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RESUMO 

Vivencia-se, atualmente, uma acentuada crise ambiental, razão pela qual é imperativo refletir 

acerca dos papéis dos agentes sociais: Estado, sociedade civil organizada e, em especial, 

empresas privadas na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este trabalho tem 

como objetivo principal analisar a possibilidade jurídica de estabelecer parcerias entre o terceiro 

setor e o mercado, em uma perspectiva de interesses convergentes, como meio de viabilizar o 

exercício da responsabilidade social ambiental das empresas. Objetiva-se responder à seguinte 

pergunta: como e em que medida as parcerias entre o terceiro setor e o mercado podem 

contribuir para o exercício da responsabilidade social ambiental das empresas? Para atingir tal 

intento, aplica-se o método dedutivo, enquanto a pesquisa é de natureza qualitativa, na qual se 

busca a referência a partir de bibliografias, artigos científicos e periódicos, além de 

jurisprudência e notícias sobre terceiro setor, Direito Ambiental e responsabilidade social da 

empresa. Além da introdução e da conclusão, o trabalho se divide em três capítulos. No segundo 

capítulo, discutem-se os principais aspectos do terceiro setor e dos sujeitos que o compõem, 

com destaque para a sua atuação no âmbito da proteção ambiental. No terceiro capítulo, são 

abordados os aspectos centrais que envolvem a responsabilidade social ambiental das empresas 

em face da sua função social. No quarto capítulo, trata-se das parcerias e colaborações entre o 

mercado e o terceiro setor para concretização da responsabilidade social das empresas, 

abordando a criação de valor compartilhado e de intersetorialidade. Conclui-se que as entidades 

do terceiro setor voltadas às questões ambientais podem contribuir significativamente, por meio 

de parcerias e alianças intersetoriais, para que empresas privadas realizem o verdadeiro 

exercício da responsabilidade social ambiental, a fim de diminuir e controlar a crise ambiental 

contemporânea. Igualmente, tais parcerias contribuem para que o terceiro setor perpetue o seu 

trabalho por meio do fomento privado de suas atividades.  

Palavras-chave: Terceiro setor; responsabilidade social ambiental; parcerias; empresa. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Currently, there is a severe environmental crisis, which is why it is imperative to reflect on the 

roles of social agents: state, organized civil society and private companies in the defense of an 

ecologically balanced environment. The main objective of this work is to analyze the legal 

possibility of establishing partnerships between the third sector and the market, in a perspective 

of converging interests, as a means of making the exercise of companies' environmental social 

responsibility feasible. This work aims to answer the following question: how and to what 

extent can partnerships between the third sector and the market contribute to the exercise of 

companies' environmental social responsibility? For this purpose, the deductive method is 

applied, while the research is of a qualitative nature, in which books and academic papers are 

presented and discussed, in addition to jurisprudence and news about the third sector, 

Environmental Law and the social responsibility of a private company. In addition to the 

introduction and conclusion, the work is divided into three chapters. In the second chapter, the 

main aspects of the third sector and the subjects that compose it are discussed, with an emphasis 

on the performance of that sector in terms of environmental protection. In the third chapter, the 

main aspects involving the socio-environmental responsibility of companies, in view of their 

social function, are addressed. In the fourth chapter, partnerships and collaborations between 

the market and the third sector for the accomplishment of corporate social responsibility are 

discussed, addressing the creation of shared value and intersectorality. It is concluded that 

entities belonging to the third sector, whose purposes are focused on environmental issues, can 

contribute significantly, through partnerships and intersectoral alliances, so that private 

companies can carry out the true exercise of social and environmental responsibility, with the 

objective of reducing and controlling the contemporary environmental crisis. Likewise, such 

partnerships contribute to the third sector perpetuating its work, through the private promotion 

of its activities. 

Keywords: Third sector; environmental social responsibility; partnerships; company. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Vivencia-se, atualmente, uma acentuada crise ambiental, com exploração vertiginosa 

dos recursos naturais, aumento da poluição atmosférica, consumo excessivo, desmatamento e 

outros fatores danosos ao meio ambiente natural. O desenvolvimento da sociedade pós-

moderna e o modo como o mercado e os Estados vêm lidando com a questão ambiental podem 

contribuir significativamente para o agravamento da situação.   

A despeito dos alertas feitos por cientistas e organizações internacionais entre o final do 

século XX e início do século XXI, identifica-se uma situação preocupante no que se refere a 

posturas mercadológicas ambientalmente responsáveis, especialmente sob a égide da ordem 

jurídica brasileira.  

A República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito, tem 

como fundamento, além da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana. Constitui-se como 

objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Igualmente, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece, enquanto direito fundamental (e dever do Poder 

Público e da coletividade), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 

qualidade de vida. 

Logo, verifica-se que existem, no texto constitucional, valores aparentemente 

conflitantes, os quais motivam o desafio de aliar a manutenção do crescimento econômico à 

proteção ambiental — dificuldade enfrentada pelos Estados contemporâneos. Em tal contexto 

emerge o conceito de desenvolvimento sustentável, difundido internacionalmente, cujo 

conteúdo é pautado no ideal de compatibilizar valores econômicos, sociais e ambientais.  

Na empreitada pela continuidade de crescimento econômico pautado na sustentabilidade 

ecológica, é imperativo construir uma reflexão acerca dos papéis dos seguintes agentes sociais: 

Poder Público, sociedade civil organizada e, em especial, empresas privadas. 

Em uma sociedade simplificadamente dividida entre Estado, mercado e terceiro setor, 

identifica-se uma certa desvalorização das pautas ambientalistas por parte dos líderes de Estado 

e do mercado, de modo geral, ao passo que diversas organizações pertencentes ao terceiro setor 

ainda perseveram na defesa da causa. 

Paralelamente à crise ambiental contemporânea, constata-se a atenuação da atividade do 

Estado no cumprimento de suas funções originárias, especialmente na busca do bem-estar social 

e na efetivação dos direitos dos cidadãos, dentre os quais estão inclusos a proteção ambiental e 

a efetivação do direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Nesse contexto, as organizações da sociedade civil e os demais agentes do terceiro setor, 

progressivamente, ampliam esforços e se mobilizam para garantir que tais direitos sejam 

efetivados. 

Diante de uma mudança de interesses da sociedade — que passou a valorizar ainda mais 

as ações socialmente responsáveis, aliadas à perspectiva do desenvolvimento sustentável —, 

verifica-se uma certa movimentação das empresas no sentido de atender às novas demandas 

sociais, sobretudo no que concerne à proteção do meio ambiente, em busca de exercer a sua 

responsabilidade social nesse aspecto, para além do cumprimento da sua função social.  

Por ocasião da nova postura exigida das empresas, que pretendem se adequar ao 

hodierno contexto social, é que se pretende aliar os interesses de mercado aos do chamado 

“terceiro setor” (composto por entidades sem fins lucrativos, que não pertencem ao Estado ou 

ao mercado), atendendo, portanto, aos preceitos da ordem jurídica do Estado brasileiro.  

Nessa perspectiva, questiona-se a viabilidade e a possibilidade jurídica de serem 

estabelecidas parcerias entre os setores (mercado e terceiro setor), como forma de atender aos 

interesses convergentes dos segmentos, de modo a contribuir para o exercício da 

responsabilidade social da empresa, além de colaborar com a continuidade das atividades do 

terceiro setor, especialmente aquelas relacionadas à proteção do meio ambiente. 

As reflexões aqui realizadas acerca do terceiro setor e da possível relação jurídica 

estabelecida entre este e o mercado pertencem, eminentemente, ao âmbito do direito privado, 

segundo a classificação tradicional, que segmenta o Direito entre público e privado. Entretanto, 

a natureza híbrida do setor exige a sua análise sob uma perspectiva complexa, considerando os 

aspectos públicos e privados que lhes são inerentes, bem como a sua transdisciplinaridade.  

Logo, esta pesquisa é fruto de estudos com ênfase em direito privado, posto que trata da 

possibilidade jurídica de serem firmadas parcerias entre pessoas jurídicas de direito privado, 

porém, em certa medida, trata também de direito público, dado que a teoria do terceiro setor é 

fundante no âmbito público e seus membros são vetores de busca dos interesses sociais.  

Dessa maneira, mesmo diante das inúmeras possibilidades de atuação do referido setor 

— como nas áreas da saúde, educação e assistência social —, realizou-se um recorte necessário 

no presente trabalho, destacando as organizações da sociedade civil e os demais sujeitos do 

terceiro setor cujas ações estão voltadas à proteção do meio ambiente e à garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Este trabalho apresenta e discute a abrangência de possibilidades de atuação do terceiro 

setor, havendo um esforço consciente para, ao conceituá-lo, abranger toda a sua pluralidade, 
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característica intrínseca ao segmento, destacando a potencialidade de realização de alianças 

com o mercado para continuidade de suas atividades. Assim, pretende-se responder à seguinte 

pergunta de partida: como e em que medida as parcerias entre o terceiro setor e o mercado 

podem contribuir para o exercício da responsabilidade social ambiental das empresas? 

Para tanto, aplica-se o método dedutivo, enquanto a pesquisa é de natureza qualitativa, 

na qual se busca a referência de bibliografias, artigos científicos e periódicos, além de 

jurisprudências e notícias sobre terceiro setor, Direito Ambiental e responsabilidade social da 

empresa. 

Apresenta-se a hipótese de que as entidades pertencentes ao terceiro setor, cujas 

finalidades estão voltadas às questões ambientais, podem contribuir significativamente, em 

parcerias e alianças intersetoriais, para que empresas privadas realizem o verdadeiro exercício 

da responsabilidade social ambiental, com o propósito de diminuir e controlar a crise ambiental 

contemporânea. Igualmente, tais parcerias podem contribuir para que o terceiro setor perpetue 

o seu trabalho através do fomento privado de suas atividades.  

Aqui, o objetivo principal é analisar a possibilidade jurídica de serem estabelecidas 

parcerias entre o terceiro setor e o mercado, em uma perspectiva de interesses convergentes, 

como meio de viabilizar o exercício da responsabilidade social ambiental da empresa. Ao 

mesmo tempo, intenta-se dar voz às pautas ambientais do terceiro setor, segmento que, pautado 

no princípio da solidariedade, persegue fins de interesse público, dentre eles o direito 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

No segundo capítulo, pretende-se discutir a origem do terceiro setor, o seu conceito e os 

sujeitos que o compõem, bem como suscitar a reflexão acerca da sua legitimidade na ordem 

jurídica brasileira. Ademais, propõe-se a análise do âmbito de atuação do terceiro setor no 

contexto da crise ambiental contemporânea, destacando-se as organizações da sociedade civil 

brasileiras que atuam na proteção ambiental. 

De antemão, acerca do segundo capítulo, adverte-se o leitor (e a leitora) que o resgate 

de ideias, com frequência, se fará necessário, na medida em que o conceito de terceiro setor e 

os sujeitos que a ele pertencem confundem-se entre si. Demanda-se, assim, uma constante 

retomada de ideias que, ao final, confere logicidade a todo o processo de desenvolvimento do 

capítulo e revelam a dimensão de atuação e o potencial de impacto das atividades ligadas ao 

setor. 

No terceiro capítulo são abordados os principais aspectos envolvendo a 

responsabilidade social das empresas e o compromisso delas com o meio ambiente, com 
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destaque específico sobre a responsabilidade social em matéria ambiental, sobretudo no 

contexto pós-pandemia de COVID-19. São realizadas, ainda, reflexões a respeito do papel do 

Estado no que se refere à proteção do meio ambiente para, ao final, introduzir a ideia de 

parcerias baseadas nas orientações dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

No quarto e último capítulo, trata-se das parcerias e colaborações entre o mercado e o 

terceiro setor para concretização da responsabilidade social das empresas. Apresenta-se como 

são realizados tais acordos entre o terceiro setor e o Estado para, então, discorrer sobre a 

possibilidade jurídica de serem estabelecidas parcerias ou alianças entre o terceiro setor e o 

mercado, abordando os conceitos de criação de valor compartilhado e de intersetorialidade, 

além de tratar da possibilidade de criação de nudges (incentivos) ambientais.  

Ao final, todos os capítulos se conectam e convergem para um único caminho: a 

proteção ao meio ambiente e a preservação dos recursos naturais é (ou deveria ser) o propósito 

e o interesse de todos os agentes da sociedade, incluindo-se o Estado, o mercado e o terceiro 

setor. 
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2 REFLEXÕES SOBRE O TERCEIRO SETOR E A PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

 

A partir do distanciamento do Estado da luta pela garantia de direitos sociais dos 

cidadãos, iniciou-se um movimento, organizado pela sociedade civil, com o objetivo de efetivá-

los de maneira mais apropriada, por meio de ações políticas que envolvam a participação 

popular na resolução de questões de interesse público — o que, de certo modo, confere 

legitimidade democrática a esta iniciativa, marcada pela solidariedade e pelo voluntarismo.  

Segundo os ensinamentos de Barroso, a democracia contemporânea é deliberativa, de 

modo que, com frequência, as decisões de órgãos estatais são produzidas em um ambiente de 

debates políticos, nos quais estão incluídas as manifestações de diferentes segmentos sociais. 

O autor afirma que a legitimidade do poder no espaço público depende da participação social 

permanente, e conclui: “à organização dicotômica clássica “público-privado”, agrega-se um 

novo e importante elemento: a esfera pública não estatal”.1 

Entende-se que o processo de democratização do Estado conta com uma maior 

participação da sociedade civil, a qual, por meio de seus representantes, atua para atingir fins 

sociais, resultando na consolidação da referida esfera pública não estatal, com origem no âmbito 

privado, resultando em uma espécie de desmonopolização dos interesses sociais, que não mais 

são atribuídos somente ao exercício da atividade estatal, mas também podem ser perseguidos 

por instituições privadas. A atuação da sociedade civil organizada visa identificar demandas, 

reparar desequilíbrios sociais e alcançar aqueles que o Estado (por ineficiência ou negligência) 

não atinge, causando impactos sociais positivos para a sociedade. 

Conforme preceitua Salamon, nos países desenvolvidos, as pessoas vivem um processo 

de afirmação da sua confiança na capacidade de as organizações voluntárias auxiliarem na 

promoção de direitos sociais, ao mesmo tempo em que a perdem em relação ao Estado, 

deixando de acreditar que este pode, por si só, garantir o bem-estar social2, fomentar o progresso 

econômico, resguardar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida, tudo isso associado à 

 
 2 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 86-87. 
2 Compreende-se por “bem-estar social”, ou social welfare, os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos a 

serem garantidos pelo Estado, porém considerando que as atividades estatais se entrelaçam com o papel da 
família, do mercado e do terceiro setor, do que se refere a provisão de determinadas garantias.  
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revolução no setor das comunicações, que oportuniza a auto-organização civil e o crescimento 

simultâneo em todo o mundo.3   

Os trabalhos exercidos pela sociedade civil organizada estão incluídos no âmbito do 

denominado “terceiro setor”, parcela institucional da sociedade que contribui efetivamente para 

a concretização de direitos sociais, tarefa historicamente atribuída exclusivamente ao Estado. 

A origem do termo é sociológica, tendo migrado gradativamente para o debate e para a pesquisa 

político-jurídica, conforme será pormenorizado adiante. 

Cabe destacar que, no contexto da sociedade contemporânea, é necessário construir um 

novo modelo de administração pública, mais maleável, transparente, horizontalizado, 

democrático e aberto ao diálogo.4 Neste panorama, tem-se um terreno fértil para uma maior 

participação da sociedade civil em questões de interesse público, inclusive por meio da atuação 

das entidades pertencentes ao terceiro setor, consolidando os ideais de democratização dos 

espaços públicos de poder. 

A partir da consolidação da participação social e da esfera pública não estatal, onde se 

encontra o terceiro setor, rompe-se com a dicotomia entre o público e o privado, os quais são 

representados comumente pelas figuras do Estado (primeiro setor) e do mercado (segundo 

setor), respectivamente, abrindo espaço para um setor híbrido e plural, com características 

semelhantes às dos dois primeiros. Logo, a ascensão do terceiro setor passou a chamar a atenção 

de pesquisadores e profissionais de áreas distintas, inclusive daqueles vinculados às ciências 

jurídicas. 

No campo da pesquisa científica, o caráter multidisciplinar do terceiro setor suscita o 

interesse de estudiosos, que reconhecem o surgimento de uma nova área acadêmica com vasta 

possibilidade de exploração, na tentativa de substituir o empirismo pelo conhecimento técnico 

e científico, considerando suas características.5 Tornam-se evidentes a complexidade e a 

relevância da temática, dado que desperta a inquietação de pesquisadores das mais diversas 

áreas do conhecimento, incluindo-se Ciências Sociais, Contabilidade, Administração, Serviço 

Social e Direito. Não surpreende, portanto, que os escritos sobre o terceiro setor sejam marcados 

pela transdisciplinaridade6. 

 
3 SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org..). 3º 

setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 90. 
4 FERNANDES, André Dias; CAVALCANTE, Denise Lucena. Administração fiscal dialógica. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p.52, 2018.  
5 ALVES, Luís Centofane Alves. Gestão de organizações não governamentais.  Dissertação de Mestrado — 

Universidade Estadual Paulista, 2011. p. 23. 
6 A transdisciplinaridade pode ser entendida como a integração de disciplinas distintas para a construção do saber.  
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Na seara do Direito, os tópicos relativos ao terceiro setor estão regulamentados nos 

ditames da Constituição Federal de 1988 e em legislação infraconstitucional variada, razão pela 

qual a questão é objeto de estudo em disciplinas jurídicas distintas, como os Direitos 

Constitucional, Civil, Tributário, Administrativo, Financeiro e do Trabalho. Há os que 

defendam, inclusive, a ideia de autonomização de um novo ramo jurídico: o Direito do Terceiro 

Setor.7 

Lester Salamon, um dos mais relevantes estudiosos acerca das organizações da 

sociedade civil e instituições sem fins lucrativos, afirma existirem três faces do terceiro setor: 

como ideia (conceito e ideal); como realidade (rede de instituições sociais concretas) e como 

ideologia.8 Pretende-se, aqui, apresentá-lo em todas as suas faces, todavia propõe-se a 

desmistificar o terceiro setor somente como ideologia e demonstrá-lo enquanto realidade, 

retratando a sua força social e o seu potencial econômico.  

O objetivo de atingir a um fim social e a ausência de finalidade lucrativa são aspectos 

inerentes ao terceiro setor, que se estrutura a partir da organização da sociedade civil com o 

propósito de atender às suas próprias demandas. Desse modo, para entender as peculiaridades 

do referido setor, é fundamental compreender a sua origem e o conceito de sociedade civil. 

 

2.1 OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E A ORIGEM 
DO TERCEIRO SETOR 

 
A noção de sociedade civil está relacionada à de terceiro setor, cuja atividade 

desenvolvida, por suas características e locus de atuação, assume importante paralelismo em 

relação à atuação do Estado.9 Assim, para que a temática do terceiro setor seja abordada com 

maior precisão, é preciso, antes, discorrer acerca da sociedade civil e o seu relacionamento com 

o Estado. 

Bobbio, ao conceituar a expressão “sociedade civil”, afirma que não se pode determinar 

o seu significado e delimitar sua extensão a não ser redefinindo simultaneamente o conceito de 

Estado e demarcando sua dimensão. O autor apresenta, então, um primeiro conceito, afirmando 

que, negativamente, por “sociedade civil”, entende-se a esfera das relações sociais não 

 
7 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 1, 
n.1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p. 11-12. 
8 SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º 
setor: desenvolvimento social sustentado. p. 89-11. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p.91-101. 
9 SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 
regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 55. 
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reguladas pelo Estado, que por sua vez é tido como o conjunto dos aparatos que, em um sistema 

legal organizado, exerce poder coativo.10 

Segundo o supracitado autor, quando se discorre a respeito da sociedade civil nesse 

sentido, constata-se que antes do Estado existem várias maneiras de associação entre os 

indivíduos para a satisfação dos seus mais diversos interesses e às quais o Estado se superpõe 

para regulá-las, porém sem obstar o seu ulterior desenvolvimento e sem impedir a sua contínua 

renovação. Fala-se na sociedade civil como uma infraestrutura e no Estado como uma 

superestrutura.11 

Verifica-se, portanto, que o autor aponta uma definição negativa de sociedade civil, que 

compreende as relações que não são regidas diretamente pelo poder estatal. Ou seja, em sentido 

amplo, estão incluídos neste conceito de sociedade civil tudo aquilo que não pode ser definido 

enquanto Estado. Igualmente, capta-se a ideia de que, em primeiro lugar, a sociedade civil se 

organiza conforme as suas necessidades, e o Estado tem a função de conduzi-la, mas sem 

intervir a ponto de impedir o seu progresso.  

Bobbio expõe uma segunda acepção de sociedade civil (desta vez em uma conotação 

positiva) e esclarece que esta pode ser compreendida como o lugar em que se manifestam todas 

as instâncias de modificação das relações de dominação, formam-se os grupos que lutam pela 

emancipação do poder político e adquirem força os “contra poderes.”12 Acredita-se que esta 

percepção é a que retrata de maneira mais adequada a definição de sociedade civil que se tem 

atualmente, dado que somente a partir das atividades de suas organizações e da participação 

popular é que se pode falar em “sociedade civil organizada”, ensejando efetivas mudanças 

sociais.  

O terceiro e último sentido de “sociedade civil” apresentado por Bobbio representa um 

ideal de sociedade com a ausência de Estado. Ela surge a partir da degradação do poder político. 

Esta concepção possui raízes no pensamento de Antonio Gramsci13, que descreve a extinção do 

Estado como a “reabsorção da sociedade política pela sociedade civil”.14 Contudo, tal ideia 

 
10 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2014. p. 33. 
11 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2014. p. 35. 
12 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2014. p. 35. 
13 Gramsci foi um pensador comunista italiano do século XX, cujas obras acerca da hegemonia do Estado e de 
sociedades complexas foram escritas enquanto estava preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. GRAMSCI, 
Antonio. Hegemonía y Lucha Política: selección de textos. Buenos Aires: Luxermburg, 2015. 
14 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2014. p. 35. 
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apresenta-se como a abstração de uma realidade distante, com a qual não se compactua, por se 

entender haver a necessidade da figura do Estado para regular as relações da sociedade civil. 

Habermas, por outro lado, ao propor um significado para o termo “sociedade civil”, 

dispõe: 

O atual significado da expressão ‘sociedade civil’ não coincide com o da ‘sociedade 
burguesa’, da tradição liberal, que Hegel chegara a tematizar como ‘sistema das 
necessidades’, isto é, como sistema do trabalho, do capital e dos mercados de bens, 
como ainda acontecia na época de Marx e do marxismo. O seu núcleo institucional é 
formado por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas as quais 
ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do 
mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e 
associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas 
privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política.15  
 

Verifica-se que a descrição de Habermas a respeito da sociedade civil moderna aponta, 

principalmente, para uma reflexão a respeito dos elementos que a compõem. A identificação de 

questões sociais e a necessidade de solucioná-las concebem a formação de organizações 

privadas políticas, que “captam os ecos dos problemas sociais” e atuam em benefício do bem 

comum. E é nesse sentido que a sociedade civil se relaciona com a esfera pública. 

A acepção moderna de sociedade civil não só pressupõe logicamente e facilita 

historicamente a emergência da democracia representativa, como também torna possível a sua 

democratização.16 Com a sua participação incisiva enquanto garantidora de fins sociais, a 

percepção do que se entende por público e privado se tornou cada vez mais estreita e o exercício 

da democracia, cada vez mais plural. 

Os ensinamentos de Alexis de Tocqueville fundamentam a ideia da necessidade de 

organização da sociedade civil e a sua contribuição para a efetivação de fins sociais, face à sua 

relação com o Estado: 

Um governo não seria capaz nem de manter sozinho e renovar a circulação dos 
sentimentos e das ideias num grande povo, nem de conduzir todos os 
empreendimentos industriais. Assim que ele tentar sair da esfera política para se lançar 
nessa nova via, exercerá mesmo sem querer, uma tirania insuportável; porque um 
governo só sabe ditar regras precisas; ele impõe sentimentos e as ideias que favorece, 
e é sempre difícil discernir seus conselhos de suas ordens. Será bem pior ainda se ele 
se imaginar realmente interessado em que nada se mexa. Então, manter-se-á 
entorpecer por um sono voluntário. É necessário portanto que ele não aja sozinho.17  
 

 
15  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. v. 2. Rio de Janeiro: tempo 

brasileiro, 2011. p. 99-100. 
16  GRAU, Nuria Cunill. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão pública e 

representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p.51. 
17  TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: sentimentos e opiniões. v. 2. São Paulo: Martins 

Forense, 2000. p. 134-135. 
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“Não agir sozinho”, segundo Oliveira, significa que o Estado, na figura do governo, 

deve agir em conformidade aos anseios sociais. Assim, o Estado deve agir a partir do que se 

mostrar mais pertinente e adequado ao interesse público, de modo concentrado ou em parceria 

com as organizações da sociedade civil.18 Partindo do pressuposto de que o Estado, por si só, 

não possui condições de exercer o papel de garantidor e prestador de serviços sociais com a 

eficiência desejável, resta evidenciada a importância de haver alinhamento entre a sociedade 

civil e o Estado, para que este seja capaz de abrir espaço para a atuação daquela na perseguição 

do bem comum, por meio de suas organizações sociais. 

As ações do setor governamental são legitimadas e organizadas por poderes coercitivos, 

enquanto na seara das organizações empresariais, as atividades envolvem troca de bens e 

serviços para a obtenção de lucro, com base no mecanismo de preços e ligados à demanda. O 

Estado se destaca pelo fato de se reservar ao direito de forçar a concordância, estando 

enquadrado em um arcabouço legal que o limita e regula a sua atuação, tornando-o previsível 

para os demais atores, enquanto o mercado atua sob o princípio da não coerção legal, em que 

suas atividades são baseadas no mecanismo do preço.19  

De maneira distinta, as ações da sociedade civil, que são legitimadas pela participação 

popular e auto-organizadas, buscam promover soluções às demandas sociais, livres da 

burocracia do Estado. Considera-se que é dentro de tal perspectiva que as suas ações ganham 

força e justificam o engrandecimento significativo das instituições do terceiro setor que, ao 

contrário das instituições do mercado, não possuem finalidade lucrativa.   

O exercício de atividades em prol do bem comum, por parte das organizações da 

sociedade civil e de movimentos sociais, quebra a divisão (anteriormente bem definida) entre 

as esferas do Estado e do mercado, dado que surgem no âmbito privado e são submetidas ao 

regime jurídico de direito privado, porém objetivam atingir fins de interesse público, podendo 

inclusive funcionar em regime de parceria com o Poder Público. Pertence ao âmbito privado e, 

nesse ponto, distingue-se do Estado, entretanto, a sua atuação na garantia de direitos sociais 

resulta em uma espécie de ampliação da atividade estatal. 

As associações voluntárias fora do domínio do Estado e a economia constituíram o 

“coração institucional da sociedade civil”.20 Nas palavras de Ruth Cardoso, o surgimento de 

 
18  OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 

1, n.1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p. 13-14. 
19  COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 39-40. 
20  GRAU, Nuria Cunill. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão pública e 

representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p.49. 
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uma esfera pública não estatal e de iniciativas privadas com sentido público “enriquece e 

complexifica a dinâmica social”.21 Assim, apresentam-se a seguir a origem da expressão e o 

princípio dos movimentos e organizações que, no Brasil, deram início ao que atualmente é 

denominado de “terceiro setor”.  

A participação popular e a movimentação da sociedade civil, no sentido de perseguir 

fins sociais, ensejou o rompimento com as esferas pública e privada em suas definições 

tradicionais, anunciando a ascensão de um setor plural, com características peculiares, 

diferentes daquelas inerentes ao Estado e ao mercado, cujo reconhecimento enquanto um setor 

autônomo é resultado de sua efetividade. A partir deste paradigma, constrói-se o alicerce que 

consolida o terceiro setor.  

Registros apontam que a expressão “terceiro setor” — tradução literal do termo norte 

americano third sector — foi utilizada pela primeira vez por pesquisadores estadunidenses, na 

década de 1970, e a partir dos anos 1980 passou a ser empregada por cientistas europeus. 

Segundo Coelho, o termo expressa o que poderia ser uma alternativa para as desvantagens tanto 

do mercado, associado à maximização do lucro, quanto do Governo, marcado por uma 

burocracia inoperante, combinando a eficiência do mercado e a previsibilidade da burocracia 

pública.22  

Embora a utilização da nomenclatura seja datada do final do século XX, o surgimento 

do movimento, como é caracterizado contemporaneamente, remonta à Europa do século XIX, 

em que cooperativas e as mutualidades, segundo Santos, consolidaram intervenções 

importantes no domínio da proteção social, saúde e questões trabalhistas. Desta maneira, para 

o autor, o fenômeno ocorrido na década de 1970, a que se atribui como sendo o início do terceiro 

setor, na realidade, seria o seu “ressurgimento”. 23 

Ao assumir a existência de um terceiro setor, pressupõe-se, necessariamente, um 

primeiro e um segundo setor, os quais são usualmente representados pelas figuras do Estado e 

do mercado, respectivamente. Dessa maneira, ante um raciocínio excludente, entende-se que 

estão incluídos no terceiro setor qualquer movimento social24 ou organização privada sem 

 
21 CARDOSO, Ruth. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 7-12. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 8. 
22 COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 58. 
23 SANTOS, Boaventura de Sousa. A reinvenção solidária e participativa do Estado. In: Seminário 

Internacional Sociedade e Reforma do Estado. Brasília: MARE, 1997. p. 7. 
24 Movimentos sociais são grupos organizados, dotados ou não de personalidade jurídica, compostos por 

indivíduos que defendem determinada causa objetivando uma modificação na sociedade.  
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finalidade lucrativa25, representante da sociedade civil organizada, que tenha por objetivo 

atingir a uma finalidade social, mas que não possa ser identificada como representação do 

Estado ou do mercado. 

A representação supracitada, segmentada em três setores distintos, tem como base o 

modelo tripartido da sociedade, dividido em: Estado, mercado e sociedade civil. De acordo com 

Grau, a noção de pluralidade da democracia está baseada neste modelo.26 

Embora a representação tripartite da sociedade seja consolidada e, grande parte da 

doutrina, ao objetivar conceituar o terceiro setor, tenha por base o referido padrão, ainda há 

críticas a seu respeito. Barbieri, por exemplo, versa que a setorialização, a despeito de 

proporcionar a facilitação da compreensão de seus conteúdos, pode viabilizar sua utilização por 

sujeitos que desejem ver suas pretensões legitimadas pela doutrina, referindo-se a grupos 

econômicos que almejam a aplicação do modelo a fim de fazer do Estado um grande servidor 

de suas pretensões.27 

A autora, então, propõe a substituição da tripartição da sociedade pela “teoria do 

triângulo”, baseada na representação da figura geométrica, tomando por base a divisão tripartite 

composta por desenvolvimento, democracia e direitos humanos. Barbieri afirma que o 

enfraquecimento de qualquer desses vértices faria com que a área da figura geométrica se 

esvaziasse, fragilizando a garantia dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

elementos da área do triângulo. Do mesmo modo, seria o triângulo representativo da divisão da 

sociedade, cujos vértices seriam distintos (Estado, mercado e terceiro setor), porém o interior 

seria composto pelos mesmos direitos.28 

A proposta apresentada pela autora remete a uma relação de equilíbrio e 

interdependência entre os segmentos da sociedade, o que é positivo na perspectiva de não haver 

o engrandecimento de determinado setor, o que significaria o desgaste dos demais, abalando a 

ideia de democracia participativa — que é o que se objetiva, segundo os ideais constitucionais 

vigentes. Entretanto, a representação de um triângulo em que os vértices seriam o Estado, o 

mercado e terceiro setor pode ser interpretada como o isolamento de cada um dos setores, 

 
25  No Brasil, pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade lucrativa são aquelas que não 

distribuem superávit aos seus associados ou membros sob qualquer forma ou título, tendo ainda que aplicar 
todos os seus resultados na própria organização, na forma de seus atos constitutivos.   

26  GRAU, Nuria Cunill. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão pública e 
representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p. 51. 

27  BARBIERI, Carla Bertucci. Terceiro setor: desafios e perspectivas constitucionais Curitiba: Juruá Editora, 
2008. p. 50. 

28  BARBIERI, Carla Bertucci. Terceiro setor: desafios e perspectivas constitucionais Curitiba: Juruá Editora, 
2008. p. 50-51. 
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desestimulando a colaboração e as práticas intersetoriais, o que se considera um ponto negativo, 

sobretudo no que se refere às parcerias para a efetivação de direitos de natureza difusa, como é 

o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Realizadas as considerações acerca da existência de três setores, discute-se, além disso, 

a existência de um “quarto setor”, categoria organizacional em ascensão nos Estados Unidos, 

que, assim como o terceiro, guarda aspectos inerentes aos setores público e privado. Segundo 

Jurado29, as entidades híbridas pertencentes ao “quarto setor” foram criadas com o objetivo de 

solucionar problemas sociais, entretanto com finalidade lucrativa, de modo que a receita que 

financia as referidas instituições é oriunda de operações comerciais e não de doações, como é 

comum no terceiro setor.  

Entende-se que o quarto setor seria composto pelas chamadas “empresas sociais”, as 

quais são juridicamente constituídas como empresas (diferente das entidades do terceiro setor), 

porém são organizações que, embora ofereçam produtos e/ou serviços, abarcam em si o 

propósito maior de trazer benefícios efetivos à comunidade a qual integra.30 Não obstante a 

existência de tal teoria, ainda não se pode afirmar que existem quatro setores, adotando-se, com 

a maioria dos autores, o modelo tripartite de sociedade. 

De todo modo, admitindo-se a ideia de três setores distintos, representados ou não pela 

figura do triângulo supracitada, percebe-se a tendência de haver uma segmentação da sociedade, 

dividida em: Estado, mercado e terceiro setor e, neste caso, atribui-se frequentemente um 

caráter residual a este último, onde está incluído tudo o que não pode ser identificado enquanto 

Estado ou mercado.  

Desta maneira, entende-se que as manifestações advindas da sociedade civil, que 

objetivam atingir a algum fim social, podem ser entendidas como pertencentes ao terceiro setor. 

Este não é considerado público ou privado no sentido convencional destes termos, no entanto 

guarda uma relação simbiótica com esses conceitos, uma vez que a sua identidade é evidenciada 

pela conjugação entre a metodologia do privado e as finalidades do público.31   

Acerca do modelo trissetorial supracitado, pontua-se as colocações de Fisher32: 

 

 
29  JURADO, Carlos. The fourth sector: creating a for-profit social enterprise sector to directly combat the lack of 

social mobility in marginalized communities. Hastings race and poverty law journal. v. 13, p. 378, 2016. 
30  FERNANDES, Aline Ouriques Freire. A Função Democrática do Terceiro Setor: a busca pelo 

fortalecimento da democracia no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2020. 
31  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.82.  
32  FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 32. 
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O modelo trissetorial contém, como característica particularmente importante de sua 
configuração, as áreas de interseção dos setores, as quais asseguram a consistência do 
conjunto e, nelas, a presença de organizações híbridas, que não apenas fazem a 
interface, mas carregam em si atributos de mais de um setor. São nessas áreas e através 
dessas organizações que se torna possível o fluxo de ações capazes de superar as 
debilidades específicas de cada setor, ao mesmo tempo que se potencializam as 
características alavancadoras das instituições em interação. 
 

Genericamente, a lógica do terceiro setor é derivada de uma conjugação das finalidades 

do primeiro setor com a metodologia do segundo, composto por organizações que visam a 

benefícios coletivos, embora não integrem o Estado e, apesar da origem privada, não possuam 

finalidade lucrativa. As instituições que o compõem, quando atuam efetivamente em ações 

sociais, na busca de benefícios coletivos, que podem ser consideradas de utilidade pública, são 

capazes de auxiliar o Estado (porém não o substituir) no cumprimento de seus deveres, diante 

da incapacidade deste de desempenhar com eficiência as atribuições que lhes são inerentes.33 

Quando se faz referência às instituições do terceiro setor, uma das principais 

características apontadas é o objetivo de atingir um fim social e de interesse público. Entretanto, 

o mero fato de essas entidades prestarem um serviço público não é suficiente para caracterizá-

las dessa forma, uma vez que, em primeiro lugar, é bastante amplo o espectro de atividades a 

serem desenvolvidas em prol da comunidade. Em segundo lugar, existem outras instituições 

que prestam serviços públicos e estão fora do terceiro setor, como agências governamentais e 

até mesmo empresas privadas. Portanto, para que se possa afirmar que determinada instituição 

pertence ao referido setor, essa característica deve estar sempre associada a outras duas: serem 

privadas, o que as difere das instituições do governo, e sem fins lucrativos, o que as diferencia 

das empresas privadas.34 

Di Pietro assevera que as entidades pertencentes ao terceiro setor “em regra, não 

desempenham serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse 

público; trata-se dos chamados serviços sociais não exclusivos do Estado” 35, de modo que as 

referidas entidades não o representam, mas exercem suas atividades em colaboração com este. 

Destaca-se que tal “colaboração” não implica necessariamente a celebração de instrumentos 

jurídicos entre o Poder Público e as entidades do terceiro setor. No entanto, a atuação social 

própria deste segmento, ao promover o bem-estar social, inevitavelmente coopera com o 

Estado, ainda que não possua vínculos formais com este.  

 
33  OLIVEIRA, Aristeu; ROMÃO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições religiosas: trabalhista, 

previdenciária, contábil e fiscal. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 28. 
34  COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 60. 
35  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. Concessão, Permissão, Franquia, 

Terceirização, Parceria Público-Privada e Outras Formas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 261. 
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Isto posto, é possível perceber uma relação estreita entre as ideias de sociedade civil e 

terceiro setor, sendo comum, inclusive, a utilização dos termos enquanto sinônimos. Entende-

se que, na realidade, uma deriva da outra, de modo que a noção contemporânea do terceiro 

setor, cuja concepção ainda não é acessível à grande parte da sociedade, somente é possível a 

partir da movimentação da sociedade civil, que provocou a sua organização a ponto se 

institucionalizar e possibilitar a consolidação de um setor autônomo, plural e solidário. 

No Brasil, a utilização do termo “terceiro setor” é incipiente e, sob o ponto de vista 

histórico, ainda é difícil delimitar exatamente qual o ponto de partida dos movimentos da 

sociedade civil ao que atualmente se entende pelo termo. Tais movimentos existem há séculos, 

porém apenas recentemente (a partir dos anos 1970) passaram a chamar a atenção pelo seu 

potencial econômico. Igualmente árdua é a tarefa de estabelecer um conceito definitivo para a 

expressão, tamanha é a complexidade deste segmento da sociedade. 

Com relação às origens da sociedade civil organizada, no Brasil, nos séculos XV a XIX 

foram constituídas formalmente as primeiras organizações representativas da sociedade civil, 

por meio de instituições de beneficência, caridade e filantropia, na figura das Santas Casas de 

Misericórdia e da Cruz Vermelha.36 Entretanto, estas entidades (na maioria das vezes 

vinculadas às organizações religiosas, sobretudo católicas) ainda não eram reconhecidas 

enquanto instituições pertencentes a um setor diferenciado da sociedade.  

Para os brasileiros, o interesse pelo terceiro setor é recente e começou a ser identificado 

como decorrência das políticas reformistas do Estado, ocorridas nas últimas décadas do século 

XX, as quais provocaram o desmantelamento das estruturas públicas voltadas à prestação de 

serviços sociais à comunidade. Foi justamente nesse período que surgiu a expressão “espaço 

público não estatal”, cuja evolução foi propagada pelos governos Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998 e 1999-2002)37 — entretanto, não se popularizou a ponto de se tornar uma 

referência do setor. 

Até meados dos anos 1990, o Brasil ainda estava distante de considerar o terceiro setor 

como um agente social de desenvolvimento, tampouco enquanto parceiro formal do Poder 

Público. Ao contrário, as organizações da sociedade civil eram marginalizadas, vistas como 

mera forma de assistencialismo e caridade, quase sempre associadas à religião, ou enquanto 

 
36  VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 3. 

ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015. p. 116. 
37  OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 

1, n.1, p. 11-38, jan/jun, 2007, p. 17. 
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movimentos políticos, ligados à ONGs38, ou, ainda, à defesa de interesses corporativos de 

sindicatos e incorporações.39  

Tal associação, embora estigmatizante, não é totalmente equivocada, dado que as 

organizações religiosas e os movimentos sociais e políticos podem ser considerados 

manifestações embrionárias do terceiro setor no país e estão, ainda no século XXI, fortemente 

vinculadas a ele. Anteriormente marginalizados, os agentes desse setor são potencialmente os 

maiores aliados do Estado moderno na execução de suas finalidades regulares em benefício da 

sociedade civil. 

Na perspectiva de articulação entre os setores, percebe-se a possível redefinição do que 

se entende por “sociedade civil” e a possibilidade de deixar de considerar essa expressão como 

aplicável somente ao terceiro setor. Salamon defende que a expressão “sociedade civil” deve 

ser aplicada não a um único setor, mas às relações entre setores, em uma realidade em que 

setores distintos não apenas existiriam, mas colaborariam uns com os outros na solução dos 

problemas sociais.40 Vislumbra-se, portanto, um importante quebra de paradigma, rompendo as 

barreiras e divisões estabelecidas entre os setores.  

Acredita-se que o estímulo à colaboração intersetorial é um debate relevante e 

necessário, como será discutido no quarto capítulo do presente trabalho, o que enseja inclusive 

a perspectiva de redefinição do que se entende por terceiro setor. Entretanto, a obscuridade 

acerca das atividades e dos atores que pertencem a este favorece a sua invisibilidade, o que 

pode contribuir para obstrução de parcerias entre os setores. Assim, a partir da perspectiva de 

Salamon, é preciso a consolidação dos seus ideais (primeira face do setor) para chegar à 

divulgação ainda maior de sua realidade (terceira face do setor). 

A falta de precisão da expressão “terceiro setor” dificulta o acesso à sua compreensão, 

bem como ao seu conteúdo e aos membros que o compõem, não sendo incomum haver confusão 

entre o seu conceito com o de “setor terciário” da economia, relacionado à área de serviços, 

cuja concepção também está relacionada a um raciocínio residual. O modelo econômico de 

divisão tradicional emprega a palavra “serviço” para significar tudo que não se enquadra nas 

demais atividades produtivas (agricultura e indústria).41  

 
38  Organizações Não Governamentais (ONGs). 
39  RODRIGUES, Maria Cecília Prates. Demandas sociais versus crise de financiamento: o papel do Terceiro 

Setor no Brasil. RAP – Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 5, p. 33-34, set/out. 1988. 
40  SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º 

setor: desenvolvimento social sustentado. p. 89-11. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p.108. 
41  LIMA, Luiz Cruz; ROCHA, Adriana Marques. Reflexões sobre o terciário.  GeoTextos, v. 5, n. 2, p. 102, dez. 

2009. 
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Nos Estados Unidos, o termo “terceiro setor” costuma ser utilizado paralelamente a 

outras expressões, entre as quais se destacam “organizações sem fins lucrativos” (non profit 

organizations) — um tipo de instituição cujos benefícios financeiros não podem ser distribuídos 

entre seus diretores e associados — e “organizações voluntárias”, que possui um sentido 

complementar ao da primeira, 42 ao passo que, no contexto brasileiro, ainda não há unificação 

dos termos utilizados para fazer referência ao terceiro setor ou sequer esclarecimento acerca do 

seu significado, razão pela qual é interessante a busca por uma definição que exprima o seu 

conteúdo. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE TERCEIRO SETOR 
 

No Brasil, o terceiro setor atua de maneira expressiva com fins sociais, de modo que o 

bom desempenho de suas atividades se reflete na estrutura econômica de todo o país, nos 

âmbitos econômicos e sociais. No entanto, mesmo diante de sua relevância e de seus positivos 

impactos sociais, ainda há profundos questionamentos acerca do seu significado; de quais 

sujeitos é composto; e qual é o seu efetivo papel na sociedade, paralelamente ao do Estado e ao 

do mercado. 

De antemão, é preciso destacar que a utilização do termo “terceiro setor” não é pacífica 

na doutrina. Alguns autores, a exemplo de Montaño, criticam rigorosamente a sua aplicação, 

ao apontar supostas inconsistências conceituais como, por exemplo, que o terceiro setor na 

realidade seria o “primeiro setor”, dado que, historicamente, a sociedade civil precede ao Estado 

e produz as suas próprias instituições, o Estado e o mercado.43  

A partir de uma perspectiva temporal, é importante referir-se aos ensinamentos de 

Kelsen. O autor esclarece que o Estado é uma sociedade politicamente organizada e afirma que 

já que a sociedade, enquanto unidade, é constituída por organização, é correto defini-la como 

“organização política”. Completa afirmando que o Estado é uma sociedade politicamente 

organizada, pois é uma comunidade constituída por uma ordem coercitiva, o direito.44  

Em concordância, Bobbio aponta que antes do Estado há várias formas de associação 

que os indivíduos formam entre si para a satisfação dos seus mais diversos interesses.45 Quando 

 
42  FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor? In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 25-33. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 25. 
43  MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. p.54. 
44  KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 273. 
45  BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Editora Paz e 

Terra, 2014, p. 35. 
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se estabelece uma civilização, em primeiro lugar, estabelece-se a comunidade (tida como capital 

social), depois surge o comércio e o governo: a comunidade vem primeiro.46 

Evidencia-se, portanto, que a figura do Estado é fruto de uma organização da sociedade 

civil que precede à sua constituição, o que permite o entendimento no sentido de que, segundo 

uma ordem cronológica de formação dos agentes da sociedade, o que se conhece por terceiro 

setor, de fato seria o primeiro setor, em uma tripartição composta por: Estado, mercado e 

terceiro setor, ao qual a sociedade civil organizada pertence.  

Compreende-se haver críticas ao termo, entretanto, adotou-se a expressão “terceiro 

setor” não na perspectiva de uma ordem cronológica de existência, mas sob o prisma da 

sequência de reconhecimento de uma parte da sociedade com atuação diferenciada e 

características peculiares, que não se encaixa nos modelos clássicos dos setores pré-

estabelecidos. Embora a expressão não seja uníssona na doutrina (e inexistente no ordenamento 

jurídico, como será aclarado adiante), há preponderância da sua utilização por parte dos 

pesquisadores, inclusive na seara do Direito.   

Com o propósito de possibilitar a compreensão dessa parcela da sociedade, diversos 

autores propuseram conceitos de terceiro setor. Contudo, eles podem ser bastante diversos, o 

que resulta em uma discussão doutrinária que vai além da definição de conceitos, tornando-se 

política, pois levanta o questionamento não somente a respeito dos sujeitos que fazem parte 

desse segmento, mas acerca da sua legitimidade política, social e jurídica. 

Montaño divide a questão entre o que denomina “conceito hegemônico” de terceiro 

setor e “fenômeno real”, onde o primeiro expressaria uma construção ideológica, que 

manifestaria a aparência, mas que supostamente roubaria e encobriria a verdadeira essência 

desse fenômeno.47 Neste primeiro momento, serão tratados os conceitos de terceiro setor, que, 

segundo o posicionamento do autor, seriam os conceitos “ideológicos dominantes” e, 

posteriormente, serão expostos os conceitos não tradicionais, que discordam parcialmente das 

ideias clássicas. 

Dentro do espectro de ideias arraigadas acerca do tema, Di Pietro afirma que o terceiro 

setor é aquele “composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e não lucrativos; esse 

terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o 

 
46  RIFKIN. Jeremy. Identidade e natureza do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 13-23. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 21. 
47  MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 52. 
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mercado.” A autora afirma que o segmento se caracteriza por prestar atividades de interesse 

público, a partir da iniciativa privada, sem finalidade lucrativa.48  

A definição clássica oferecida pela autora corresponde ao conceito mais comum e bem 

aceito pela doutrina brasileira. Parte-se da premissa de que o terceiro setor compreende as 

organizações formais (portanto, detentoras de personalidade jurídica) que não podem ser 

definidas como componentes do Estado por não pertencerem ao aparelho estatal, ou ao mercado 

por não objetivarem a obtenção de lucro. 

Em sentido semelhante, José Eduardo Sabo Paes conceitua o terceiro setor como sendo 

o “conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de 

autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar 

voluntariamente junto à sociedade civil, visando o seu aperfeiçoamento”.49  

Simone de Castro Tavares Coelho assevera que o terceiro setor “pode ser definido como 

aquele em que as atividades não seriam nem coercitivas, nem voltadas para o lucro”. Além 

disso, acrescenta que suas atividades visam ao atendimento de necessidades coletivas e, muitas 

vezes, públicas.50 

Verifica-se que os conceitos supracitados, embora possuam distinções, guardam uma 

característica semelhante: a adoção do conceito residual de terceiro setor, sem fazer referência 

às manifestações não formais da sociedade civil, nas quais estão incluídos os movimentos 

sociais. Como se constata, os conceitos clássicos e harmônicos citados anteriormente não são 

os únicos estabelecidos entre os pesquisadores da área. Embora consolidados, por definirem a 

atuação do terceiro de setor de maneira sucinta, não contemplam todas as realidades do setor, 

pois a sua conjuntura é bem mais complexa, sobretudo em razão dos sujeitos que o integram. 

Em que pese não estejam equivocados, podem ser considerados insuficientes para abranger a 

complexidade do setor. 

Em uma perspectiva mais ampla, Violin afirma que tudo que não faz parte do mercado 

ou do Estado em sentido estrito, fará parte do terceiro setor. Afirma o autor que o termo 

“engloba as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos de benefício público e as 

 
48  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 627. 
49  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 82. 
50  COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 40. 



28 
 

 
 

de benefício mútuo, as pessoas físicas voluntárias e as que trabalham profissionalmente nessas 

entidades e os grupos e movimentos sociais”.51 

Thompson, por outro lado, afirma, de maneira declaradamente simplista, que “se trata 

de todas aquelas instituições sem fins lucrativos que, a partir do âmbito privado, perseguem 

propósitos de interesse público”.52 

Como se percebe, não há acordo entre teóricos e pesquisadores sobre as entidades que 

integrariam o terceiro setor, o que evidencia uma fragilidade conceitual, apontada por Montaño, 

dado que para alguns incluem-se apenas as organizações formais; para outros, contam, 

inclusive, as atividades informais, individuais; para alguns outros, as fundações empresariais 

seriam excluídas; em outros casos, os sindicatos e movimentos políticos ora são considerados 

pertencentes, ora são excluídos do conceito.53  

Na medida em que expressões da sociedade civil organizada podem ocorrer de inúmeras 

formas, inclusive por meio de movimentos e grupos sociais, acredita-se que as interpretações 

do terceiro setor em sentido amplo, que os incluem, são mais coerentes. Este entendimento 

contempla as manifestações oriundas da sociedade civil organizada, incluindo-se aquelas que 

eventualmente não sejam dotadas de personalidades jurídica e cujos objetivos estejam 

relacionadas a pautas de interesse público — por exemplo, direito das minorias e proteção ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

As fragilidades mencionadas anteriormente, ainda que referentes a aspectos meramente 

conceituais, são verossímeis e merecem ser consideradas. A inversão cronológica de ordem dos 

setores, que, por exemplo, coloca a sociedade civil organizada como pertencente ao terceiro 

setor, e não como primeiro setor, é um fator que obscurece a percepção desse segmento da 

sociedade, mesmo porque requer uma compreensão não intuitiva (dado que se costuma 

identificar com o termo “primeiro” aquilo que surgiu anteriormente) e segmentada dos setores 

da sociedade.  

No que se refere aos conceitos clássicos, é possível identificar a omissão quanto a 

determinadas organizações sociais juridicamente despersonalizadas, não havendo menção se 

pertencem ou não ao terceiro setor. No entanto, essas formas de expressão da sociedade civil 

 
51  VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 3 

ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015. p. 114. 
52  THOMPSON, Andrés A. Do compromisso à eficiência? Os caminhos do Terceiro Setor na América Latina. 

In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: desenvolvimento social sustentado. p. 41-48. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2005. p. 41. 

53  MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 
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são a origem de sua organização formal, de modo que, diante da ausência de uma categoria da 

sociedade que contemple a sua existência, seria mais adequado incluí-los no referido setor. 

A grande problemática dos conceitos clássicos está justamente na exclusão de 

determinados grupos da sociedade que, embora não sejam dotados de personalidade jurídica, 

atuam sem finalidade lucrativa e na efetivação de fins sociais. Ocorre que, em razão destas 

características, podem ser incluídos no terceiro setor, pois não são entendidos enquanto 

mercado ou Estado. Ao partir do pressuposto de que o terceiro setor é composto exclusivamente 

por organizações dotadas de personalidade jurídica, excluem-se os grupos e movimentos 

sociais, que são a representação primária da sociedade civil organizada. 

Se a própria definição clássica de terceiro setor reproduzida por grande parte dos 

doutrinadores é negativa, não apresenta lógica a exclusão de expressões informais da sociedade 

civil, se estas não são representações do mercado ou do Estado. O caráter residual do conceito 

clássico do terceiro setor implica a inclusão de toda forma de organização social em busca de 

fins públicos, de modo que, caso tais manifestações da sociedade não possam estar incluídas no 

referido setor, significaria uma imensa lacuna na sua concepção, além de evidenciar uma grave 

falha conceitual. 

Em que pese a adoção da concepção do terceiro setor em sentido amplo, incluindo-se 

movimentos sociais e organizações que não são dotadas de personalidade jurídica, não parece 

aceitável o entendimento de que ações voluntárias individuais em prol do bem comum possam 

se enquadrar no referido setor, pois as atividades particulares não correspondem ao conceito de 

sociedade civil organizada, caracterizando-se como meras atividades filantrópicas, particulares 

do indivíduo. Todavia, a discussão sobre agentes que o compõem será apresentada em tópico 

posterior. 

Não obstante as diferentes definições acerca do conceito de terceiro setor, percebe-se 

haver um ponto em comum entre os posicionamentos apresentados anteriormente: a ausência 

de finalidade lucrativa. Entretanto, é preciso fazer a ressalva de que tal característica deve vir 

sempre acompanhada do fato de pertencerem à sociedade civil organizada e não ao Estado, 

pois, por definição, este também não possui finalidade lucrativa — e é aí que reside, 

supostamente, outra inconsistência teórica.54 

Para Montaño, o que os autores denominam terceiro setor “nem é terceiro, nem é setor”, 

assim como também não se refere às organizações dessa categoria. Segundo o autor, o terceiro 

 
54  MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 
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setor representa uma denominação equivocada para designar um fenômeno real, que seriam as 

ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, as quais assumem funções a fim de 

dar respostas às demandas sociais, com base em valores de solidariedade local, autoajuda e 

ajuda mútua.55 

Entende-se que, de fato, existem fragilidades nos conceitos usuais da expressão “terceiro 

setor”, e que pode ser genérica diante da diversidade de atores que integram tal categoria, uma 

vez que o termo não é capaz de abranger a pluralidade de atores que fazem parte da sociedade 

civil organizada. Para fins deste trabalho, adota-se uma concepção moderada de terceiro setor, 

em que estão incluídos os movimentos sociais despersonalizados, não pertencentes às demais 

categorias organizacionais, porém excluem-se as atividades filantrópicas individuais, porque 

não são compatíveis com a sociedade civil organizada. 

Diante do exposto, concorda-se com Lester Salamon quando afirma que a diversidade 

do setor é tão “assombrosa” que induz a passar por alto das semelhanças existentes. O autor 

afirma que “carecendo de um conceito unificador, o todo vem a parecer menor do que as partes 

constituintes.”56  

Realizadas as reflexões que permeiam o conceito de terceiro setor, faz-se necessária sua 

avaliação sob a óptica jurídica, à luz do texto constitucional vigente e das demais normas do 

direito brasileiro que legitimam a sua existência e delimitam o seu campo de atuação no país. 

2.3 A LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NA ORDEM JURÍDICA 
BRASILEIRA  

 

Não obstante a ausência do termo “terceiro setor” no ordenamento jurídico, a legislação 

pátria constitui o alicerce para a sua atuação por meio de organizações da sociedade civil, em 

consonância aos princípios constitucionais, de natureza manifestamente democráticos e 

pluralistas. Essas entidades, na concepção de Di Pietro57 e Carvalho Filho58, podem ser 

enquadradas na categoria de entidades paraestatais.59  

 
55  MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 

ed. São Paulo: Cortez, 2010.  
56  SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º 

setor: desenvolvimento social sustentado. p. 89-11. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 93. 
57  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
58  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
59  Di Pietro (2019) entende como entidades paraestatais as “pessoas privadas que colaboram com o Estado 

desempenhando atividade não lucrativa e às quais o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a 
serviço delas manifestações de seu poder de império”. 
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A relevância dos ideais trazidos pela Constituição Federal de 1988 para a legitimação 

do terceiro setor é patente, uma vez que positivou as ideias de incentivo à solidariedade e à 

participação popular. A tendência social da Constituição Federal de 1988 é evidente desde o 

seu preâmbulo: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil.60 
 

Para Souza, quando o texto constitucional assevera que os “representantes do povo 

brasileiro” se reúnem para a instituição de um Estado Democrático, significa, em uma acepção 

moderna, que se trata de um Estado de Democracia Representativa e Participativa. Ademais, o 

autor afirma que esta participação que se insere no conceito de Estado Democrático, 

interpretação permitida pelo preâmbulo da Constituição, assume duas vertentes importantes 

para a definição do espaço de participação do terceiro setor: a participação no exercício e a 

participação na garantia de direitos.61 

No Brasil, o registro da existência de instituições sem fins lucrativos, organizações da 

sociedade civil e demais manifestações sociais marcadas pelo voluntarismo e pela solidariedade 

antecede a publicação da Constituição Federal de 1988. Entretanto, a elevação desses valores 

ao status constitucional legitima a participação popular e assegura a atuação formal dos agentes 

do terceiro setor, em um contexto de um Estado Democrático, na garantia de direitos sociais.  

Segundo Souza, a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

pode ser traduzida como uma “sociedade solidária”, de modo que a democracia brasileira 

também pode ser definida como uma “democracia solidária”. Essa ideia de democracia, com a 

outorga do texto constitucional, remete ao direito de participação social tanto no exercício de 

direitos quanto na defesa dos valores constitucionais.62 

É justamente na solidariedade e na democracia apontadas que o terceiro setor encontra 

os seus principais fundamentos. Constata-se que a participação popular é incentivada desde o 

preâmbulo da Constituição vigente, de modo que é justo afirmar que a participação social direta 

nos assuntos de interesse do país é legitimada e incentivada constitucionalmente.  

 
60  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988, preâmbulo. 
61  SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 

regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 64-65.  
62  SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 

regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 65. 
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Em análise da Constituição Federal, verifica-se que a cidadania é um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º, II; a participação direta dos cidadãos 

nos assuntos públicos, possui aporte no artigo 1º, parágrafo único; e a solidariedade é tida como 

um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  Entretanto, o núcleo 

constitucional do terceiro setor está nos incisos XVII a XXI do artigo 5º, cuja conjugação com 

outros preceitos pode resultar em uma “principiologia constitucional do terceiro setor”, onde 

está inserida a liberdade de associação.63 

O direito de associação pode ser identificado como um direito público subjetivo a 

permitir a união voluntária de algumas ou de várias pessoas, por tempo indeterminado, com o 

fim de alcançar objetivos lícitos e sociais.64 Justifica-se, portanto, a razão pela qual houve um 

crescimento na atuação das organizações da sociedade civil no final do século XX, após a 

publicação da Constituição Federal de 1988.  

Os incisos XVII a XXII do artigo 5º do texto constitucional determinam que: é plena a 

liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; a criação de 

associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento; as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 

o trânsito em julgado; ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado; 

as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 

seus filiados judicial ou extrajudicialmente.65  

Para que a questão dos custos com carga tributária não se apresente como um empecilho 

ao exercício das atividades sem finalidades lucrativas, o artigo 150, VI, alínea “c” do texto 

constitucional vigente veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.66 

Ademais, em evidente assentimento sobre a atuação das organizações da sociedade civil, 

a Constituição Federal previu expressamente, em seu artigo 199 — quando dispôs acerca da 

assistência à saúde —, que as instituições privadas poderão participar de forma complementar 

 
63 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 1, 

n. 1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p.16. 
64 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 10. 
65 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
66 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as diretrizes deste, mediante contrato público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.67 

Quanto à assistência social, o artigo 204 da Constituição Federal dispõe que as ações 

governamentais desta área serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 

além de outras fontes, com base na descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social; participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle de ações em todos os níveis.68  

Sobre a educação, o artigo 213 da Constituição Federal assevera que recursos públicos 

serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas. Continuamente, sobre a proteção à criança e ao adolescente, o 

parágrafo primeiro do artigo 227 admite a participação de entidades não governamentais em 

programas de assistência integral à saúde promovidos pelo Estado.69  

Repisa-se que o texto constitucional não somente possibilita, como incentiva a 

participação popular por meio de organizações civis sem finalidade lucrativa, havendo inclusive 

fomento a determinadas atividades, por meio de isenções tributárias. É nesse sentido que o 

artigo 195 da Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 

de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que estejam relacionados com as 

finalidades essenciais de tais entidades. O mesmo artigo, isenta as entidades beneficentes de 

assistência social de contribuição para a seguridade social.70 

Legalmente constituídas, as organizações da sociedade civil (instituições pertencentes 

ao terceiro setor) podem pleitear perante o Poder Público o registro em órgãos oficiais e a 

concessão de títulos certificados ou qualificações, com o objetivo de comprovar publicamente 

a vocação ou especialidade de atuação, além de conferir-lhes benefícios legais variados, como 

isenções tributárias. Utiliza-se o exemplo, no âmbito federal, do requerimento junto ao 

 
67 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
68 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
69 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
70 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como condição outrora indispensável para 

obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).71 72 

Logo, é possível identificar, ao longo do texto constitucional, diversas possibilidades de 

participação de organizações vinculadas ao terceiro setor na perseguição de direitos sociais.  

Diante dos princípios e dispositivos constitucionais apresentados, Souza propõe ser 

juridicamente sustentável a fixação de um “espaço de participação do terceiro setor”, que pode 

ser dividido em duas esferas de atuação: no exercício de direitos fundamentais (conteúdo 

prestacional) e na defesa do conteúdo constitucional (enquanto garantidor). Entretanto, tais 

atividades não são exclusivas do terceiro setor, podendo ser desenvolvidas por outros atores do 

cenário social.73  

Quando as suas atividades assumem natureza prestacional, significa dizer que o agente 

do terceiro setor poderá contribuir ativamente para a prestação de determinado direito previsto 

constitucionalmente, como por exemplo: saúde, educação e assistência social, a depender da 

finalidade da organização. No entanto, quando assume a postura de garantidor de determinado 

direito previsto constitucionalmente, o sujeito do terceiro setor pode atuar na defesa de 

determinada matéria, em prol do cidadão, porém não atuará na prestação do direito — como é 

o caso do direito do consumidor e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

No que se refere ao meio ambiente, o artigo 225 da Constituição Federal dispõe que o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos, sendo classificado como um 

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.74 

Percebe-se que, ao contrário dos demais exemplos de direitos sociais citados, não há 

previsão constitucional expressa da participação de instituições sem fins lucrativos na 

perseguição do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, a utilização 

da palavra “todos” no caput do referido artigo permite o entendimento de que estão incluídos 

todos os agentes da sociedade — inclusive as organizações da sociedade civil, as quais exercem 

suas atividades enquanto garantidores de direito constitucional. 

 
71 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 1, 

n. 1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p. 29. 
72 Registre-se, por oportuno, que as normas sobre concessão do CEBAS atualmente estão definidas na Lei 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, devendo ser observadas as inconstitucionalidades declaradas pela Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.480. 
73 SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 

regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 71-73. 
74 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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Ainda segundo Souza, quando o terceiro setor desenvolve atividade prestacional dentro 

de seu espaço constitucional de participação, reproduz um serviço público na condição de 

delegatário do Estado ou serviço de relevância pública no exercício de direito próprio. 

Entretanto, quando o seu espaço de atuação está na defesa de conteúdo constitucional, a 

exemplo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, possuem natureza jurídica 

diversa, promovendo a advocacy.75  

De acordo com os ensinamentos de Libardoni76, o termo advocacy, pode ser traduzido 

como “defender e argumentar em favor de uma causa”, a autora afirma ainda que, em sentido 

amplo, sugere a incidência ou pressão política, de promoção e defesa de uma causa, e de 

articulações mobilizadoras por organizações da sociedade civil com o objetivo de dar maior 

visibilidade a determinadas temáticas ou questões no debate público e influenciar políticas, 

objetivando a transformação da sociedade. 

Dispõe-se, portanto, de duas maneiras distintas de atuação do terceiro setor (como 

prestador ou garantidor de direitos), porém que expressam igualmente a sua essência: o objetivo 

de atingir fins sociais, em defesa de direitos previstos constitucionalmente.  

Uma vez estabelecida a previsão constitucional sobre o terceiro setor, ressalta-se que, 

embora não haja um código único para normatizar as atividades de todos os sujeitos que fazem 

parte do setor, existem normas que o regulamentam em leis distintas. 

Após a publicação da Constituição Federal, a Lei n.º 9.608 de 1998, que normalizou o 

serviço voluntário, significou uma importante referência na regulamentação 

infraconstitucional; pela primeira vez, uma norma infraconstitucional positivou a 

regulamentação acerca da matéria naqueles termos. Segundo a lei, considera-se serviço 

voluntário a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública ou a 

instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.77 

Em 1998, ainda no contexto de Reforma do Estado, a Lei n.º 9.637, oriunda da Medida 

Provisória n.º 1.591 de 1997, tratou da qualificação de entidades privadas como Organizações 

Sociais (OS). O texto legal determina que o Poder Executivo poderá qualificar como OSs 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

 
75 SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 

regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 89. 
76 LIBARDONI, Marlene. Fundamentos teóricos e visão estratégica da advocacy. Revista Estudos Feministas, 

v. 8, n. 2, 2000. p. 207. 
77BRASIL. Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre serviço voluntário e dá outras providências. 

Brasília, DF: Senado, 1998. 
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ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção ao meio ambiente, à 

cultura e à saúde, desde que atendidos os requisitos legais. 78  

Essa qualificação foi instituída com o objetivo de constituir uma organização pública 

não estatal criada a partir de um projeto de reforma do Estado, “para que associações civis sem 

fins lucrativos e  fundações de direito privado possam absorver atividades publicáveis mediante 

qualificação específica de lei.”79 Evidenciou-se mais uma vez a relevância da atuação do 

terceiro setor para o Poder Público, que o utilizou como mecanismo para continuidade de suas 

atividades, por meio da “absorção” destas. 

Posteriormente, em 1999, a Lei n.º 9.790 — considerada o primeiro marco legal do 

terceiro setor — previu a possibilidade de conferir a qualificação de Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) a determinadas pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos. Segundo a lei, podem qualificar-se como OSCIP as pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento 

regular há, no mínimo, três anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 

estatutárias atendam aos requisitos legais.80 

A lei supracitada instituiu o que ficou conhecido como o primeiro marco regulatório 

para o terceiro setor, contemplando as entidades cujas finalidades estatutárias estivessem 

voltadas para a execução de atividades de interesse público nos campos da assistência social, 

cultura, educação, saúde, voluntariado, desenvolvimento econômico e social, ética, paz, 

cidadania, direitos humanos, democracia, além da defesa e preservação do meio ambiente. 

Essas entidades ficaram autorizadas, mediante a qualificação devida, a relacionar-se com os 

entes federativos por meio de vínculo de cooperação, o qual a lei denominou de “termo de 

parceria”.81  

Em seguida, na esteira de regulamentação das atividades sem fins lucrativos, o Código 

Civil de 2002 dispôs, em seu artigo 44, a possibilidade de constituição de pessoas jurídicas de 

direito privado na categoria de associações e fundações, que formalmente são tidas como as 

 
78  BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 

sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção de órgãos e entidades que menciona e a 
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá ou dá outras providências. Brasília, DF: Senado, 
1998. 

79  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 574. 

80  BRASIL. Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina 
o Termo de Parceria, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado, 1999. 

81  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 608. 
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figuras clássicas do terceiro setor. Ressalte-se, ainda, a previsão no mesmo artigo sobre as 

organizações religiosas, que a depender das atividades exercidas podem se enquadrar como 

instituições pertencentes ao setor.  

Somente no ano de 2014 foi instituído um segundo marco legal importante à categoria 

das entidades sem fins lucrativos. A Lei n.º 13.019 de 2014 (posteriormente alterada pela Lei 

n.º 13.204 de 2015) — popularmente conhecida como o novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil ou MROSC — estabeleceu o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos 

em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, além de definir 

diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil.82 

Como se verifica, diversos são os dispositivos que permitem a compreensão de que o 

terceiro setor possui legitimidade jurídica de atuação na ordem brasileira, não obstante a sua 

condição particular, que guarda aspectos públicos e privados.  

Utiliza-se a reflexão de Fernandes83 no sentido de que o mais adequado seria a 

sistematização dos princípios e regras jurídicas que visam regulamentar, de modo geral, as 

atividades desenvolvidas pelo terceiro setor, a partir do fortalecimento de uma cidadania ativa, 

por meio da expansão do exercício da liberdade de associação. Aduz a autora: 

Sendo possível inclusive o aproveitamento do ordenamento jurídico já em uso no que 
for de aplicação geral e a adoção da sistematização da legislação no que for particular 
ao Terceiro Setor sempre com o objetivo de facilitar o acesso aos indivíduos 
interessados e a disponibilização para conhecimento das ferramentas democráticas de 
transformação do Estado: pela sociedade e para a sociedade. 
 

Analisando o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo o conteúdo do texto 

constitucional vigente, verifica-se que não há margem para dúvidas quanto à possibilidade 

jurídica de atuação do terceiro setor na proteção e garantia de direitos sociais, colaborando 

(ainda que indiretamente) com a atividade estatal. Em que pesem as críticas contundentes feitas 

 
82  BRASIL. Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações 
da sociedade civil; e altera as Leis n.º s 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação 
dada pela Lei n.º 13.204, de 2015).  Brasília, DF: Senado, 2014. 

83  FERNANDES, Aline Ouriques Freire. A Função Democrática do Terceiro Setor: a busca pelo 
fortalecimento da democracia no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2020. p. 210. 
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ao setor, é evidente que o poder constituinte não somente permitiu a existência, como também 

previu possibilidades de incentivo às instituições pertencentes ao setor. Entende-se, portanto, 

que os preceitos de solidariedade e democracia dispostos na Constituição Federal de 1988 foram 

essenciais para conferir legitimidade jurídica à atuação do terceiro setor na realidade brasileira.  

 

2.4. REFLEXÕES SOBRE OS SUJEITOS PERTENCENTES AO TERCEIRO SETOR 
 

Conforme constatado, os conceitos propostos para definir o terceiro setor são distintos 

e variam quanto aos agentes que pertencem ou não à categoria. Ante a ausência de definição 

legal para sanar eventuais desacordos doutrinários, a imprecisão conceitual sobre do terceiro 

setor pode ser excludente, pois, por vezes, não contempla todos os agentes que não pertencem 

ao Estado ou ao mercado e que, teoricamente, deveriam fazer parte do que se entende por 

terceiro setor. Contudo, ainda que se adote o conceito restrito, é necessário reconhecer a sua 

atuação descentralizada. 

Uma vez realizadas as considerações sobre o conceito de terceiro setor e da sua 

fundamentação jurídico-constitucional, optou-se pela adoção de uma definição moderada, na 

qual estão inclusas as manifestações e organizações da sociedade civil em prol de direitos 

sociais, ainda que atípicas e desprovidas de personalidade jurídica, porém excluindo as ações 

filantrópicas individuais. Logo, há uma ampliação da ideia tradicional acerca dos atores que 

compõem o setor, partindo-se do pressuposto de que o primeiro passo para a constituição de 

uma pessoa jurídica é a manifestação de vontade humana. 

Para o ordenamento jurídico brasileiro, há duas espécies clássicas de pessoas jurídicas 

de direito privado sem fins lucrativos: associação civil e a fundação privada. As pessoas 

jurídicas de direito privado estão previstas no artigo 44 da Lei n.º 10.406 de 2002, que instituiu 

o Código Civil vigente: 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:  
I - as associações;  
II - as sociedades;  
III - as fundações.  
IV - as organizações religiosas;  
V - os partidos políticos.  
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.84  

 
O direito de associação, previsto constitucionalmente, legitima a criação de associações 

voltadas para obtenção de finalidades sociais mais diversas. Dispõe o artigo 53 Código Civil de 

 
84 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
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2002 que “constituem-se associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos”.85 E é este o principal aspecto que as diferencia de “mercado” e a coloca na 

categoria “terceiro setor”.  

Portanto, tem-se uma associação quando há ausência de finalidade lucrativa, ou seja, 

quando há vedação de distribuição dos resultados, embora tenha patrimônio formado por 

contribuições de seus membros para a obtenção de fins culturais, educacionais, esportivos, 

religiosos, recreativos, morais, ambientais, dentre outros. A associação não se desnaturaliza 

mesmo que realize negócios para manter ou aumentar seu patrimônio.86  

Ademais, tais associações podem ser tidas como “entidades de interesse social”. Não há 

previsão legal que defina categoricamente o que pode ser considerado ou não interesse social, 

algo que pode ser considerado como uma lacuna do MROSC, dado que o texto legal de 2014 

não realiza tal esclarecimento, mesmo após as alterações realizadas pela Lei 13.204, de 14 de 

dezembro de 2015. Entretanto, é comum o entendimento de que para uma associação ser 

caracterizada dessa maneira, é preciso que exerça, por meio de seus objetivos, atividade de 

relevância para a sociedade como um todo, não especificamente para seus associados. Em tais 

casos, haverá fiscalização por parte do Ministério Público,87 tratando-se de uma exceção à não 

intervenção estatal próprias das associações.  

O Código Civil reservou um capítulo somente para tratar das fundações, oportunidade 

em que determinou que, ao contrário das associações, a constituição de uma fundação pode ser 

inter vivos ou mortis causa, permitindo assim a sua criação por escritura pública ou por meio 

de testamento.88 Segundo o artigo 62 do código, “para criar uma fundação, o seu instituidor 

fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a 

que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.”89 

A fundação privada, para o direito brasileiro, é uma instituição de fins determinados, ou 

seja, a sua finalidade estatutária está vinculada à vontade do seu instituidor, não havendo, a 

princípio, possibilidade de alteração posterior. Essa espécie de organização é formada pela 

 
85  BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
86  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.14. 
87  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.14-15. 
88  OLIVEIRA, Aristeu; ROMÃO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições religiosas: trabalhista, 

previdenciária, contábil e fiscal. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 15. 
89  BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
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atribuição de personalidade jurídica a um complexo de bens, que é o patrimônio, o qual será 

administrado por órgão autônomo, conforme previsão estatutária.90  

Destaca-se, ainda, a existência de fundações públicas, podendo ser instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, com personalidade jurídica de direito público (as autarquias) e 

aquelas com personalidade jurídica de direito privado, porém mantidas pelo Poder Público.91   

Ademais, estão incluídas no terceiro setor pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais (OSs), conforme previsão da Lei 9.637, de 

15 de maio de 1998, a qual possibilitou a absorção de atividades públicas por parte dessas 

entidades, condicionadas aos critérios de conveniência e oportunidade de aprovação pelo 

Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu 

objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.92 

Compreende-se também que se encontram no âmbito do terceiro setor aquelas entidades 

qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), conforme 

já mencionado anteriormente. Trata-se de uma qualificação especial concedida às organizações 

da sociedade civil, outorgada pelo Ministério da Justiça às entidades da sociedade civil, que 

tenham por finalidade social uma das atividades descritas na Lei n.º 9.790 de 1999, além de 

cumprirem determinados requisitos legalmente exigidos. 93 

Segundo o artigo 3º da Lei supracitada, a qualificação como OSCIP somente será 

conferida às organizações cujos objetivos sociais tenham, pelo menos, uma das seguintes 

finalidades: promoção da assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do 

patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educação, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata a referida lei; promoção gratuita 

da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a 

referida lei; promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação 

do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; 

promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

 
90  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 16. 
91  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 200-201. 
92  BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 

sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção de órgãos e entidades que menciona e a 
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá ou dá outras providências. Brasília, DF: Senado, 
1998. 

93  OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 
1, n.1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p. 20. 
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emprego e crédito; promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, 

dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; estudos e pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas no artigo 

3º; estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de 

tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte. 

Apesar da previsão legal sobre associações e fundações e da atuação significativa das 

organizações da sociedade civil qualificadas como OSs e OSCIPs, as quais atuam em 

colaboração com o Estado, o terceiro setor vai além. Há diversos outros modelos de 

organizações formais da sociedade civil que podem ser incluídos no terceiro setor, mas que não 

possuem a mesma qualificação ou constituição estatutária. 

Historicamente, o trabalho das organizações religiosas94, paralelamente ao do Estado, 

mostrou-se essencial enquanto garantidoras de direitos sociais, razão pela qual a sua atuação 

merece destaque no terceiro setor. Embora não haja uma definição legal de organização 

religiosa, o Código Civil (artigo 44, parágrafo primeiro) dispõe que “são livres a criação, a 

organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo 

vedado ao Poder Público negar-lhes reconhecimento ou o registro dos atos constitutivos e 

necessários ao seu funcionamento”.95 

Apesar da liberdade que possuem em sua constituição, tais organizações não estão 

totalmente desencarregadas de seguirem uma estrutura jurídica na elaboração de seus estatutos, 

dado que seguem a referência das instituições que mais se assemelham a elas, no caso, as 

associações civis. Outra problemática é a ausência de definição na lei civil do que seria uma 

organização religiosa. Oliveira e Romão levantam o questionamento: seriam somente igrejas, 

sinagogas, mesquitas, centro espíritas, ou seriam também organizações religiosas os 

seminários, as faculdades de teologia, os educandários, as associações de igrejas e as 

instituições que possuem origem confessional?96  

 
94  É importante destacar que o artigo 19, inciso I da Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, 
ressalvada a colaboração de interesse público, a qual se entende como a parceria legalmente estabelecida com 
o Poder Público. 

95  BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
96  OLIVEIRA, Aristeu; ROMÃO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições religiosas: trabalhista, 

previdenciária, contábil e fiscal. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.12-13. 
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Acredita-se que, face à omissão legislativa, a resposta está condicionada à análise de casos 

concretos.97 Contudo, tendo em vista o direito fundamental à inviolabilidade de consciência e 

de crença prevista no artigo 5º, VI da CF, a qual assegura o livre exercício de cultos religiosos, 

tal definição deve ser concebida em uma perspectiva de pluralidade religiosa e de variados 

credos. 

O terceiro setor contempla, além disso, aquelas instituições denominadas de 

Organizações Não Governamentais (ONGs). Esse termo tem origem na Europa continental, na 

nomenclatura do sistema de representações da Organização das Nações Unidas (ONU), para 

tratar das organizações internacionais que, embora não representassem governos, pareciam 

significativas o bastante para justificar uma presença formal na ONU. A sigla “ONG”, 

usualmente associada às instituições ambientalistas, popularizou-se no cenário nacional durante 

a década 1990, especialmente a partir da Conferência da ONU sobre meio ambiente, conhecida 

como Rio-92.98  

Quando pesquisadores e ativistas utilizam o termo “organização não governamental”, 

estão se referindo somente a uma parte ou a um subconjunto dessas entidades, quando, na 

realidade, o terceiro setor é significativamente mais amplo. Há uma infinidade de associações 

e fundações que estão submetidas à mesma normatização e possuem as mesmas características 

básicas: sem fins lucrativos, com a função de garantir um bem coletivo, não governamental.99 

Ruth Cardoso, no final da década de 1990, época marcada por uma propagação da 

atuação das ONGs, pontuou a questão da diversidade de atores componentes deste segmento 

social anunciando a participação, ainda que indireta, das empresas privadas no terceiro setor. 

Segundo a autora: 

O Terceiro Setor, por sua vez, é campo marcado por uma irredutível diversidade de 
atores e formas de organização. Na década de 80 foram as ONGs que, articulando 
recursos e experiências na base da sociedade, ganharam visibilidade enquanto novos 
espaços de participação cidadã. Hoje percebemos que o conceito de Terceiro Setor é 
bem mais abrangente. Inclui o amplo espectro das instituições filantrópicas dedicadas 
à prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. Compreende 
também as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos específicos da 
população, como as mulheres, negros, povos indígenas, ou de proteção ao meio 
ambiente, promoção do esporte, da cultura e do lazer. Engloba as múltiplas 
experiências de trabalho voluntário, pelas quais cidadãos exprimem sua solidariedade 
através da doação de tempo, trabalho e talento para causas sociais. Mais recentemente 

 
97  Não obstante, no caso da Igreja Católica, é necessário observar o acordo do Brasil com a Santa Sé – portanto 

ato jurídico entre Estados e não entre Brasil e uma religião – promulgado pelo Decreto 7.107, de 11 de fevereiro 
de 2010, que reafirmou a personalidade jurídica da Igreja Católica e de todas as instituições eclesiásticas, em 
conformidade com o direito canônico, desde que não contrarie o sistema constitucional e as leis brasileiras.    

98  OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 
1, n. 1, p. 11-38, jan/jun, 2007. p. 18. 

99  COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 65. 
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temos observado o fenômeno crescente da filantropia empresarial, pelo qual empresas 
concretizam sua responsabilidade e compromisso com a melhoria da comunidade.100  

A relevância política das ONGs é incontestável. Contudo, ressalta-se que, embora 

popular no Brasil, a legislação regulamentadora das atividades do terceiro setor não faz 

referência à sigla “ONG”. A expressão não é equivocada, havendo inclusive relevância social 

significativa a nível internacional, entretanto, juridicamente no Brasil, seria mais adequado 

utilizar a expressão “organização da sociedade civil” ou “OSCs”. 

Segundo o MROSC, consideram-se OSCs: a entidade privada sem fins lucrativos que 

não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 

ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução 

do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial 

ou fundo de reserva; as sociedades cooperativas previstas na Lei n.º 9.867, de 10 de novembro 

de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 

as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 

voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de 

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou 

de projetos de interesse público e de cunho social e as organizações religiosas que se dediquem 

a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 

exclusivamente religiosos.101 

Compreende-se, portanto, a partir da análise do que o MROSC considera como sendo 

organização da sociedade civil, que este termo possui abrangência capaz de compreender as 

instituições formais, sobre as quais não pairam incertezas se pertencem ou não ao terceiro setor. 

A expressão contempla aqueles que adotam o conceito restrito do setor, de modo que todos os 

sujeitos apresentados anteriormente são considerados organizações da sociedade civil. 

Quanto ao caráter “não governamental”, “autogovernado” e “não lucrativo” das 

instituições do terceiro setor, Montaño também enxerga a questão como uma fragilidade 

 
100  CARDOSO, Ruth. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 7-12. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 8. 
101 BRASIL. Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações 
da sociedade civil; e altera as Leis n.º s 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação 
dada pela Lei n.º 13.204, de 2015).  Brasília, DF: Senado, 2014. 
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conceitual. É comum que o Estado financie ou estabeleça parcerias com algumas de tais 

instituições, o que para o autor pode ser considerada uma espécie de “terceirização” de 

determinadas funções estatais. Ademais, afirma que, quando o Estado destina recursos a um 

projeto e não a outro, estaria desenvolvendo uma tarefa seletiva — o que levaria 

tendencialmente à presença de algumas ONGs e outras não.102 

Contudo, é necessário cautela ao tomar afirmações dessa natureza como absolutamente 

verdadeiras, posto que, tal qual a administração pública, o MROSC prevê como fundamentos 

do seu regime jurídico — dentre os quais estão os princípios da legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, que norteiam as 

parcerias entre a administração pública e o terceiro setor, conforme será esclarecido adiante. 

Logo, sob o ponto de vista jurídico, os instrumentos estabelecidos com as organizações da 

sociedade civil devem ser livres de favoritismos, não havendo espaço para a suposta 

seletividade.  

Outro ponto que merece destaque é que as parcerias e a articulação entre os setores 

devem ser compreendidas como instrumentos de fomento às atividades de um setor que busca 

a concretização de fins sociais, não se tratando de retirar do Estado os encargos na busca pelo 

bem-estar social, mas integrar os atores sociais para esse fim. Não parece aceitável o 

entendimento de que não poderia haver a atuação de outro setor senão o Estado nesse sentido, 

dado que todos os agentes do modelo tripartido compõem a mesma sociedade, incluindo-se o 

terceiro setor e o mercado. Trata-se de uma visão segmentadora da garantia de direitos sociais.  

Sobre a relação da sociedade civil com o Estado, Habermas afirma que “diretamente, a 

sociedade só pode transformar-se a si mesma”, contudo, ela pode influir indiretamente na 

autotransformação do Estado de direito e influenciar a programação desse sistema. Entretanto, 

segundo o autor, ela não assume o lugar de um macrossujeito superdimensionado, o qual 

controla a sociedade em seu todo, agindo legitimamente em seu lugar.103 Assim, seria temeroso 

afirmar que a sociedade civil, em alguma medida, ocuparia o lugar que cabe ao Estado. 

Diante de atores distintos que compõem o referido setor, segundo Grau, o discurso 

homogeneizador em relação à sociedade civil e, inclusive, ao terceiro setor pode abstrair da 

atenção, paradoxalmente, os setores populares e, definitivamente os que carecem de 

organização. Além disso, pode contribuir para que fiquem de fora os movimentos tradicionais 

 
102 MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 57. 
103 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. v. 2. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2011. p. 106. 
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de ação coletiva: sindicatos, grêmios e partidos políticos. Finalmente, podem terminar sendo 

desvalorizadas as potencialidades que a participação direta da sociedade oferece, sem 

mediações organizadoras externas na configuração e/ou no controle do fato político, assim 

como os esforços de auto-organização dos setores socialmente excluídos em defesa de sua 

vida.104  

É a partir da perspectiva da sua pluralidade de sujeitos e da preocupação com a exclusão 

dos movimentos sociais que Montaño afirma existir um “fenômeno real” por trás do “conceito 

ideológico” de terceiro setor.  

Bobbio esclarece a relevância do papel dos movimentos sociais e de demais 

manifestações não formais da sociedade civil ao afirmar que é nesta categoria em que surgem 

e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos os quais a 

instituições estatais têm o dever de resolver, seja através de mediação ou de repressão. Ademais, 

assevera: 

Sujeitos desses conflitos e portanto da sociedade civil exatamente enquanto 
contraposta ao Estado são as classes sociais, ou mais amplamente os grupos, os 
movimentos, as associações, as organizações que as representam ou se declaram seus 
representantes; ao lado das organizações de classe, os grupos de interesse, as 
associações de vários gêneros com fins sociais, e indiretamente políticos, os 
movimentos de emancipação de grupos étnicos, de defesa dos direitos civis, de 
libertação da mulher, os movimentos de jovens etc.105 
 

Entretanto, há de se ressaltar que os movimentos sociais são uma forma de expressão da 

própria democracia, seja na forma de participação nas atividades típicas do Estado, seja como 

instrumento de pressão ante a insuficiência, ou até mesmo a ausência, de políticas públicas 

destinadas aos direitos sociais (direitos de segunda dimensão), previstos no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988.106  

Na perspectiva de Coelho, os termos “não governamental” e “sem fins lucrativos” 

qualificam o termo “organização” e também podem ser utilizados para designar organizações 

que, teoricamente, não fazem parte do terceiro setor, utilizando-se o exemplo dos movimentos 

sociais.107 A autora aduz de maneira direta: movimentos sociais não poderiam ser considerados 

como pertencentes a tal categoria pela simples razão de não possuírem uma estrutura formal 

 
104 NURIA, Cunill Grau. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão pública e 

representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p. 61. 
105  BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Editora Paz e 

Terra, 2014. p. 36. 
106  OLIVEIRA, Wagner Vinicius. A relevância do Terceiro Setor na construção do Estado Democrático de Direito. 

Percurso Acadêmico, Belo Horizonte, v. 6. n. 12, jul/dez. 2016. p. 540. 
107  COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 66. 
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para perdurar no tempo; são episódicos, ao contrário das organizações do terceiro setor, que 

vieram para ficar.108  

Entretanto, é preciso destacar a ação de movimentos sociais como, por exemplo, o 

Movimento dos Sem-Terra (MST), que desde 1985 luta pela implementação de uma reforma 

agrária objetivando a consecução da justiça social109, contradizendo, portanto, a ideia de que os 

movimentos sociais são necessariamente passageiros. Ainda que o movimento em si venha a se 

dissipar, é possível que seu legado repercuta ao longo do tempo. 

Não há impedimento teórico para inclusão de movimentos sociais na categoria do 

terceiro setor. De acordo com Violin, voluntários, associações que atuam endogenamente ou de 

forma exógena, fundações privadas, institutos, movimentos sociais ou qualquer agrupamento 

sem personalidade jurídica, sindicatos e cooperativas fazem parte do terceiro setor. Não 

significa, contudo, que todos são passíveis de receber verba pública.110 Reitera-se, contudo, a 

exclusão de atividades voluntárias individuais, dado que não coadunam com o conceito de 

sociedade civil organizada. 

Evidencia-se, mais uma vez, a diversidade dos agentes que podem ser incluídos no 

terceiro setor. Acredita-se que, embora possa não parecer adequado incluir movimentos sociais 

no grande conjunto que é o terceiro setor, tal inserção é necessária. Se o principal conceito que 

define esta categoria social é residual, não se pode excluir determinadas organizações que não 

são Estado ou mercado pelo simples fato de não serem formalizadas ou possuírem 

personalidade jurídica — especialmente quando exercem o papel de garantir de direitos. 

Não há, portanto, consenso entre os doutrinadores acerca dos movimentos sociais. 

Alguns não compreendem a inclusão destas formas de manifestação, outros simplesmente não 

as mencionam. Contudo, optou-se pela corrente teórica que compreende os movimentos sociais 

enquanto sujeitos do terceiro setor, configurando a manifestação legítima da sociedade civil, 

passível de gerar impactos sociais positivos.  

Apesar de não haver precisão quanto à nomenclatura, que varia imensamente para fazer 

referência aos que fazem parte de um mesmo setor, persiste, de qualquer maneira, a necessidade 

de reconhecer a heterogeneidade do terceiro setor e as mediações que seus diferentes sujeitos 

 
108 COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 77. 
109 LAUREANO, Delze dos Santos; MOREIRA, Gilvancer Luís. MST: 25 Anos de Luta por Reforma Agrária. 

Veredas do Direito, v. 6, n.11, p. 11-29, 2009. p. 13. 
110 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 3 

ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015. p. 114. 
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introduzem em relação à própria comunidade, sobretudo quando convocados pelo próprio 

Estado para complementar sua ação.111 

A diversidade dos sujeitos que o compõem também é apontada por Montaño como uma 

debilidade conceitual, afirmando que este “antes confunde do que esclarece”, visto que reúne, 

no mesmo espaço, organizações formais e atividades informais, voluntárias e/ou individuais; 

entidades de interesses político, econômico singulares; coletividades das classes trabalhadoras 

e das classes capitalistas; cidadãos comuns e políticos ligados ao poder estatal.112  

É possível assumir que a terminologia empregada não esteja cronologicamente correta 

ou seja demasiadamente genérica. Entretanto, excluir os movimentos sociais (ou qualquer outra 

manifestação da sociedade civil organizada) de toda a estrutura organizacional da sociedade 

seria fixar tal categoria à margem da sociedade. Assim, na perspectiva do modelo tripartido da 

sociedade e diante da ausência de terminologia mais adequada, é necessário incluir os 

movimentos sociais no terceiro setor. 

É nesse ponto que resta evidenciada a importância de uma manifestação da sociedade 

civil ser reconhecida legalmente como uma organização sem fins lucrativos, pois, 

independentemente de visar fins públicos, a instituição poderia ter uma série de isenções fiscais 

federais, estaduais e municipais. Tais isenções são consideradas um importante subsídio 

governamental113 e podem contribuir demasiadamente para o adequado funcionamento da 

instituição. 

A ausência de fins lucrativos talvez seja o ponto mais controverso das instituições do 

terceiro setor, especialmente aquelas dotadas de personalidade jurídica que possuem alguma 

relação com empresas privadas com fins lucrativos.  

A não lucratividade das instituições do terceiro setor é objeto de crítica, especialmente 

quando determinadas organizações possuem braços assistenciais de empresas maiores, a 

exemplo das fundações privadas Rockfeller, Roberto Marinho, Bradesco e Bill Gates, que 

supostamente possuem finalidade econômica ainda que indireta, fazendo referência à isenção 

de impostos ou à função propagandística.114 Acredita-se, contudo, ser uma percepção 

equivocada a respeito dessas instituições. 

 
111 GRAU, Nuria Cunill. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão pública e 

representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998. p. 61. 
112 MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6. 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 55-56. 
113 COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 60. 
114 MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6. 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 58.  
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O aspecto empresarial por trás da constituição de tais organizações é totalmente 

ignorado. Os atos constitutivos das organizações do terceiro setor esclarecem a ausência de 

finalidade lucrativa e vinculam qualquer ganho à própria instituição. O fato de estarem 

relacionadas em razão do nome ou por meio de seus constituidores a uma empresa privada não 

significa dizer que não se pode auferir ganhos financeiros a partir do exercício de suas 

atividades, mas que qualquer superávit deverá obrigatoriamente ser revertido para o 

funcionamento a própria instituição.  

A existência de organizações sem fins lucrativos ligadas a empresas maiores costuma 

ocasionar uma publicidade positiva para estas organizações empresariais, o que pode acarretar 

um lucro maior, ainda que indiretamente. Não se vislumbram maiores problemáticas a esse 

respeito, pois as instituições e organizações da sociedade civil, ainda que guardem aspectos do 

altruísmo e voluntarismo, necessitam de recursos humanos e financeiros para o seu 

funcionamento adequado.  

Ainda acerca da não lucratividade das organizações, é necessário destacar a existência 

dos chamados think tanks115 (TT), constituídos, mediante ausência de finalidade lucrativa, com 

o objetivo de produzir conhecimento em diferentes áreas e exercer influência na opinião 

pública. Podem atuar vinculadas direta ou indiretamente a órgãos governamentais, partidos 

políticos, grupos empresariais ou de forma independente, porém não necessariamente de forma 

desinteressada.116 

Essas organizações podem contribuir com a sociedade por meio de pesquisas, análises 

e recomendações, para mobilizar e articular atores (públicos ou privados), inclusive para que 

os formadores de políticas públicas possam tomar decisões bem fundamentadas. Tais 

instituições podem operar em diversas áreas, como segurança internacional, governança, 

economia internacional, questões ambientais, informação e sociedade, redução de 

desigualdades e saúde.117  

Infere-se, portanto, que a ausência de finalidade lucrativa não inclui necessariamente os 

think tanks no conjunto dos sujeitos pertencentes ao terceiro setor, visto que essas organizações 

podem ser criadas para trabalhar em colaboração direta com o Poder Público ou até mesmo com 

o mercado, para atingir determinado objetivo que, não obrigatoriamente é de interesse público. 

 
115  Em tradução livre: tanque de ideias. 
116  CAETANO, Maria Raquel; MENDES, Valdelaine da Rosa. Think tanks, redes e a atuação do empresariado na 

educação. Educ. rev.,  Curitiba,  v. 36,  e75939,    2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?scri 
pt=sci_arttext&pid=S0104-40602020000100807&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 22  dez. 2020. 

117 Disponível em: https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/afinal-o-que-e-um-think-tank-e-qual-e-a-sua-
importancia-para-politicas-publicas-no-brasil. Acesso em: 21 dez. 2020. 
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Entretanto, embora não seja condição necessária, é possível que pertençam igualmente ao grupo 

do terceiro setor, a depender de sua constituição originária, como é o caso da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), um dos mais relevantes TTs do mundo.118 

Depreende-se, a partir das ideias de Habermas, que a diversidade do terceiro setor possui 

certa relevância para as instituições que a ele pertencem. O autor afirma que as associações só 

podem afirmar sua autonomia e conservar sua espontaneidade se puderem apoiar-se em um 

pluralismo de formas, de vida, de subculturas e de credos religiosos.119 É nessa perspectiva de 

colaboração e parceria que a Constituição Federal de 1988 aponta a participação popular como 

uma das diretrizes de ações governamentais, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

Diante do caráter heterogêneo do terceiro setor, cujos membros parecem apontar mais 

pontos divergentes do que convergentes, muitas são as críticas apresentadas, conforme 

estabelecido anteriormente. Em contraposição a elas, Fernandes indica razões para que todos 

esses agentes estejam agrupados no mesmo setor. 

Fernandes afirma que os agentes do referido setor fazem contraponto às ações do 

governo. O autor destaca que os bens e serviços públicos resultam não apenas de uma atuação 

do Estado, mas também da multiplicação de iniciativas particulares. Assistência social, 

educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, esporte, comunicação, geração 

de renda e trabalho são áreas típicas de atuação governamental, porém igualmente são objeto 

de notória atuação das organizações sem fins lucrativos. Chamando-as por um único nome, 

obtém-se uma ideia maior de sua escala, que seria coextensiva à própria noção de Estado.120  

A perspectiva de extensão do Estado por meio das organizações da sociedade civil é 

interessante, pois é reflexo da noção de “privado, porém público”, característica marcante do 

terceiro setor. Entretanto, é possível que determinados agentes do terceiro setor, embora visem 

a finalidades sociais, não necessariamente exerçam contraposição às ações estatais, porque 

muitas vezes se articulam com o próprio Estado no desempenho de suas atividades. 

O segundo aspecto levantado é que, desta maneira, faz contraponto às ações do mercado. 

Fernandes aponta que isso abre o campo dos interesses coletivos para a iniciativa individual. 

Nesse sentido, o autor ressalta que o mercado gera demandas que não consegue satisfazer, lança 

mão de recursos (humanos, simbólicos e ambientais) que não consegue repor, razão pela qual 

 
118 Disponível em: https://portal.fgv.br/noticias/fgv-e-5o-melhor-think-tank-mundo. Acesso em: 21 dez 2020. 
119 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. v. 2. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2011. p. 102. 
120 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor?. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 25-33. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p.29.  
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uma parte substancial das condições que viabilizam o mercado precisa ser atendida por 

investimentos sem fins lucrativos.121  

Fernandes argumenta, ainda, que a nomenclatura empresta um sentido maior aos 

elementos que compõem o terceiro setor. Nessa perspectiva, modifica a dicotomia 

anteriormente estabelecida entre Estado e mercado, ao passo que realça tanto o valor político 

quanto econômico das ações voluntárias, sem fins lucrativos. A participação cidadã passa a ser 

reconhecida como uma condição necessária à consolidação das instituições e estimula o 

desenvolvimento de uma filantropia empresarial.122 

Depreende-se, assim, que a ascensão do terceiro setor modifica as estruturas não 

somente da sociedade civil organizada, mas também do Estado e do mercado. Percebe-se, 

portanto, a dimensão real desse ator social, capaz de influenciar os demais setores da sociedade 

e ressignificar os seus papéis na sociedade enquanto contribuintes na consecução de fins sociais. 

O último argumento utilizado por Fernandes para justificar o agrupamento de todos os 

agentes no terceiro setor, é que projeta uma visão integradora da vida pública. O autor afirma 

que este setor é constituído por uma multiplicidade de indivíduos, grupos e instituições e carece 

de mecanismos de representação geral, dado que não há um agente componente do terceiro 

setor que possa falar em nome de todos. Por fim, aponta a complementaridade que deveria 

existir entre os três setores da sociedade, ressaltando que a disseminação do conceito do terceiro 

setor e de suas expressões correlatas aumenta as oportunidades de integração.123  

 

2.5  A QUESTÃO AMBIENTAL E A ATUAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NA PROTEÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE 

 
Como se pôde observar, os membros do terceiro setor, em sua essência, não perseguem 

outros propósitos senão a promoção do bem-estar social e o alcance de fins de interesse público, 

nos quais estão inclusos, dentre outros: saúde, educação, assistência social, cultura, acesso à 

justiça, esportes, lazer e proteção ambiental. Tal relação de objetivos, em sua integralidade, 

aponta questões relevantes e dignas de atenção por parte das organizações da sociedade civil e 

de movimentos sociais, contudo, destaca-se a urgência das pautas ambientais e da necessidade 

de garantir à sociedade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 
121 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor?. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 25-33. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 29. 
122 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor?. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 25-33. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 29-30. 
123 FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor?. In: IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). 3º setor: 

desenvolvimento social sustentado. p. 25-33. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 31-32. 
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Durante séculos, a relação da humanidade com o meio ambiente foi caracterizada por 

uma exploração excessiva, em que os recursos naturais foram aproveitados desmedidamente, 

sem que houvesse a percepção de que são finitos. Esta situação tem sido gradativamente 

acentuada, especialmente após o advento do supercapitalismo124, momento em que as empresas 

se tornaram ainda mais competitivas e a globalização, aliada às inovações tecnológicas, 

amplificou o processo natural de degradação dos recursos naturais.  

Nessa toada, é necessário destacar que por “meio ambiente” não se compreende apenas 

aqueles bens ligados à natureza. Para José Afonso da Silva, o meio ambiente é “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas”. 125  

Ainda segundo o autor, o conceito revela três aspectos do meio ambiente: artificial, 

cultural e natural126, sob uma visão jurídica, dado que estão sujeitos a regimes jurídicos 

distintos:  

I – meio ambiente artificial: constituído pelo espaço urbano construído, 
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos 
equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço 
urbano aberto); 
II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 
arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do 
Homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial que 
adquiriu ou de que se impregnou; 
III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, 
a flora; enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação 
recíproca entre as espécies e as relações destas com o meio ambiente que ocupam. 
[...]. 
 

A despeito das várias acepções sobre o referido conceito, aqui, ao tratar-se de “meio 

ambiente”, far-se-á referência somente ao meio ambiente natural ou físico.127  

De todo modo, a ruptura com o chamado “capitalismo democrático”128, no qual havia 

certo equilíbrio das relações comerciais, foi acompanhada da ascensão de um capitalismo que 

visava, antes de tudo, à produtividade e à eficiência. Não obstante tais circunstâncias tenham 

impulsionado o desenvolvimento econômico no final do século XX, afetaram 

significativamente o equilíbrio ecológico do planeta, ocasionando danos consideráveis, 

acelerando o processo de degradação dos recursos naturais e intensificando a crise ambiental 

 
124 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2008. 
125 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 20. 
126 Ressalta-se, ainda, a existência do meio ambiente do trabalho, o qual está inserido no meio ambiente artificial 

cuja previsão está no artigo 200, VIII da Constituição Federal de 1988. 
127 Sobre esse aspecto, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981), entende por 

meio ambiente “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.” (Art. 3º, I). 

128 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. 
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que já havia sido deflagrada — o que, por óbvio, exaltou os ânimos dos movimentos sociais e 

ambientais.   

A evolução tecnológica e do pensamento científico auxiliou o progresso comercial rumo 

ao supercapitalismo — e, simultaneamente, constatou-se que os danos que este (aliado a outros 

fatores) ocasionou ao meio ambiente natural, despertando a sociedade civil mundial para a crise 

ambiental, que não mais poderia ser ignorada.  

Surgem, então, os movimentos ambientalistas — aqui, optou-se por incluí-los no 

terceiro setor — como resultado de manifestações legítimas da sociedade civil organizada, aos 

quais atribui-se a esses — aliados à evolução científica — a ascensão da pauta que ensejou a 

normatização estabelecida a nível internacional e no ordenamento jurídico brasileiro em matéria 

de proteção do meio ambiente.  

É por essa razão que, nas palavras de McCormick129, “de todas as revoluções conceituais 

do século XX, poucas forjaram uma mudança tão universal e fundamental nos valores humanos 

quanto a revolução ambientalista”. 

A revolução ambientalista trouxe à tona discussões acerca da intensidade de utilização 

dos recursos naturais e de que estes não são capazes de se regenerar na mesma medida em que 

são usufruídos pela atividade humana e, principalmente, pela atividade comercial. O 

crescimento econômico passou a ser questionado quando se percebeu o seu custo para o meio 

ambiente e para as gerações atuais e futuras. 

É nesse contexto que se estabelece a Teoria da Sociedade de Risco. Para Leite130, 

 

A sociedade de risco é aquela que, em função de seu contínuo crescimento econômico, 
pode sofrer, a qualquer tempo as consequências de uma catástrofe ambiental. Nota-
se, portanto, a evolução e o agravamento dos problemas, seguidos de uma evolução 
da sociedade (da sociedade industrial para a sociedade de risco), sem, contudo, uma 
adequação dos mecanismos jurídicos de solução dos problemas dessa nova sociedade. 
Há consciência da existência dos riscos, desacompanhada, contudo, de políticas de 
gestão, fenômeno denominado irresponsabilidade organizada. 
 

Na esteira das mudanças sociais e tecnológicas que marcaram o capitalismo do século 

XX, identifica-se a intensificação dos danos ambientais ocasionados pelas atividades humana 

e comercial em larga escala, o que ensejou o início das discussões mais contundentes acerca 

dos custos dessa evolução. A ascensão da Sociedade de Risco trouxe à tona, ao lado da noção 

 
129 MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1992. 
130 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado, p.159. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. Saraiva Educação SA, 2007. 
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da finitude dos recursos naturais, a incerteza da continuidade da vida do modo como era 

conhecida até então. 

No contexto da Sociedade de Risco, os danos ambientais, em sua maioria, são 

produzidos pela ação humana. De acordo com Viana, com o seu agravamento, causado por essa 

mesma sociedade e sob a justificativa do desenvolvimento econômico, verifica-se que as 

consequências negativas são abafadas para encobrir os interesses do próprio Estado e de setores 

privados, transmitindo a imagem de que o risco ecológico está sob controle.131 

Embora a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1945, da qual o Brasil é 

signatário, tenha suscitado o debate internacional acerca da garantia de direitos sociais dos 

indivíduos, não há referência direta à proteção do meio ambiente no aludido documento. Apesar 

de se tratar de um direito humano a ser garantido, a declaração não abordou diretamente a 

questão ambiental, mesmo porque ainda não havia conhecimento acerca da sua dimensão e do 

quão intrínseca é a relação entre os direitos humanos e a proteção do meio ambiente. 

Somente a partir da década de 1970 (mesmo período em que o terceiro setor despontou 

nos Estados Unidos) é que o debate internacional em torno da questão ecológica se intensificou 

no cenário político da maioria dos países, fazendo com que a preocupação ambiental atingisse 

os mais diversos segmentos sociais. Os movimentos sociais introduziram, em larga escala, as 

pautas ecológicas, tornando-se uma questão social e política, até que se fez jurídica. 

Foi nesse contexto que aconteceu a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano, popularmente conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada na 

Suécia, em 1972, tida internacionalmente como um importante marco histórico e político, posto 

que foi decisivo para o surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, chamando a 

atenção dos Estados para a problemática do meio ambiente, que à época já havia sido 

deflagrada.132  

Como resultado da referida conferência, publicou-se a Declaração de Estocolmo sobre 

o Meio Ambiente Humano, a qual influenciou o sistema de proteção jurídico-ambiental dos 

países membros, dentre eles, o Brasil. O documento anunciou como um de seus princípios, 

aquele que indica os direitos humanos fundamentais à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 

 
131 VIANA, Iasna Chaves. Riscos, Complexidade e a Responsabilidade Civil Ambiental. Rio de Janeiro: Jumen 

Juris, 2019. 
132 DE PASSOS, Priscilla Nogueira Calmon. A conferência de Estocolmo como ponto de partida para a proteção 

internacional do meio ambiente. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 6, p. 1, 2009. 
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vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras.133  

O documento citado suprimiu, em certo sentido, a constatada omissão da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, introduzindo a tendência ao “esverdeamento” do sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos, com maior eficácia na proteção ao meio 

ambiente, ao passo que inseriu valores ambientais nos ordenamentos jurídicos de diversos 

países, resultando na valorização das questões relacionadas ao meio ambiente pelos Estados, 

inclusive o Brasil por meio da Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, é necessário esclarecer que no Brasil, conforme lecionam Belchior e Matias, 

a proteção jurídica ao meio ambiente se iniciou na legislação infraconstitucional134, dado que 

as Constituições anteriores não se preocuparam com a tutela ambiental de forma específica e 

globalizante, de modo que não havia proteção pontual ao meio ambiente natural.135 

Contudo, há que se mencionar o mérito da sociedade civil organizada para o processo 

de ecologização dos Estados. Segundo McCormick, o ambientalismo enquanto movimento 

social complexo, econômico, político e global em matéria de meio ambiente, que se 

transformou de um tema privado, para uma questão pública, é fruto do movimento de massa 

popular. Para o autor, “os esforços desse movimento se refletiam crescentemente na legislação, 

na política pública, na criação e na operação de organismos ambientais públicos, e nas 

mudanças dos valores sociais, econômicos e políticos.”136 

Essa transformação se mostrou flagrante na realidade brasileira, em virtude da 

formulação do texto constitucional vigente. Em atenção à movimentação do país rumo às pautas 

ambientalistas já percebida na legislação brasileira infraconstitucional, bem como aos anseios 

sociais, o Poder Constituinte, em 1988 elevou ao status constitucional, enquanto direito 

fundamental de todo cidadão, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa previsão está 

regulamentada no caput do artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe que  

 

 

 
133 Direitos Humanos na Internet. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano – 1972. Disponível 

em: http://www.dhnet.org..br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm. Acesso em 10 set. 2020. 
134 Em 1981, foi publicada a Política Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei 6.938/81. 
135 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; MATIAS, João Luís Nogueira. O princípio da solidariedade como marco 

jurídico-constitucional do Estado de direito ambiental. In: HAUSCHILD, Mauro Luciano; GUEDES, Jefferson 
Carús; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz. (Org.). Meio ambiente, propriedade e agronegócio. Brasília: 
IP Editora, 2011. p. 126-127. 

136 MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 1992. 
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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.137  
 

A previsão constitucional ambiental, notadamente antropocêntrica, ao consolidar a 

dignidade da pessoa humana como um de seus princípios fundamentais, compeliu à 

interpretação de toda legislação infraconstitucional sob o mesmo ponto de vista, incluindo-se a 

ambiental. Conforme preceituam Leite e Belchior, a perspectiva antropocêntrica se revela como 

o primeiro alicerce da proteção do meio ambiente, posicionando a dignidade da pessoa humana 

no centro da moralidade ambiental.138 

Essa perspectiva conduz ao entendimento de que o direito ao meio ambiente é voltado, 

em primeiro lugar, à satisfação das necessidades humanas, sem haver impedimento para a 

proteção jurídica da vida em todas as suas formas, conforme dispõe o artigo 3º139 da Política 

Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 1981140 e inteiramente 

recepcionada pela Constituição Federal.  

Verifica-se que a proteção constitucional ao meio ambiente possui como propósito a 

preservação da vida humana, não apenas em razão do princípio da dignidade da pessoa humana 

como fundamento da ordem constitucional, mas também pela solidariedade intergeracional 

identificada na redação do artigo 225, cujo conteúdo ressalta que a proteção ao meio ambiente 

deve ser efetivada para as gerações atuais e futuras.  

Entretanto, o sistema de proteção jurídico-ambiental demanda a proteção jurídica do 

meio ambiente como um todo, razão pela qual, segundo Belchior, é possível afirmar que o 

ordenamento jurídico brasileiro adotou o antropocentrismo alargado, dado que o meio ambiente 

é bem de uso comum do povo, atribuindo-lhe o caráter de macrobem.141  

É necessário ressaltar que a solidariedade entre gerações que impôs a responsabilização 

da coletividade de proteção ambiental é pautada na proteção, antes de tudo, da vida humana, na 

perspectiva da dignidade da pessoa humana, independentemente do sujeito. Da mesma maneira, 

 
137 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988. 
138 LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. O Estado de Direito Ambiental e a 

particularidade de uma hermenêutica jurídica. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, v. 31, n. 60, p. 291-
318, 2010. p. 298. 

139 Para os fins da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938 de 1981), entende-se por meio ambiente, 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.  

140 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019. p. 63-64. 

141 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental.  Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2017. p. 88. 
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a responsabilidade (em sentido amplo) dos agentes sociais, no que se refere à proteção 

ambiental, não é restrita à limites territoriais ou à soberania dos Estados, uma vez que um dano 

ambiental ocorrido em determinado território afeta todos os outros, ainda que indiretamente.  

A solidariedade social, afastando-se do mero preceito moral, tornou-se um princípio 

jurídico que incide sobre toda a ordem jurídica, o que outorga, nas palavras de Matias, 

“exigibilidade, como fonte de obrigações positivas e negativas e de direitos correlatos, assim 

como se impõe que seu conteúdo seja utilizado como critério interpretativo de outras 

normas”.142  

É nesse ponto que se estabelece um diálogo entre a solidariedade inerente ao terceiro 

setor, prevista constitucionalmente como um objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil e a solidariedade enquanto “princípio estruturante” do Direito Ambiental.143  

Acrescenta-se, ainda, a incidência do referido princípio no Direito Empresarial, posto 

que, ao irradiar por toda a ordem jurídica, atinge, em certa medida, a regulação da atividade 

empresarial, tanto na perspectiva do seu conteúdo (solidariedade) como enquanto princípio do 

Direito Ambiental, como se verificará adiante. 

De todo modo, a previsão constitucional que atribui ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado importa à 

inequívoca legitimidade de atuação das organizações sem fins lucrativos também na proteção 

ambiental, uma vez que a expressão “coletividade” abrange todos os agentes da sociedade, 

inclusive aqueles pertencentes ao terceiro setor.  

Nessa toada, posteriormente à publicação do texto constitucional, em 1992, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento — mais conhecida 

como ECO-92 ou Rio-92 — foi um importante marco histórico para a pauta ambientalista, pois 

alterou substancialmente a forma como a humanidade se relaciona com o planeta (pelo menos 

institucionalmente) e registrou diversas políticas a serem implementadas dali em diante.  

Nesse contexto é que se deu a publicação do documento denominado “Carta da 

Terra”144, cuja produção é atribuída à sociedade civil mundial, subscrita pelo Brasil, fruto de 

uma vasta consulta que durou oito anos (1992-2000) e contou com a participação de mais de 

 
142 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 2009. 
143 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2017. p. 128. 
144 Disponível em https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Acesso em: 08 ago. 

2020. 
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quarenta países, de todos os setores da sociedade, culturas, religiões, ciências e centros de 

pesquisa.145  

A publicação da referida carta é uma manifestação clara de como a sociedade civil (neste 

caso, global) pode agir em defesa dos direitos da natureza, ainda que com a divulgação de ideias 

e consolidação de princípios norteadores de estratégias a serem a utilizadas na referida proteção. 

Ademais, o documento, ao anunciar caminhos para o futuro, trata da importância de realização 

de parcerias entre governo, sociedade civil e empresas para uma governabilidade efetiva.146  

À vista disso, é natural que as organizações da sociedade civil e demais sujeitos do 

terceiro setor se tornem compelidos (assim como os outros atores sociais) a buscar alternativas 

para solucionar, ou pelo menos minimizar, alguns dos impactos ambientais ocasionados pela 

atuação humana e comercial. Essas atividades podem ser exercidas individualmente ou de 

forma colaborativa.  

Foi o que se percebeu, posteriormente, em 2015, na Igreja Católica, com a publicação 

da encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, documento que faz um apelo à comunidade 

mundial, independentemente de crenças religiosas, acerca de temas como a poluição, mudanças 

climáticas, água, biodiversidade, desigualdade planetária, consumo excessivo e outras questões 

decorrentes da crise ambiental contemporânea. 147 

Depreende-se, portanto, a ideia de unidade ecológica, a qual é identificada na 

Constituição Federal quando impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de agir em prol 

da proteção ambiental, destacando-se a necessidade de atuação não somente do Estado, mas 

também das organizações da sociedade civil e das empresas nesse compromisso. De acordo 

com essa lógica, é fundamental apontar as reflexões trazidas por Belchior: 

 

O meio ambiente sadio é condição para a vida em geral. E, para que ocorra o equilíbrio 
ecológico, é necessário um esforço conjunto, de todas as esferas do corpo social, assim 
como do Poder Público, com o intuito de formar uma união no sentido de minimizar 
o impacto ambiental.148 
 

Na medida em que a discussão acerca da necessidade de atuação uníssona tomou 

proporção global, o esforço em conjunto dos agentes da sociedade se tornou ainda mais 

 
145  BOFF, LEONARDO. O cuidado necessário: na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na 

espiritualidade. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p. 18. 
146  DA TERRA, Carta. A carta da Terra. 2007. 
147 FRANCISCO, Papa. Laudato si': sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulinas, 2015. 
148  BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2017, p.129. 
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relevante, uma vez que a questão ambiental permeia todos os setores da sociedade e modifica 

a dinâmica das relações entre eles.  

As atividades exercidas pelo terceiro setor na questão de proteção ambiental são 

identificadas como sendo o seu espaço de atuação garantidor de direitos sociais previstos 

constitucionalmente.149 A já citada garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado pode ser exercida de variadas formas, dado que o terceiro setor pode agir desde a 

disseminação das informações pertinentes de proteção ambiental para a sociedade, promovendo 

a educação ambiental, até a prática efetiva de ações ecológicas.  

Nesse sentido, consoante Milaré e Loures, em matéria ambiental, o terceiro setor possui 

diversas frentes de atuação, destacando-se: a tutela do meio ambiente em juízo e o papel das 

ONGs; participação em órgãos de proteção ambiental; realização de intervenções em âmbito 

administrativo; demais atividades como monitoramento e fiscalização, além de assessoria, 

disseminação, multiplicação e intercâmbio de ideias e práticas. Internacionalmente, as ONGs 

desempenham atividades relevantes no que se refere à questão ambiental, enfatizando-se a 

assessoria prestada aos Estados em assuntos técnicos, que exigem especialização entre os 

debatedores, capacidade de mobilizar a opinião pública internacional, implementação de 

políticas públicas coerentes com a agenda internacional ambiental e divulgação de programas 

ambientais promovidos por agências ligadas à ONU. 150  

O espaço de atuação do terceiro setor assume a forma de raízes que podem crescer para 

as mais diversas áreas, em especial quando o bem tutelado é o meio ambiente. Desde a atuação 

incisiva de proteção ambiental em locais onde as ameaças à natureza são mais contundentes, 

ou até mesmo exercendo a função de fomentar o debate em favor da responsabilidade social, 

bem como do valor da sustentabilidade ambiental, o terceiro setor possui influência 

significativa para que as organizações privadas atuem de forma coerente com esses conceitos. 

As entidades do terceiro setor passaram por um processo de fortalecimento, e sua atuação 

envolve relações cada vez mais complexas.  

Perante a necessidade eminente de reverter ou dirimir os impactos ambientais, as 

organizações ambientalistas e congêneres são imprescindíveis, ressaltando o trabalho realizado 

pelas organizações da sociedade civil ou ONGs ambientais. A existência (e resistência) das 

 
149 SOUZA, Leandro Marins. Parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor: sistematização e 

regulação. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
150 MILARÉ, Édis; LOURES, Flavia Tavares Rocha. O papel do Terceiro Setor na proteção jurídica do ambiente. 

Revista de Direito Ambiental, v. 9, São Paulo, p. 99-100, 2004. 
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entidades do terceiro setor que possuem a agenda de proteção ao meio ambiente pode contribuir 

efetivamente para a diminuição dos impactos ambientais ocasionados pela atividade humana.   

Com atuação internacional e nacional, as instituições sem fins lucrativos sobrevivem ao 

cenário político brasileiro contemporâneo, que apresenta retrocessos legislativos na sua agenda 

de proteção ambiental, além de denunciarem a inexistência de políticas públicas efetivas para a 

proteção do meio ambiente. Dessa maneira, identifica-se uma espécie de autoridade das 

organizações da sociedade civil ambientais sobre os demais segmentos da sociedade em termos 

de mestria e experiência, inclusive sobre o próprio Estado.  

Como dito, a proteção jurídica ao meio ambiente teve início na legislação 

infraconstitucional, e desde então, se legitima o espaço de atuação do terceiro setor no cenário 

de proteção jurídica ao meio ambiente, inclusive por meios processuais. 

É nessa perspectiva que a Lei 7.343 de 1985151, ao disciplinar a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, permite a participação de organizações 

não governamentais em demandas ambientais judiciais. O artigo 5º, inciso V desta lei prevê a 

legitimidade, para propor ações, de associações que estejam constituídas há pelo menos um ano 

nos termos da lei civil e que inclua a proteção ao meio ambiente em suas finalidades 

institucionais. Logo, a condição para figurar como titular de uma ação civil pública requer, além 

da atuação em questões ambientais, a indicação dessas finalidades nos atos constitutivos da 

entidade.  

Outro exemplo de participação processual das organizações da sociedade civil é o 

trabalho em instituições oficiais de proteção ambiental, a exemplo do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo cuja finalidade é assessorar, 

estudar e propor, ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio 

ambiente e os recursos naturais. Além disso, o referido conselho delibera, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Trata-se de órgão instituído pela Política 

Nacional do Meio Ambiente.152 

A crítica primária que se faz ao padrão emergente de atuação do terceiro setor, no que 

se refere à lógica de substituição do Estado na garantia do bem-estar dos cidadãos, não é cabível 

quando os bens jurídicos a serem perseguidos são a sustentabilidade ecológica e o direito ao 

 
151 BRASIL. Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 (Vetado) e dá outras providências. Brasília, DF: 1985. 

152 BRASIL. Lei n.º 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. Brasília, DF: 1981. 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proteção ambiental é questão que perpassa todos 

os setores, sendo um dever atribuível a todos eles, ultrapassando ainda os limites setoriais e 

tornando-se responsabilidade de todos os indivíduos, de forma particular.  

No que se refere especificamente às OSCs, analisando-se a legislação brasileira 

ordinária, é possível identificar que o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC) falha por omissão ao não definir no texto legal o que seriam as manifestações de 

“interesse social” a que faz referência, perdendo uma valiosa oportunidade de estabelecer, em 

lei, o que seriam as questões consideradas de interesse social. Não obstante a supressão 

conceitual, se é certo que não há definição legal, a discussão acerca da classificação de 

determinado bem jurídico como tal, ficou a cargo dos pesquisadores e da jurisprudência.  

O debate mencionado se confunde com aquele que questiona os sujeitos dignos de serem 

reconhecidos enquanto pertencentes ao terceiro setor, posto que impõe aos indivíduos a reflexão 

acerca do posicionamento de determinados agentes — a exemplo de movimentos sociais e 

atividades filantrópicas. A despeito dessa discussão, ao tratar de entidades de interesse social, 

é necessário reconhecer que as organizações da sociedade civil comprometidas com as pautas 

ambientais são (rigorosamente) de interesse social, pois a garantia dos direitos do meio 

ambiente é de interesse da coletividade e representa a natureza do terceiro setor enquanto 

garantidor de direitos previstos constitucionalmente.  

O MROSC, em seu artigo 5º, inciso VIII, é claro ao expressar que o regime jurídico de 

que trata a lei visa assegurar a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e 

do meio ambiente, legitimando a atuação das organizações da sociedade civil que possuem 

como finalidade, em alguma medida, a proteção ambiental.153 A existência dessa previsão legal, 

aliada ao conteúdo constitucional de proteção ambiental, confere legitimidade jurídica à atuação 

do terceiro setor nessa área. 

É a partir dessa legitimidade jurídica que são identificadas as OSCs ambientais, cujas 

finalidades estatutárias estão relacionadas à proteção ao meio ambiente em todo o território 

brasileiro. Desta maneira, é oportuno apresentar os dados referentes à quantidade dessas 

organizações distribuídas no país. 

 
153 BRASIL. Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis n.º s 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação 
dada pela Lei n.º 13.204, de 2015).  Brasília, DF: Senado, 2014. 
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Segundo informações do Mapa das Organizações da Sociedade Civil154, gerido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), atualizadas até setembro de 2020, no Brasil 

há 781.822 OSCs com atuação em diversas áreas, dentre as quais 661 exercem atividades 

qualificadas como “meio ambiente e proteção animal”155, distribuídas nos estados brasileiros 

da seguinte maneira: 

Figura 1 - Número de OSCs por estado no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IPEA (2020). 

Com relação à disposição das OSCs por região do Brasil, ainda segundo os dados do 

IPEA, determinadas regiões possuem um número significativo de organizações ambientalistas 

em funcionamento, enquanto outras não contam com tantas instituições com a mesma pauta, 

conforme gráfico exposto a seguir.  

 
154 O Mapa das Organizações da Sociedade Civil, conforme dispõe o Art. 81 do Decreto n.º 8726, de 27 de abril 
de 2016, tem por finalidade dar transparência, reunir e publicizar informações sobre as organizações da sociedade 
civil e as parcerias celebradas com a administração pública federal a partir de dados públicos. 
155 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa das Organizações da Sociedade 
Civil, 2020. Disponível em: https://www.mapaosc.ipea.gov.br/base-dados.html. Acesso em: 13 set 2020.  
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         Gráfico 1 - Número de OSCs por região do Brasil 

 

          Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IPEA (2020). 

Como se verifica, existe maior concentração de OSCs com atividades voltadas às 

demandas ambientais no Sudeste no país, tendo sido identificadas 297 organizações 

relacionadas ao meio ambiente e à proteção animal, enquanto toda a região Norte conta apenas 

com 35 instituições.  

Identificou-se, além disso, que dessas 661 instituições, apenas 453 possuem o 

certificado de entidade ambientalista. Este título é conferido às instituições registradas no 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA), criado por meio da Resolução n.º 6, 

de 15 de junho de 1989 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e tem por 

objetivo manter em bancos de dados o registro das entidades não governamentais existentes no 

Brasil que tenham por finalidade principal a defesa do meio ambiente.156 

De acordo com o disposto na referida resolução, as instituições que desejarem obter o 

certificado supracitado, devem fazê-lo mediante preenchimento de formulário específico, a ser 

enviado à Secretaria Executiva do CONAMA, cabendo às entidades a responsabilidade pelas 

informações prestadas. Tratando-se o título de Entidade Ambientalista de registro condicionado 

a cadastro voluntário, nem todas as organizações da sociedade civil existentes no país possuem 

o referido certificado, havendo, portanto, inconsistência entre a relação de OSCs de meio 

ambiente e proteção animal e as Entidades Ambientalistas, devidamente certificadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente. 

 
156 CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução/CONAMA/n.º 006. 1988.  
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Analisando-se o cenário apresentado, acompanhado do ordenamento jurídico brasileiro, 

não restam dúvidas quanto à possibilidade jurídica de atuação das entidades do terceiro setor, 

de modo geral, na luta pela garantia e efetivação de direitos sociais. No que concerne ao direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as atividades das organizações e os movimentos 

oriundos da sociedade civil não somente são autorizados pelas normas de direito, mas 

incentivados pela legislação pátria.  

Em razão da natureza jurídica do Estado, enquanto garantidor de direitos, é natural que 

se atribua a este o papel de efetivar garantias fundamentais, nos quais se incluem o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, para além da ação estatal, o espaço de 

atuação do terceiro setor em matéria ambiental é tido como uma alternativa viável para 

concretizar os ideais de solidariedade inerentes à proteção ambiental e aos direitos relacionados.  

A partir das reflexões expostas, identifica-se a necessidade de esforço conjunto, em uma 

perspectiva solidária, de todos os agentes sociais, motivo pelo qual propõe-se, aqui, a reflexão 

acerca do papel social das empresas privadas, sobretudo em relação ao meio ambiente. 
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3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E O COMPROMISSO 
AMBIENTAL 

 

Em meio à preocupante crise ambiental contemporânea e ante à perspectiva de esforço 

conjunto dos múltiplos setores da sociedade para o alcance de um objetivo em comum, é preciso 

refletir acerca do papel do mercado, representado pelas empresas, no que se refere à proteção 

ambiental e à preservação dos recursos naturais. Nesse contexto, a ideia de uma empresa com 

interesse em atuar mediante uma gestão ambiental e se tornar uma organização social e 

ambientalmente responsável pode parecer, a princípio, contraditória, face à finalidade lucrativa 

característica da atividade comercial. 

Entretanto, a partir da perspectiva de que o enfrentamento à crise ambiental deve ser 

analisado enquanto uma pauta de interesse comum ao Poder Público e à coletividade, 

naturalmente, as empresas são convocadas a constituir o sistema de proteção jurídico-ambiental 

que contempla todos os agentes da sociedade, inclusive aqueles que exercem a atividade 

comercial. Mesmo porque estas organizações, embora tenham suas finalidades voltadas 

principalmente à obtenção do lucro, estão seguramente entre as maiores responsáveis pelos 

danos ecológicos da crise ambiental, portanto não devem ser suprimidas de seus deveres legais 

e sociais em nome do crescimento econômico. 

É a partir disso que surge o conceito de sustentabilidade aplicado às empresas. No que 

se refere à sustentabilidade, Bolsseman traz à baila duas consequências importantes para a sua 

existência, enquanto princípio. A primeira delas é que o desenvolvimento sustentável é 

conferido em determinada direção, no sentido de que qualquer uso dos recursos naturais deve 

ser sustentável. A segunda é que os tratados, leis e princípios jurídicos existentes devem ser 

interpretados à luz do princípio da sustentabilidade.157 

Fala-se, então, em desenvolvimento sustentável158 objetivando-se aderir a 

sustentabilidade ao discurso do desenvolvimento econômico. Assim, a sustentabilidade possui 

valor jurídico enquanto princípio orientador das questões de Direito Ambiental e vem 

apresentando cada vez mais o seu valor econômico, uma vez que no âmbito da iniciativa 

privada, empresas sustentáveis possuem maior destaque perante a sociedade e utilizam dessa 

condição para o aprimoramento de seus negócios e melhor aproveitamento de seus recursos.  

 
157 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 64. 
158 A noção de desenvolvimento sustentável emergiu em 1987, quando utilizada pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, no relatório intitulado “Nosso futuro comum”, 
conforme será esclarecido adiante.  
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Afirma-se que a sustentabilidade possui três principais aspectos que devem ser 

observados, quais sejam: ambientais, econômicos e sociais, o denominado “tripé da 

sustentabilidade” (também conhecido como triple bottom line).159 

Entretanto, segundo leciona Belchior, a sustentabilidade deve ser entendida como um 

conceito mais amplo do que desenvolvimento sustentável, uma vez que engloba todas as 

dimensões do ser, vinculando os seres humanos com os demais seres vivos, da geração atual e 

das futuras, de todas as nações, regiões e culturas, fortalecendo as conexões culturais, a 

tolerância, o respeito, o diálogo e o cuidado.160 

Nessa mesma perspectiva, Freitas defende que a sustentabilidade é pluridimensional e 

deve ser concebida para além do consagrado e clássico tripé social, ambiental e econômico, 

com o acréscimo de, pelo menos, duas dimensões: ética e jurídico-política.161 

Com relação ao desenvolvimento econômico, este não pode e não deve ser perseguido 

a todo custo, especialmente se esse custo significa a devastação de recursos naturais e do meio 

ambiente, razão pela qual se estabelece a necessidade de ponderação de interesses. É nesse 

sentido que, nas palavras de Nunes Júnior162: 

[...] quando se fala em crise ambiental, não se remetem apenas aos aspectos físico, 
biológico e químico das alterações do meio ambiente que vêm ocorrendo no planeta. 
[...] 
Em síntese, a crise ambiental que nos acomete é civilizatória, e a sua superação reside 
na busca de uma definição mais ampla do que seja o homem e do seu espaço na 
natureza, bem como da sua relação com o meio ambiente, numa ponderação de 
interesses econômicos e ecológicos, sob pena de a degradação ambiental tornar-se 
ameaça (endêmica ou epidêmica) à qualidade de vida humana e à exclusão do futuro.  
 

Logo, incorrer-se-ia em equívoco desassociar completamente as pautas ambientais das 

questões de mercado, dado que as duas (pelo menos sob o ponto de vista jurídico) são 

compatíveis entre si, havendo, contudo, a necessidade de ponderação entre os dois aspectos. 

Como será possível constatar, as empresas, enquanto atores sociais, também possuem 

responsabilidades que urgem a preocupação com situações externas às organizações, dentre as 

quais se incluem a crise ambiental e ecológica.  

A despeito da viabilidade prática do alinhamento entre o desenvolvimento econômico e 

a preservação ambiental, verifica-se, no ordenamento jurídico brasileiro, harmonia entre os 

 
159  CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel; AMÂNCIO, Robson. Entendendo o conceito 

de sustentabilidade nas organizações. Revista de Administração-RAUSP, v. 43, n. 4, p. 289-300, 2008. 
160  BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de Janeiro, 

Lúmen Júris, 2017, p. 136 
161  FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
162  NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. O estado ambiental de direito. Revista de informação legislativa, v. 

41, n. 163, p. 295-307, 2004. p. 296-297. 
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anseios sociais relativos à proteção do meio ambiente e aqueles concernentes aos interesses do 

mercado.  

Antes mesmo da publicação da Constituição Federal de 1988, é possível identificar 

como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, disposto no artigo 4º, inciso I, a compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.163  

Contudo, a Carta Maior se apresentou como divisora de águas, no que se refere aos 

interesses ambientais, face à atividade empresarial em muitos sentidos. O artigo 170 da 

Constituição Federal, ao tratar da ordem econômica, dispõe que esta é fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos a existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados o princípio da defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 42, de 19.12.2003).164 

Ocorre que a partir do conteúdo do referido artigo se estabelece uma tensão na redação 

do texto constitucional, uma vez que, da mesma maneira que sustenta como princípio a 

propriedade privada, estabelece a sua função social. Igualmente, assegura a livre concorrência, 

conjugada à proteção do meio ambiente. Essa tensão se apresenta como impasse, o qual deve 

ser resolvido por meio da interpretação dos princípios constitucionais.165  

Eros Roberto Grau sustenta, com base em Canotilho, tratar-se a defesa do meio ambiente 

na Constituição Federal de um princípio impositivo, o qual cumpre dupla função: enquanto 

instrumento para a realização do fim de assegurar a todos a existência digna e objetivo particular 

a ser alcançado. Acrescenta ainda o autor que, nesse último sentido, assume a função de diretriz, 

enquanto norma-objetivo, dotada de caráter constitucional reformador.166 Nessa toada, 

complementa: 

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do 
ser), informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do 
pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável 
– à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos, existência digna. Nutre 
também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo – diz o art. 225, caput. 

 
163  BRASIL. Lei n.º 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. Brasília, DF: 1981. 
164  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
165  DA SILVA, Marcos Alves; DE SÉLLOS KNOERR, Viviane Coêlho. Responsabilidade social da empresa e 

subcidadania pautas para uma reflexão de índole constitucional. Revista Jurídica, v. 2, n. 31, p. 435-453, 
2013. p. 442. 

166  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2015. 
p.150. 



67 
 

 
 

 
A partir dessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 3.540, em 2005, entendeu haver equilíbrio 

entre a ordem econômica constitucional e a defesa do meio ambiente, ao dispor que “a atividade 

econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva 

a proteção ao meio ambiente.”167 

Os ensinamentos de Grau, em diálogo com a jurisprudência do STF, não somente 

evidenciam a característica antropocêntrica que fundamenta a proteção jurídica-ambiental 

constante no ordenamento jurídico brasileiro como obstruem quaisquer interpretações jurídicas 

que, pautadas na constitucionalidade da ordem econômica, venham a desrespeitar, em algum 

nível, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dos indivíduos.  

Com relação à atividade comercial, além da compatibilidade formal entre o 

desenvolvimento econômico e a proteção dos direitos do meio ambiente, há outra questão a ser 

observada. Conforme o agravamento da crise ambiental, há também a alteração dos anseios 

sociais, transformando significativamente o modo como se exerce a atividade empresarial, que 

passa a levar em consideração as pautas ambientais em seus processos decisórios, com o 

objetivo de atender às novas demandas da sociedade.  

Ao passo que há um aumento da demanda global por produtos que são gerados a partir 

de recursos naturais, identifica-se uma crescente sensibilização ambiental das sociedades 

humanas provocando o aumento das exigências ecológicas quanto aos processos produtivos e 

produtos gerados pela empresa.168 

Desta maneira, é possível alinhar os interesses das atividades empresariais àqueles 

concernentes ao protecionismo ambiental, não sendo incomum, inclusive, a utilização desta 

pauta para construir uma imagem positiva da empresa e provocar expectativas positivas desta 

perante a sociedade, com o objetivo de, assim, atender simultaneamente às expectativas 

mercadológicas e sociais. 

As circunstâncias alarmantes oriundas do longo período de exploração desenfreada de 

recursos naturais evidenciaram os danos causados pela atuação humana, sobretudo pelas 

organizações que exercem a atividade comercial. Ocorre que, na sociedade moderna, esta 

realidade tem sido gradativamente rejeitada pelos indivíduos, de modo que as empresas passam 

 
167 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n.º 3.540 – Distrito Federal. 

Relator: Ministro Celso de Mello. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/118987741/stf-24-06-
2016-pg-144?ref=serp. Acesso em: 13 out. 2020. 

168 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 3. 
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a absorver atribuições relativas a questões sociais e ambientais, provocando a reestruturação do 

seu modo de atuação e a alteração da percepção social sobre as empresas.  

Objeto de debate por parte de pesquisadores, empresários, ambientalistas e sociedade 

civil de modo geral, os impactos ambientais ocasionados pelas empresas incitam estas 

organizações a repensarem os seus modos de gestão e seus processos decisórios, considerando-

se os aspectos sociais e ambientais de tais decisões. O que, na realidade contemporânea, 

marcada por um capitalismo em constante ascensão, é sintomático, pois representa uma 

significativa modificação no que se entende por atividade empresarial, que passa a contemplar 

elementos outros que não apenas a obtenção do lucro. 

Para além das imposições legais e da função social da empresa, fala-se na 

responsabilidade social corporativa, que, segundo Dias, nasce como resposta ao predomínio da 

lógica empresarial alheia aos problemas sociais.169 Por esse motivo, é necessário assumir os 

inevitáveis reflexos da responsabilidade social das empresas na seara jurídica, posto que a 

atuação dessa espécie de organização é passível de impactar positiva ou negativamente a 

sociedade na qual está inserida, devendo, no caso do Brasil, observar-se os ditames do Estado 

Democrático de Direito.   

Para Bessa, o aspecto da responsabilidade social das empresas emerge da sociedade, 

mas também do próprio mercado. Segundo a autora, a relevância social da questão impõe sua 

incorporação ao universo jurídico, com o objetivo de que tanto os resultados econômicos, 

sociais, ambientais decorrentes da atividade empresarial, quanto as expectativas sociais sejam 

adaptadas à linguagem do Direito e dialoguem com seus princípios e formas.170 

Depreende-se, portanto, a ideia de que, em que pese não possua origem no âmbito do 

Direito, a responsabilidade social da empresa é relevante a ponto de ser interpretada segundo 

os seus preceitos, inclusive para que, uma vez invocada, possua efeitos jurídicos válidos.  

Extrai-se também a percepção de que as empresas — assim como os demais atores 

sociais – possuem relevância social e um papel a ser exercido perante a sociedade civil, o que 

sinaliza pontos de convergência entre determinados valores modernos das atividades 

empresariais e aqueles que legitimam o exercício das atividades ligadas ao terceiro setor, 

sobretudo quanto às expectativas sociais acerca da relação da organização (com ou sem fins 

lucrativos) com o meio ambiente. 

 
169 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012, p.17. 
170 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 

jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 103. 
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É admissível presumir que as ações realizadas por empresas (que usualmente possuem 

melhores recursos humanos e financeiros) possuem maior capacidade de impacto do que 

aquelas realizadas individualmente, por organizações sem fins lucrativos, por pessoas físicas 

ou grupos sociais juridicamente despersonalizados. Por outro lado, as atividades das 

organizações da sociedade civil que visam à diminuição dos desequilíbrios sociais, conforme 

finalidades descritas em seus atos constitutivos, costumam enfrentar dificuldades das mais 

diversas ordens para concretização de tais objetivos.  

É oportuno destacar que, em tempos de crises, ocasiões em que o trabalho do terceiro 

setor e a responsabilidade social das empresas se revelam ainda mais significativos para a 

reparação de injustiças sociais e recuperação dos danos à natureza, percebe-se um movimento 

de apoio por parte de empresas em relação à sociedade civil organizada, como foi o caso da 

tensão ocasionada pela propagação do coronavírus (SARS – Cov-2), resultando na pandemia 

de COVID – 19, sendo assim declarada no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS).171  

Em meio aos inúmeros danos ocasionados pelo cenário pandêmico (compreendendo, 

mas não se limitando a: mortes, desempregos, aumento da desigualdade social e colapso nos 

sistemas de saúde), a crise sanitária trouxe à tona a noção de solidariedade e colaboração entre 

indivíduos, organizações da sociedade civil e empresas, os quais objetivam dirimir os inúmeros 

impactos negativos da doença e de suas consequências sociais em todos os territórios afetados. 

Nesse cenário, destaca-se o posicionamento das empresas, uma vez que as ações socialmente 

responsáveis e filantrópicas não estão relacionadas às suas atividades primárias.   

Nesse contexto, conforme aduz Morin172, a solidariedade, que estava adormecida, 

despertou durante a provação vivenciada em comum. Segundo o autor: 

Para suprir a insuficiência dos poderes públicos na oferta de máscaras, assistimos à 
proliferação de atitudes e invenções solidárias, com produções alternativas por parte 
de empresas reconvertidas, confecção artesanal ou doméstica; também vimos a união 
de produtores locais, entregas gratuitas em domicílio, ajuda entre vizinhos, 
fornecimento de refeições gratuitas ao sem-teto, guarda de crianças, contatos 
mantidos nas piores condições entre professores e alunos. 

Já nos primeiros meses de enfrentamento à crise, de acordo com o Monitor das Doações 

COVID-19 da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR)173, as doações para 

 
171  OPAS/OMS BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha Informativa COVID – 19. Escritório da 

OPAS e da OMS no Brasil. Disponível em: https://www.paho.org./pt/covid19. Acesso em: 21 set. 2020. 
172 MORIN, Edgar. É hora de mudarmos de via: as lições do coronavírus. 1 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2020. 
173  A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), criada em 1999, tem como missão promover, 

desenvolver e qualificar a atividade de captação de recursos no âmbito do terceiro setor. 
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combater o impacto do coronavírus no Brasil ultrapassaram 6 bilhões de reais. Os dados 

chamam a atenção, posto que evidenciam o potencial da mobilização institucional para o 

enfrentamento às diversas crises oriundas da pandemia, alcançando um número jamais 

registrado em doações para emergências no país.174 

Ainda segundo informações da ABCR, é de se chamar a atenção o fato de que 58% das 

referidas doações, distribuídas entre as áreas de saúde, educação e assistência social, foram 

realizadas diretamente para pessoas jurídicas, 24% para instituições e fundações (terceiro setor) 

e 10% diretamente para pessoas físicas. E, do montante supracitado, 4 bilhões e 800 milhões de 

reais (82% do total) são oriundos de empresas, evidenciando a eclosão dos valores de 

responsabilidade social no âmbito do mercado durante o período. 

Jaén et al., apontam que em nenhum caso a adoção de uma abordagem estratégica 

socialmente responsável ocasionará resultados negativos. Ao contrário, afirmam que as 

empresas que durante a pandemia deram o exemplo de ações socialmente responsáveis e 

mostraram seu lado solidário serão beneficiadas, no futuro, com o aumento de seus resultados, 

melhoria de sua reputação, impacto positivo para a sua imagem, bem como com o compromisso 

de seus colaboradores. Ademais, os autores apregoam que tais ações devem servir como um 

incentivo às empresas para que (independentemente de seu porte, país ou setor) sejam somados 

esforços para que a sociedade saia das três graves crises ocasionadas pela pandemia de COVID-

19: sanitária, social e econômica.175 

Além disso, acerca do cenário pandêmico, é necessário destacar que, como principais 

medidas de enfrentamento à propagação do coronavírus, grande parte dos países adotou o 

isolamento e a quarentena. O Brasil, por exemplo, por meio da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, aderiu às práticas de separação de pessoas e restrição de atividades presenciais com o 

objetivo de diminuir o contágio pelo vírus.176  

Como consequência da diminuição das atividades presenciais, ainda que 

temporariamente, sobressaíram-se os prejuízos ambientais ocasionados pela atividade humana, 

servindo como um importante alerta aos que ainda não haviam concebido a dimensão dos danos 

ambientais vividos.  

 
174 Disponível em: https://captadores.org..br/2020/07/21/doacoes-para-combater-o-impacto-do-coronavirus-ultrap 

assam-6-bilhoes-de-reais-no-brasil/. Acesso em: 05 dez. 2020. 
175  JAÉN, José Manuel Santos; MARÍN, María Teresa Tornel; ORTIZ, María Dolores Gracía. Repercusiones 

sobre las empresas de sus actuaciones socialmente responsables ante la pandemia generada por el COVID-19. 
Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas, n. 46, p. 1-11, 2020. p. 8-9. 

176 BRASIL. Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019. Brasília, DF: Senado, 2002. 
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Essa constatação se deu, em primeiro lugar, porque atribui-se a disseminação do 

coronavírus à uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida pelos animais para os seres 

humanos. De acordo com estudos recentes, a propagação dessa espécie de doença é favorecida 

pela combinação do crescimento populacional com a redução dos ecossistemas e da 

biodiversidade, tida como o cenário favorável (e sem precedentes) à propagação desta e de 

outras patologias do gênero.177 

Em segundo lugar, porque a diminuição ou a interrupção de diversas atividades 

econômicas e circulação de pessoas melhoraram a qualidade do ar e da água em diversos pontos 

do planeta, conforme se constatou não apenas pelos meios de comunicação como através de 

imagens de satélites e agências ambientais de regiões distintas. A pandemia se tornou um 

importante marco, a partir do qual “será necessário mudar a forma de vida da sociedade e 

concentrar os esforços coletivos para achar meios que permitam gerenciar os próximos desafios 

que certamente virão”178, instando a população mundial e as organizações a repensarem suas 

práticas em relação ao meio ambiente e agir em coletividade. 

Nessa toada, Harari, ao dispor sobre o comportamento dos Estados em um mundo pós-

pandemia, fortalece a necessidade de haver solidariedade e cooperação a nível global para o 

enfrentamento das crises sanitária e econômica. O autor ressalta a importância do 

compartilhamento de informações e de haver confiança entre os países para que possam 

construir um futuro diferente e melhor.179  

O cenário pandêmico insere-se no contexto desequilíbrios sociais e ambientais 

experimentados há muitos anos, agravando-os e potencializando-os. As reflexões de Harari 

realizadas acerca do enfrentamento da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19 e das 

perspectivas de futuro, em um cenário pós-pandêmico, são cabíveis também à crise ambiental 

(tão grave quanto ou pior que aquela), de modo que o agir em conjunto em prol de um objetivo 

comum talvez seja um dos principais legados deixados pela pandemia. 

As circunstâncias derivadas do surto viral revelaram, antagonicamente à natureza das 

organizações empresariais, um posicionamento significativamente positivo por partes destas no 

que se refere às ações filantrópicas e socialmente responsáveis, oferecendo assistência àqueles 

que se mostraram mais necessitados durante o período. Trata-se de uma ampliação da atividade 

empresarial essencial, que reforça o entendimento de que todos os sujeitos do modelo tripartite 

 
177 EVERARD, Mark et al. The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses. 

Environmental Science & Policy, 2020. 
178  SILVA, Cleyton M. da. et al. A pandemia de COVID-19: vivendo no Antropoceno. Rev. Virtual de Quı́m., 

v. 12, p. 1000, 2020. p. 12. 
179  HARARI, Yuval Noah. The world after coronavirus. Financial Times, 2020. 
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de sociedade possuem as condições necessárias para contribuir para a garantia de direitos 

fundamentais à sociedade, evidenciando a possibilidade de atuação social dos demais setores 

paralelamente à do Estado e valorizando os aspectos sociais da empresa. 

Nessa mesma perspectiva, segundo Borger, o desempenho social e ambiental da 

empresa, em contraposição ao econômico, enseja um intenso debate acerca do conteúdo e 

extensão da responsabilidade social nos negócios.180 Assim, questiona-se acerca da atuação das 

empresas para além dos aspectos mercadológicos e da obtenção de lucro, sendo necessário dar 

início à discussão acerca da responsabilidade social ambiental de tais instituições, para além do 

cumprimento da sua função social.   

 

3.1  REFLEXÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PROTEÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE  

 

À vista da questão ambiental já mencionada, muitas são as reflexões a respeito da 

atuação das empresas e das organizações da sociedade civil, sendo igualmente debatido o papel 

dos cidadãos de maneira individual e como todos esses sujeitos podem contribuir para a 

diminuição dos danos ecológicos e para a desaceleração da preocupante crise ambiental vivida. 

Entretanto, não se pode olvidar que o Estado detém a função preponderante em relação aos 

demais atores sociais no sentido de garantir aos cidadãos o bem-estar social e, por consequência, 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.   

É evidente que as demandas sociais relativas ao cumprimento do bem-estar social não 

estão restritas às organizações do mercado e do terceiro setor, exigindo-se, em primeiro lugar, 

a atuação do Estado. Com relação ao meio ambiente, as ameaças a este direito ensejaram o 

crescimento das preocupações sociais e políticas a esse respeito, o que culminou na 

consolidação de uma ordem jurídica que atendesse aos novos anseios sociais acerca do meio 

ambiente, ampliando a noção de bem-estar social, elevando o direito do meio ambiente ao status 

de direito fundamental, previsto constitucionalmente. 

Com base na teoria de Noberto Bobbio181 acerca da função promocional do Direito, 

compreende-se que este exerce o papel de favorecer a proteção jurídica do meio ambiente por 

meio do incentivo a comportamentos desejáveis e ambientalmente responsáveis, como, por 

exemplo, compelindo à propriedade ao exercício de sua função social e, por consequência, às 

 
180 BORGER, Fernanda Gabriela. Responsabilidade social empresarial e sustentabilidade para a gestão 

empresarial. São Paulo: Instituto Ethos, 2013. Disponível em: https://www.ethos.org..br/cedoc/responsabilida 
de-social-empresarial-e-sustentabilidade-para-a-gestao-empresarial/. Acesso em: 09 jul. 2020.  

181  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. São Paulo: Manole, 2007. 
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empresas ao mesmo fim. Na medida em que ocorre o “esverdeamento” do Estado, a partir da 

constitucionalização da proteção ambiental, a ordem jurídica deve se adequar a esse paradigma.  

De acordo com Benjamin182, a publicação de normas foi uma resposta encontrada pelo 

Poder Público para redimir a omissão ambiental deste, anteriormente estabelecida. E completa: 

“A partir daí, o Direito Ambiental desenvolve-se como sistema teórico-dogmático lastreado na 

força regulatória do Estado.” 

O fato é que a proteção do meio ambiente, enquanto valor jurídico, tornou-se importante 

para o Estado e para o Direito a ponto de consolidar-se o Direito Ambiental. Este, segundo 

Silva183, é entendido como um ramo do direito público, tamanha é a presença do Poder Público 

no controle da qualidade do meio ambiente, enquanto direito fundamental, em função da 

qualidade de vida concebida como meio de efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Ressalta-se que, embora entendido originalmente enquanto um ramo do direito público 

(havendo destaque para a função do Estado na proteção ambiental), os fundamentos do Direito 

Ambiental são capazes de incidir da mesma forma no âmbito privado, influenciando, inclusive, 

o modo como se exerce a atividade econômica empresarial e o trabalho do terceiro setor. 

Para Pope, essa área do Direito, por meio de uma abordagem inter e transdisciplinar, 

tem por objetivo “internalizar questões ambientais no Direito para implementar a 

sustentabilidade através da regulação, controle e, se necessário, penalização de atividades 

sociais e econômicas”.184 

Nessa perspectiva, o Direito Ambiental enquanto ramo autônomo do Direito possui 

“princípios estruturantes”, os quais guiam a ciência jurídica e os próprios indivíduos à efetiva 

proteção ambiental. Para a concretização de uma política ambiental, é necessário que o Estado 

seja conduzido por princípios que vão se formando a partir da sedimentação das complexas 

questões suscitadas pela crise ambiental, balizando a atuação do Estado e da sociedade em 

relação à tutela do ambiente.185 

 
182  BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos. O Estado teatral e a implementação do direito ambiental. In: 

Congresso Internacional de Direito Ambiental. Anais... 2003.  
183  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p.45. 
184  POPE, Kamila. Estado de Direito Ecológico: A Ecologização do Direito pelo ideal de Sustentabilidade. In: 

LEITE, Jose Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França. (Org..). Estado de Direito Ecológico: Conceito, 
Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. 1. ed. São Paulo: Instituto o Direito por Um Planeta 
Verde, v. 1, p. 317-349, 2017. p. 319-320. 

185  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2007. 
p.194. 
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Segundo Belchior186, são tidos enquanto estruturantes do Direito Ambiental: os 

princípios da solidariedade, da sustentabilidade, da cooperação internacional, da prevenção, da 

precaução, in dubio pro natura; da informação e da participação, da educação ambiental, da 

responsabilidade, do poluidor-pagador e do usuário-pagador, do protetor-recebedor, da gestão 

integrativa do risco ambiental, da função socioambiental da propriedade, do mínimo existencial 

ecológico e da proibição do retrocesso.  

Os princípios supracitados, assim como os demais que eventualmente orientem a 

proteção jurídica ambiental, auxiliam na concretização da função do Estado no sentido de 

garantir à sociedade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Segundo essa concepção, Bosselmann afirma existirem duas dimensões a serem 

consideradas: a função interna (doméstica) do Estado e a função externa (internacional). Para o 

autor, a função interna é determinada pela Constituição e executada por meio da legislação, de 

modo que, ao examinar a Constituição e a legislação ambiental, é possível identificar como as 

questões de sustentabilidade ecológica são abordadas por determinado país.187  

O Brasil, no exercício de sua função interna, dispõe de um sistema de proteção jurídico-

ambiental no qual se incluem direitos e deveres do Estado relacionados ao meio ambiente, 

previstos tanto na Constituição Federal de 1988 como na legislação infraconstitucional. 

Com relação à função externa, Bosselmann dispõe que é determinada pela lei 

internacional e que, como o Estado é definido em termos de direito internacional, a sua 

soberania compreende os poderes internos e externos, de modo que suas funções são observadas 

principalmente sob o ponto de vista internacional.188  

A problemática se estabelece no sentido de que, embora a questão ambiental seja de 

interesse internacional, a soberania dos Estados impede a tomada de decisões e a proteção 

jurídica ambiental unificada. Na ausência de uma governança global e de uma lei internacional 

que vincule todos eles, há de se considerar a relevância do movimento internacional ambiental 

iniciado nos anos 1970, que orienta a política interna dos Estados, sem, no entanto, ferir a sua 

soberania, conforme determina a Declaração de Estocolmo, já mencionada anteriormente.  

Realiza-se o destaque para o princípio 21 da referida declaração189, o qual estabelece:  

 
186  BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental.  Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2017. 
187 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p.183. 
188 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p.184. 
189 Direitos Humanos na Internet. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano – 1972. Disponível 

em: http://www.dhnet.org..br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm. Acesso em 10 set. 2020. 
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Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito 
internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos 
em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de assegurar-se de que 
as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não 
prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda 
jurisdição nacional. 

Verifica-se que, sem prejuízo da soberania dos Estados, o Direito Ambiental orienta a 

atividade estatal no sentido de proteger o meio ambiente, mesmo porque, conforme exposto, os 

danos ambientais não encontram barreiras na soberania dos Estados, de modo que toda questão 

ambiental do Poder Público deve ser compreendida e tratada enquanto uma questão de natureza 

global. 

Logo, são cabíveis aos Estados a aplicação de políticas públicas que visem à proteção 

do meio ambiente em determinado território, posto que, invariavelmente, o beneficiam como 

um todo, de modo a auxiliar na efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado da sociedade civil em uma perspectiva global.  

Utiliza-se como exemplo positivo a ação adotada pelo Reino Unido, no sentido de 

antecipar em cinco anos a proibição de carros a gasolina e diesel até o ano de 2030190 

(coincidindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU). A decisão foi tomada 

no contexto da pandemia ocasionada pelo coronavírus. O país possui o plano denominado de 

“Revolução Industrial Verde”, que tem como pontos principais, dentre outros: o investimento 

em energias renováveis, em transportes públicos, a proteção e a restauração do meio ambiente 

natural.191 

Em contrapartida, no mesmo período, o Brasil sofreu duras críticas nos âmbitos 

internacional e nacional, em razão da política ambiental adotada, pois continuamente apresenta 

propostas de retrocesso em relação à proteção do patrimônio cultural do país, inclusive em 

desrespeito ao já aprovado Plano Plurianual (PPA)192 do governo até 2023, desconsiderando o 

objetivo de redução de desmatamento da Amazônia.193  

Para Bolsseman194, a norma fundamental do Direito Ambiental internacional é 

identificada no princípio da cooperação, analisado adiante. Sob essa óptica, identifica-se a sua 

 
190 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/11/18/reino-unido-antecipa-proibicao-de-carros-a-

gasolina-e-diesel-para-2030.ghtml. Acesso em: 06 dez. 2020. 
191  Disponível em: https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/reino-unido-revolucao-industrial-verde-

250-mil-empregos/. Acesso em: 06 dez. 2020. 
192 O Plano Plurianual (PPA) tem por objetivo estabelecer diretrizes e prioridades para a administração pública 

durante o período de 4 (quatro) anos.  
193 AGÊNCIA SENADO. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/04/politica-

ambiental-do-governo-prejudica-o-brasil-avaliam-senadores. Acesso em: 06 dez. 2020. 
194 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p.186. 
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aplicação no Estado brasileiro, o qual será observado principalmente em sua função interna, no 

exercício de sua soberania, sem que sejam descartados os aspectos do Direito Ambiental 

internacional. 

Assim como a crise ambiental ensejou a exigência social por uma atuação mais 

responsável das empresas, houve, em um primeiro momento, a demanda pela renovação da 

postura do Estado, uma atuação estatal mais incisiva na proteção ao meio ambiente. Na 

realidade, o Estado contemporâneo possui a responsabilidade fundamental de proteção e 

preservação dos direitos do meio ambiente.  

Na perspectiva da proteção jurídico-ambiental constitucional, restou esclarecido que a 

todos os agentes da sociedade são cabíveis as ações ambientalmente responsáveis que 

viabilizam a proteção ambiental, entretanto, segundo Kloepfer, o Estado se faz necessário 

enquanto poder regulador superior por causa da relevância dos bens comunitários.195  

Há um longo caminho a ser percorrido entre a implementação da norma que estabelece 

a proteção jurídico-constitucional em matéria ambiental e a sua efetiva aplicação. O fato é que, 

em que pese o claro destaque para a importância do papel Estado nesse quesito, não significa 

necessariamente que este atuará como o único agente garantidor do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.   

Então, quando ocorre desequilíbrio entre o papel do Estado (enquanto poder regulador) 

e a verdadeira aplicação da norma, caracteriza-se aquilo que Benjamim196 chama de 

“teatralidade estatal”, pondo em xeque o próprio Direito e a Ordem Pública Ambiental que se 

estabelece quando da constitucionalização da proteção jurídica ao meio ambiente. 

Cabe, então, a contemplação do paradigma de Estado de Direito Ambiental, modelo de 

valorização do meio ambiente pelo Estado em detrimento de outros valores. Kloepfer197, 

importante referência acerca da matéria, ao tratar da realidade do Estado alemão, assevera que 

o conceito de “Estado ambiental” pretende definir um Estado “que faz da incolumidade do meio 

ambiente sua tarefa, bem como o critério e a meta procedimental de suas decisões.” Em um 

 
195 KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico da 

República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência 
jurídica. Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 39-72, 
2010. 

196 BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos. O Estado teatral e a implementação do direito ambiental. In: 
Congresso Internacional de Direito Ambiental. Anais... 2003. 

197KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico da 
República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência 
jurídica. Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. p. 39-72, 
2010. 
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segundo sentido, afirma que poderia ser “caracterizado por uma proteção do meio ambiente 

sustentada mais fortemente pelo setor não estatal”. 

Adequando-se a proposição à realidade do Estado brasileiro, ambas as características 

são relevantes à concretização e são fundamentos necessários à construção da ideia que se 

pretende defender no presente trabalho. Sob esses dois aspectos, cabe a avaliação acerca da 

proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro, não somente sob o ponto de 

vista dos setores não-estatais, mas sendo necessária a análise do Poder Público enquanto 

garantidor dos direitos relacionados ao meio ambiente. 

Segundo Pope198, o termo Estado de Direito Ambiental foi proposto pela primeira vez 

em documento internacional sobre o avanço da justiça, governança e Direito para alcançar a 

sustentabilidade ambiental, tendo sido editado pelo Conselho de Administração do PNUMA199. 

E, em 2015, foi posto como ideal a ser alcançado pelo documento chamado “Estado de Direito 

Ambiental: elemento crítico para o desenvolvimento sustentável.” 

Ocorre que “o Estado de Direito do Ambiente é uma construção teórica que se projeta 

no mundo real ainda como devir”.200 Trata-se de um ideal a ser perseguido, pois exige a 

reformulação do modelo estatal, atrelada à solidariedade da coletividade na busca pela proteção 

do meio ambiente.   

Aqui, traz-se à baila, novamente, o princípio da solidariedade, que sinaliza como a 

atividade estatal deve ser realizada, sendo considerado nuclear da ordem jurídica brasileira. Ao 

passo que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui fundamento da 

República Federativa do Brasil, conforme disposto no artigo 3º, II da Constituição Federal, a 

solidariedade é entendida enquanto princípio jurídico, o que confere a sua exigibilidade.  

A solidariedade social é, portanto, fundamento para um novo paradigma de Estado 

pautado nesse princípio, que deve reger as demais normas do ordenamento jurídico. Da mesma 

maneira que a solidariedade é fundante à construção do espaço de atuação do terceiro setor, é 

valor indispensável à concretização do direito ao meio ambiente.  

E foi precisamente com base no princípio da solidariedade que o Ministro Celso de 

Mello, em 1995, reconheceu o direito ao meio ambiente enquanto um direito fundamental de 

 
198 POPE, Kamila. Estado de Direito Ecológico: A Ecologização do Direito pelo ideal de Sustentabilidade. In: Jose 

Rubens Morato Leite, Flávia França Dinnebier. (Org..). Estado de Direito Ecológico: Conceito, Conteúdo e 
Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. 1. ed. São Paulo: Instituto o Direito por Um Planeta Verde, 
v. 1, p. 317-349, 2017. 

199 PNUMA: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
200 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 177. 
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terceira geração, ressaltando a incumbência do Estado e da coletividade de defendê-lo e 

preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações.201 

Quando a Carta Maior estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um fim social a ser perseguido, definido como bem de uso comum do povo, 

e que, portanto, pertence a todos, reforça a solidariedade entre gerações, empresas, organizações 

da sociedade civil, coletividade e, especialmente, o Poder Público. A este são impostas 

incumbências como meio de assegurar a efetividade desse direito: 

Art. 225. 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.  
 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;          
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;          
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;          
IV - 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;          
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;          
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente;  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.  [...] 

§ 3º 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 causados.202 

Ao versar acerca da proteção ambiental, o artigo transcrito alhures determina não 

somente encargos maiores ao Poder Público, mas também atribui qualquer alteração ou 

supressão de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos à 

exigência de lei expressa para tal — o que supostamente confere uma proteção ainda maior aos 

direitos ecológicos expostos. 

 
201 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 134297 SP, Relator: Celso de Mello, Data 

de Julgamento: 13/06/1995, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 22-09-1995. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br. Acesso em: 13 out. 2020. 

202 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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Como já fora pontuado, a Carta Magna de 1988 foi pioneira, dentre as Constituições 

brasileiras, no quesito de proteção do meio ambiente, pois os textos constitucionais anteriores 

não trataram diretamente da tutela ambiental, sendo o artigo 225 um importante instrumento 

para a efetivação de políticas ambientais no país. Não se pode olvidar que a mera elevação do 

direito ao meio ambiente ao status de valor jurídico constitucional a ser protegido, por si só, 

não é o suficiente para a solidificação do ideal de Estado de Direito Ambiental, contudo, é certo 

que a sua incorporação à Constituição Federal é o primeiro e importante passo em direção a 

esse ideal. 

Ao imputar a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (sendo este, igualmente, um direito de todos e bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida), o texto constitucional outorgou uma espécie de 

corresponsabilização da coletividade, porém, antes de tudo, acentuou a atuação do Poder 

Público nessa empreitada, o qual representa a figura do Estado. Ocorre que, muito embora seja 

configurada responsabilização por parte do Poder Público, é imprescindível a atuação dos 

demais atores sociais e da sociedade civil. 

Acerca do tema, Weiss afirma que se percebeu um esforço do Estado brasileiro em 

ampliar a regulação ambiental, utilizando o exemplo do maior controle sobre o processo de 

desmatamento, dado que o sensoriamento remoto e a fiscalização conferem ao país maior 

habilitação para detecção. Por outro lado, aduz que esses resultados se mostram insuficientes 

quanto aos recursos, aos programas voltados à conscientização e educação e aos incentivos, 

enquanto as ações punitivas de comando e controle são enfatizadas, pois prevalecem os 

comportamentos sociais contrários.203  

Retoma-se, então, as ideias de Kloepfer, uma vez que, segundo seu entendimento, a 

despeito da responsabilidade inerente à atividade estatal, a proteção do meio ambiente também 

dependerá da cooperação dos indivíduos e dos grupos sociais. E para que haja uma cooperação 

eficaz entre Estado e sociedade, é necessário haver consciência ambiental por parte dos 

indivíduos.204 

 
203 WEISS, Joseph. S. O papel da sociedade na efetividade da governança ambiental. In MOURA, Adriana Maria 

Magalhães. (Org.). Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas públicas. Brasília: Ipea, 
2016. 

204 KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico da 
República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência 
jurídica. Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 39-
72. 
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O que pode ser compreendido, então, é que sobre o Estado recai a maior parte das 

atribuições ambientais, assim como as demandas sociais. Contudo, não significa dizer que se 

atribui exclusivamente a ele a responsabilidade sobre as questões relacionadas à proteção do 

meio ambiente.   

Não obstante, conforme assevera Nunes Júnior205, o dever de proteger o meio ambiente 

é cada vez mais compartilhado entre o Poder Público e os cidadãos (aqui, acrescente-se as 

organizações da sociedade civil e as empresariais). Ainda segundo o autor, “a emergência do 

Estado e da cidadania ambientais importa ainda o reconhecimento de novos institutos e novas 

garantias que propiciem respostas adequadas a esses anseios”. 

Nesse sentido, dispõe Leite206: 

A consecução do Estado de Direito Ambiental passa obrigatoriamente pela tomada de 
consciência global da crise ambiental e exige uma cidadania participativa, que 
compreende uma ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção ambiental. 
Trata-se, efetivamente, de uma responsabilidade solidária e participativa, unindo de 
forma indissociável Estado e cidadãos na preservação do meio ambiente. Assim, para 
se edificar e estruturar um abstrato Estado Ambiental, pressupõe-se uma democracia 
ambiental, amparada em uma legislação avançada que encoraje e estimule o exercício 
da responsabilidade solidária. 

Diante de tantos desafios à efetivação de uma proteção ambiental efetiva, fala-se, 

inclusive, no conceito de “Estado de Direito Ecológico”, concepção que seria ainda mais ampla 

do que “Estado de Direito Ambiental”, que surge a partir da necessidade de se estruturar um 

novo modelo de Estado, com uma maior sensibilidade ecológica e maior compromisso com a 

sustentabilidade. 207 

O fato é que a cognição de que o Estado, isoladamente, não é capaz de realizar a proteção 

ambiental de maneira satisfatória, ainda que no seu lugar de poder regulador, repete-se a todo 

momento e, mais uma vez, identifica-se a incapacidade do Estado de atuar sozinho na garantia 

de um direito social — no caso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado —, 

sendo necessária a construção de uma consciência ambiental coletiva e da cooperação com o 

Poder Público para a concretização de tal direito.  

Diante dessa perspectiva, junto com o desafio do desenvolvimento econômico 

sustentável, destaca-se a importância de haver (invariavelmente) a cooperação em busca de tais 

respostas. 

 
205 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. O estado ambiental de direito. Revista de informação legislativa, v. 

41, n. 163, p. 295-307, 2004. p. 297. 
206 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 177. 
207 MELO, Melissa Ely; BAHIA, Carolina Medeiros. O Estado de Direito Ecológico como instrumento de 

concretização de Justiça Ambiental. Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo, v. 4, n. 2, p. 38-
59, 2018. 
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3.2 ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA EM FACE DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

Uma vez esclarecida a compatibilidade formal entre o desenvolvimento econômico e a 

proteção dos direitos ambientais no âmbito da Constituição Federal e da jurisprudência 

brasileira, bem como os aspectos de proteção do meio ambiente que envolvem o Estado 

Brasileiro nos âmbitos interno e externo, é preciso compreender a responsabilidade das 

empresas na busca pela concretização da proteção ambiental. Ante o ideal de Estado de Direito 

Ambiental a ser perseguido, questiona-se como essas organizações se posicionam diante da 

questão aqui em debate, sob a perspectiva da função social e da responsabilidade social 

corporativa. 

Esclarece-se, em um primeiro momento, que a empresa, segundo a acepção de Ronald 

Coase208, é tida como um feixe de contratos, a qual tem por objetivo reduzir os custos de 

transação209, e que não se confunde com o formato jurídico que se constitui.  

Na perspectiva de contratos simultâneos celebrados pelas empresas privadas para o seu 

pleno funcionamento, é justo afirmar que tais organizações são passíveis de suscitar impactos 

em diferentes âmbitos: sociais; econômicos; ambientais, havendo a possibilidade de que o 

funcionamento de empresas privadas possa causar danos ao meio ambiente natural.  

Nessa toada, conceitos como função social e responsabilidade social corporativa vêm à 

tona e propõem à sociedade o questionamento acerca do papel que a empresa exerce na 

sociedade, sobretudo em face à crise ambiental contemporânea. Por conseguinte, a demanda 

por valores sociais e ambientais na atividade empresarial tem crescido consideravelmente, e a 

pauta tem se apresentado cada vez mais relevante, levando o debate para o âmbito jurídico. 

Conforme aduz Robert Reich, a questão da responsabilidade das empresas nasceu em 

todos os lugares onde o capitalismo avançou, preocupando boa parte do mundo em processo de 

industrialização. A partir da problematização estabelecida em torno da empresa e da sua 

responsabilização, surge o desafio que consiste em garantir que o capitalismo sirva ao povo.210  

Segundo o autor, para o problema surgiram inúmeras respostas, tais como: a) a 

estatização dos monopólios e das maiores empresas (socialismo); b) a propriedade comum de 

todos os meios de produção, segundo Karl Marx (comunismo); c) conversão das grandes 

 
208 COASE, Ronald. H. The nature of the firm. Economica, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937. 
209 Na lógica econômica, os custos de transação compreendem aqueles necessários às suas atividades. 
210 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. p. 20-21. 
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empresas em prolongamentos do governo e centralizar a autoridade pública em uma pessoa só 

(fascismo).  Entretanto, todas fracassaram.211 

Em que pese a responsabilidade social tenha nascido no mesmo período do crescimento 

acentuado do capitalismo, atribui-se a sua intensificação à sociedade civil, podendo ser 

considerada enquanto mais uma conquista dos movimentos sociais oriundos da sociedade civil 

organizada. Muito embora não esteja positivada no ordenamento jurídico brasileiro, é certo que 

a adoção de padrões de responsabilidade social por parte das empresas é uma realidade que se 

apresenta cada vez mais recorrente. 

Nesse sentido, Moraes212 afirma que é a sociedade “quem legitima a empresa, e cabe a 

ela exigir, junto aos órgãos competentes, as providências necessárias, caso a empresa 

descumpra as regras e padrões de conduta social e ambiental”.  

Sendo assim, uma vez que a responsabilidade social corporativa é fruto de anseios 

oriundos da própria sociedade, é de suma importância que esta reconheça a sua função no 

processo de incorporação de tais ideais na gestão empresarial.  

Após as transformações sociais pelas quais o mundo passou entre os séculos XX e XXI, 

em que, gradativamente, das empresas foram sendo exigidos procedimentos que considerassem 

os demais aspectos e indivíduos envolvidos em suas ações para além das questões econômicas 

inerentes à atividade empresarial, surge uma possível resposta para os problemas sociais e 

ambientais advindos do capitalismo desenvolvido — se não a solução ideal, um meio de atenuar 

as questões mais graves: a atuação social da empresa. 

Com relação especificamente à crise ambiental, em um cenário de proteção 

constitucional ambiental relativamente recente (a partir de 1988, conforme já esclarecido), as 

organizações empresariais, enquanto agentes atuantes na sociedade, e, portanto, integrantes das 

interações sociais, têm assumido uma postura que não lhes era atribuída: a de sujeito social e 

ambientalmente responsável.  

É importante ressaltar que, apesar do seu destaque durante o contexto da pandemia 

ocasionada pelo coronavírus (COVID – 19) em 2020, conforme destacado, a exigência de novos 

padrões de comportamento e a valorização de padrões de responsabilidade social corporativa 

não são exatamente novidades no âmbito da atividade empresarial. No passado, escândalos 

 
211 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. p. 20-21. 
212 MORAES, Maria Cristina Pavan. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a Ética. In: SILVA FILHO; 

BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José Francisco. (Org.) Ética, responsabilidade social e 
governança corporativa. 3 ed. Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 27. 
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financeiros como o da empresa Enron213 afloraram o debate sobre o tema, de modo que, 

progressivamente, as empresas têm buscado incorporar e institucionalizar valores sociais, 

integrando a ética em seus processos decisórios e no seu modo de gestão empresarial. 

Apesar da sua importância e do seu lugar de destaque na sociedade contemporânea, 

percebe-se certa obscuridade acerca do entendimento da ideia de responsabilidade social 

corporativa (RSC) que, por vezes, pode ser confundida com o da função social da empresa, 

sobretudo no contexto da ordem jurídica brasileira. Desta maneira, entende-se essencial o 

entendimento prévio deste conceito para a compreensão da RSC, motivo pelo qual se dedica a 

destacar os principais aspectos das duas teorias.  

Assim, é oportuno destacar que, de todo modo, o principal objetivo da atividade 

comercial e das empresas, enquanto organizações privadas que possuem finalidade lucrativa, é, 

naturalmente, lucrar. Esse sempre foi um dos seus propósitos e permanece sendo, entretanto, 

como se identifica nos princípios que regem a ordem econômica na Constituição Federal – 

CF/88, o direito das organizações à obtenção do lucro não é irrestrito, e não pode ser exercido 

desmedidamente, a despeito de eventuais impactos negativos à sociedade na qual estão 

inseridas, razão pela qual emergiu o conceito de RSC, tão difundo na sociedade contemporânea 

e a previsão constitucional do cumprimento da função social. 

A CF/88 dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a exigência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observando-se os seguintes princípios: soberania nacional; propriedade privada; 

função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; redução das desigualdades 

regionais e sociais; busca do pleno emprego; e por fim, tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

país.214 

Reitera-se, ainda, a incidência do princípio jurídico da solidariedade social, o qual incide 

por toda a ordem jurídica e tem entre seus fundamentos a proteção do direito à propriedade, 

 
213 A Enron Corporation era uma empresa de energia elétrica, situada em Houston, Texas, no Estados Unidos que 

protagonizou, em 2001, um dos maiores escândalos contábeis do século XXI, no qual práticas de corrupção e 
fraudes levaram à falência da organização e o prejuízo de bilhões de dólares aos acionistas.  

214 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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cuja análise deve ser realizada a partir da sua funcionalização, conforme determina a 

Constituição Federal de 1988.215 

Esclarece-se, portanto, que no contexto brasileiro,216 a questão jurídica da função social 

da empresa remonta à função social da propriedade, no sentido de que esta decorre da ordem 

jurídica de mercado, moldada pelo princípio da solidariedade. Dessa maneira, não se pode tratar 

do exercício da atividade empresarial sem observar as ponderações decorrentes da função da 

propriedade.217 

A CF/88 em seu artigo 5º inciso XXIII, determina que a propriedade, enquanto direito 

inviolável, atenderá a sua função social. No artigo 170, apresenta-se como um princípio 

norteador da ordem econômica, o qual se amplifica às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, como se observa no artigo 173, §1º, inciso I. Logo, o cumprimento da função 

social é objetivo a ser alcançado não somente pela propriedade (urbana e rural), mas também 

pela empresa. 

Com relação à propriedade urbana, a CF/88 estabeleceu, no artigo 182, que a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes. O 

§2º do mesmo artigo determina que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”218 

Por fazer referência à determinação do plano diretor municipal, percebe-se não haver 

parâmetros objetivos ao atendimento da função social da propriedade urbana, de modo que se 

torna objeto de deliberação de cada município. Logo, não há definição do conceito de função 

social da propriedade no texto constitucional, o que imprime subjetividade à sua definição e, 

por consequência, a sua caracterização e aplicação estão subordinadas ao caso concreto. 

Por outro lado, percebe-se assertividade na Carta Magna ao determinar os critérios que 

atendem à função social da propriedade rural, na medida em que o artigo 186 estabelece que há 

seu devido cumprimento quando são atendidos: o aproveitamento racional e adequado; a 

 
215 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 2009. 
216 Conforme dispõe João Luís Nogueira Matias (2009), em sua tese de doutorado, A função social da empresa e 

a composição de interesses na sociedade limitada, a construção teórica da função social no Brasil e da 
responsabilidade social da empresa, nos Estados Unidos, embora motivada por fatores semelhantes, foi 
inteiramente diversa.  

217 MATIAS, João Luís Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: a distinção entre a função social da empresa 
e a teoria da social responsability. In: MATIAS, João Luís Nogueira; WACHOWICZ, Marcos. (Org.). Direito 
de propriedade e Meio ambiente: Novos desafios para o século XXI. Florianópolis, v. 1, p. 10-30, 2010. 
p.15. 

218 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988. 
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utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente; a 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o 

bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.219 

É inequívoco que a disposição do artigo 186 faz referência somente à função social da 

propriedade rural, permanecendo a questão do cumprimento da função social da propriedade 

urbana a cargo do subjetivismo do ente competente. Entretanto, os critérios de exigência 

estabelecidos nesse dispositivo auxiliam na interpretação do que se entende pelo conceito 

relativo à propriedade de modo geral, ao passo que sinalizam o que deve ser a função social, 

desempenhando o papel de parâmetro para as demais circunstâncias.  

O Código Civil de 1916, vigente à época da publicação da CF/88 não fazia referência à 

questão da função social da propriedade, tampouco da empresa. No entanto, o Código Civil de 

2002, ao estabelecer que a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da 

sua entrada em vigor obedece ao disposto em leis anteriores, realiza uma ressalva quanto à 

função social, destacando que nenhuma convenção prevalecerá caso contrarie a função social 

da propriedade e dos contratos.220 Evidencia-se, pois, a preocupação do legislador civil acerca 

da questão. 

Observa-se, à vista disso, a indissociabilidade entre o direito de propriedade e a sua 

função social, característica que se estende à empresa. A ligação entre a funcionalização da 

propriedade e da empresa se evidencia no sentido de que o próprio exercício da atividade 

empresarial constitui múltiplas interações relacionadas ao direito de propriedade. Nessa 

perspectiva, assevera Bessa: 

A empresa é um negócio de múltiplas manifestações do direito de propriedade: produz 
bens, gera riqueza, estabelece – por meio dos negócios jurídicos – relações de 
aquisição e alienação de propriedade, tecendo um intrincado conjunto de obrigações 
jurídicas e interagindo com o meio político, com os consumidores, com os 
trabalhadores, com as populações vizinhas, com a natureza. 221 

Logo, enquanto a função social da empresa possui aspectos de ordem jurídica, a 

responsabilidade social está relacionada a questões de ordens estratégica e mercadológica, o 

que leva à constatação de que não há margem para a interpretação de ambiguidade entre os dois 

conceitos, porém pode ser identificada a harmonia entre os valores que os moldam e os 

preenchem.  

 
219 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988. 
220 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
221 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 

jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 101. 
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Nessa perspectiva, o funcionamento das atividades econômicas é composto das 

exigências inerentes à função social da propriedade (logo, da função social da empresa). Em 

que pese a proteção constitucional conferida ao exercício do direito de propriedade, aos 

empreendedores são compelidas determinadas exigências legais com o intuito de impedir a 

materialização de danos ambientais ou, pelo menos, reduzir a sua capacidade lesiva. 222 

Daí recai a principal diferença entre os dois institutos: enquanto o exercício da função 

social da empresa é imposição legal, decorrente da função social da propriedade estabelecida 

pela Constituição Federal, a responsabilidade social é nutrida da voluntariedade e pode ser 

identificada em todas as organizações, independentemente do seu tamanho. Em que pese o 

crescimento gradativo da demanda social das empresas para o exercício da responsabilidade 

social, esta não é juridicamente exigível como a função social. 

Apesar da ausência de previsão expressa na ordem jurídica brasileira, o princípio da 

função social deve ser levado em consideração quando da hermenêutica de normas relativas à 

empresa, conforme o Enunciado n.º 53223 da I Jornada de Direito Civil, sendo a sua aplicação 

condicionada à interpretação de casos concretos. 

Realizados os devidos esclarecimentos acerca da função social da empresa, introduz-se 

a questão da responsabilidade social corporativa, alicerce para o incentivo de colaboração 

intersetorial, a qual se pretende defender no presente trabalho. 

Conforme dispõe João Luís Nogueira Matias, a função social da empresa não é a única 

teoria que defende que o exercício da atividade econômica empresarial seja realizado em 

padrões diferenciados, em observância aos interesses da sociedade, pois, embora não se 

confundam, a doutrina americana da “social responsability” também possui esta finalidade.224 

Segundo o autor, a referida doutrina, “decorrente da noção de ‘responsability’, do 

Common Law, implica imposição de deveres positivos às sociedades empresariais”.225 

Dissertar sobre responsabilidade social é, inevitavelmente, discorrer sobre ética 

empresarial, visto que as duas áreas contemplam aspectos econômicos, sociais, políticos e 

outros e envolvem todos os sujeitos, internos e externos. Uma vez internalizados esses conceitos 

 
222 VIANA, Iasna Chaves. Riscos, Complexidade e a Responsabilidade Civil Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2019. p. 117. 
223 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. Organização Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar Jr. Brasília, Centro de Estudos Judiciários, 2003. 
224 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2009. 
225 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2009, p. 103. 
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por parte dos agentes que compõem a empresa, ela poderá ter uma atuação externa mais 

consistente.226 

Destaca-se, inclusive, a possibilidade de exigência de padrões éticos formais para a 

celebração de instrumentos contratuais com outras empresas e com organizações da sociedade 

civil. Não obstante as instituições do terceiro setor possuam valores sociais, posto que é da 

natureza do segmento, a formalização de tais valores pode contribuir para a realização de 

parcerias intersetoriais.   

A ética empresarial preocupa-se com valores e não com dispositivos legais, de modo 

que, ainda que haja um retrocesso legislativo, que implique na perda de direitos, o valor 

estabelecido pela organização permanecerá. Identifica-se a relevância da formalização desses 

compromissos227, especialmente quando a empresa pretende realizar contratações 

internacionais, com organizações submetidas a ordenamentos jurídicos diferentes do seu. Com 

elevação de determinado valor ao status de padrão pertencente à gestão ética, as empresas 

estrangeiras compreendem que, ainda que haja alteração legislativa no país, aquele determinado 

valor será conservado. 

Há ainda uma estrita relação entre sustentabilidade e responsabilidade social, na medida 

em que cresceu no âmbito das empresas os ideais em torno do desenvolvimento sustentável.  

Segundo Arruda et al., a ideia de sustentabilidade passou a adquirir projeção significativa nas 

definições estratégicas das empresas. Os autores afirmam que apenas em meados do início do 

século XXI pareceu vir à consciência dos cidadãos e legisladores a preocupação mais concreta 

com o desenvolvimento sustentável, em seus aspectos econômicos e ambientais, e completam: 

“a ética deve nortear todos os projetos, políticas e ações nesse movimento, para evitar o perigo 

do modismo.”228  

Acerca da responsabilidade social da empresa em face da ética empresarial, aduz 

Benedicto: 

A responsabilidade social empresarial é entendida como o relacionamento ético da 
empresa com todos os grupos de interesse que influenciam ou são impactados pela 
atuação da mesma, assim como o respeito ao meio ambiente e o investimento em 
ações sociais. Compreende, ainda, uma expansão e evolução do conceito de empresa 
para além do seu ambiente interno. Neste caso, como a empresa está inserida na 
sociedade, pode vislumbrar uma relação de interdependência entre ambas. No âmbito 
comunitário, essa responsabilidade se traduz, na prática, em ações concretas que 

 
226 MORAES, Maria Cristina Pavan. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a Ética. In: SILVA FILHO; 

BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José Francisco. (Org.) Ética, responsabilidade social e 
governança corporativa. 3 ed. Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 26. 

227 Cita-se como exemplo o Código de Ética e demais documentos internos que expressem padrões de conduta. 
228 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; RAMOS, José Maria Rodriguez, 

Fundamentos de ética empresarial e econômica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 47. 



88 
 

 
 

tragam benefícios à sociedade e devolvem, criem ou recriem condições necessários 
para o desenvolvimento crescente da cidadania.229 

O relacionamento ético com outros grupos de interesse a que Benedicto faz referência 

contribui para a consolidação do ideal de responsabilidade social. A empresa não existe 

isoladamente, em espécie de vácuo social, onde somente é preciso o comprometimento com 

seus processos internos, mas está colocada em uma comunidade, onde, impreterivelmente, 

causará impactos à sociedade e ao meio ambiente onde está inserida, razão pela qual possui um 

compromisso ético de se responsabilizar pela sua atuação. 

Para o Instituto Ethos230, a responsabilidade social empresarial (RSE) ou 

responsabilidade social corporativa (RSC) pode ser definida 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 os recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
 

É interessante perceber como os conceitos de responsabilidade social (que guarda 

aspectos éticos) e terceiro setor se relacionam entre si, mormente quanto à concretização de fins 

sociais, o que evidencia o seu objetivo em comum e o aspecto mais importante de ambas as 

temáticas: a realização de atividades de interesse público. 

Consequentemente, os ideais de responsabilidade social passaram a influenciar o 

exercício da atividade empresarial, havendo uma preocupação significativa com minoração dos 

impactos negativos e o aperfeiçoamento de práticas socialmente responsáveis. Identifica-se, a 

partir de então, uma espécie de novo padrão de comportamento corporativo, em que os 

procedimentos internos da empresa consideram aspectos alheios à sua atividade principal.   

Não se pretende, contudo, fazer acreditar em uma utopia, isto é, em uma mudança súbita 

de comportamento dos empresários, que, repentinamente, transformar-se-iam em indivíduos 

éticos. Entretanto, as incorporações de valores sociais contribuem para a consolidação de uma 

“reputação corporativa”, ativo intangível que não pode ser replicado por seus concorrentes.231  

Trata-se, portanto, de uma transformação da óptica da atividade empresarial, que, 

mesmo com o objetivo de obter lucro, visa ao atendimento das novas exigências sociais. 

 
229 BENEDICTO, Samuel Carvalho. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a Ética. p.61-78. In: SILVA 

FILHO; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José Francisco. (Org..) Ética, responsabilidade social 
e governança corporativa. 3. ed. Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 66. 

230 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL - ETHOS. Responsabilidade 
Social Empresarial nos Processos Gerenciais e nas Cadeias de Valor. São Paulo, 2006. 

231 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 5. 
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Nessa perspectiva, o grande desafio é aliar o desenvolvimento econômico da empresa 

aos interesses daqueles que, de algum modo, a ela estão vinculados e podem ser afetados pelo 

seu funcionamento, os chamados stakeholders.232 Apesar de ser um ponto a ser trabalhado pelas 

empresas, é preciso a compreensão de que não há incompatibilidade entre a adoção de padrões 

éticos que levam às ações socialmente responsáveis com a obtenção de lucro, inerente à 

atividade empresarial.  

Para Reich, crítico da teoria, essa compatibilidade não é possível, sobretudo no contexto 

do que denominou de supercapitalismo. O autor aduz que as empresas “simplesmente não têm 

condições de ser socialmente responsáveis, pelo menos não a ponto de fazer diferença”. O autor 

defende que o processo democrático seria o único meio para determinar obrigações sociais no 

setor privado e que, não obstante aumentar o senso de responsabilidade social das empresas 

seja objetivo valioso, o melhor meio para realizá-lo seria através de uma democracia mais 

eficaz.233  

Em suma, Reich acredita que as empresas, além de não serem aptas para identificar as 

demandas sociais, tampouco são capazes de prestar serviços que caracterizariam como 

públicos. O autor vai além: afirma que demonstrações “de bondade” por parte das empresas 

poderiam mascarar problemas que a democracia deve enfrentar, suscitando o debate acerca da 

prestação de serviços públicos por parte do governo e deixando claro o seu posicionamento no 

sentido que, atuar mediante responsabilidade social não seria função da empresa.234 

Compreende-se que, ao contrário do que defende o autor, a adoção de práticas de RSC 

não contribui necessariamente para que se retire do Estado o seu dever de reparar as demandas 

sociais. Tal qual o que ocorre em relação às organizações da sociedade civil, empresas 

socialmente responsáveis, por mais ativas e engajadas que venham a se tornar, não poderiam 

usurpar em nenhuma medida quaisquer atribuições inerentes à atividade estatal. Essa percepção 

se fortalece quando se identificam ações ambientalmente responsáveis, pois o simples 

cumprimento da função social da empresa não seria o suficiente para suprimir ou reparar os 

danos ambientais causados em razão de sua atuação. 

Peter Barns, em sua obra “Capitalismo 3.0”, também em sentido contrário à teoria da 

responsabilidade social das empresas, defende que essa abordagem ensejaria no que denominou 

 
232 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 6. 
233 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. p. 173. 
234 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. 



90 
 

 
 

de shareholder activism (ativismo de acionistas), na medida em que somente seria realizada 

com o objetivo de gerar lucros para a própria organização.235 

Nessa perspectiva, Matias aponta que a “forma de implementação da nova versão do 

capitalismo é estipular novos padrões para o exercício do direito de propriedade, cujo exercício 

será vinculado à preservação e pensamento nas gerações futuras.”236 

O que se entende é que, a despeito das intenções pelas quais uma organização opta pela 

adoção de práticas socialmente (e em especial, ambientalmente) responsáveis, a tendência é que 

os resultados sejam positivos para os stakeholders e para o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, de modo geral. 

A partir do momento em que se entende que a responsabilidade social corporativa 

(intrinsecamente relacionada à ética empresarial) não é somente uma ideia abstrata, porém uma 

forma de gestão, se torna necessária a formalização dos compromissos éticos da organização. 

Evidencia-se a relevância da formalização desses compromissos, não somente para os valores 

da empresa, mas para a contratação com outros indivíduos, dado que é possível verificar se há 

compatibilidade ética entre as partes.  

Como é possível constatar, não há lacuna que permita a confusão entre os conceitos de 

responsabilidade social e função social da empresa, entretanto é necessário assumir que, no 

Brasil, se não fosse pela função social da empresa, não seria possível falar em responsabilidade 

social.  

Assim, compreende-se ser possível que uma empresa que exerça a sua função social não 

desempenhe necessariamente a responsabilidade social, porém a recíproca não é verdadeira.  

Nessa perspectiva, Silva e Séllos Knoerr afirmam que “a responsabilidade social da 

empresa decorre do fato de que a função social lhe é intrínseca no ordenamento jurídico 

brasileiro”.237 Logo, entende-se que, sem o cumprimento da função social, não há que se falar 

em responsabilidade social corporativa.  

Na esteira dos esclarecimentos realizados acerca dos principais aspectos da 

responsabilidade social da empresa em face da sua função social, compreende-se oportuna a 

sua diferenciação da filantropia empresarial. Embora distintas, não raro se identifica a confusão 

entre as duas práticas, razão pela qual importa diferenciá-las para melhor entendimento. 

 
235 BARNES, Peter. Capitalism 3.0: A guide to reclaiming the commons. Berrett-Koehler Publishers, 2006, p. 54. 
236 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 2009. p. 107. 
237 DA SILVA, Marcos Alves; DE SÉLLOS KNOERR, Viviane Coêlho. Responsabilidade social da empresa e 

subcidadania pautas para uma reflexão de índole constitucional. Revista Jurídica, v. 2, n. 31, p. 435-453, 
2013. p. 445. 
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Nas palavras de Silva e Séllos Knoerr, “o discurso sobre responsabilidade social da 

empresa não pode resvalar para a área da filantropia”.238  

Tal afirmação é absolutamente necessária. A atuação das empresas com 

responsabilidade social não pode ser confundida com ações filantrópicas ou “doações 

singulares”. Estas são tidas como ações minimamente compromissadas, as quais a empresa 

destina certos recursos a determinadas instituições ou programas assistenciais,239 de forma 

pontual.  

É fato que, assim como a responsabilidade social empresarial, a filantropia é 

considerada uma ação eletiva (ou seja, não há obrigatoriedade legal), e igualmente está 

associada à ação voluntária, porém se relaciona com aspectos da generosidade e beneficência, 

enquanto a responsabilidade social está associada à modalidade de gestão, identificada no 

exercício da atividade empresarial. 

Ao diferenciá-las, Bessa indica que, enquanto a filantropia foge ao objeto da empresa e 

aos interesses dos seus acionistas e da sua atividade principal, a responsabilidade social da 

empresa está associada diretamente às atividades inerentes ao negócio. Para a autora, esta “não 

está no campo da responsabilidade estritamente ‘moral’, na convicção íntima de que se deva 

contribuir para o bem-estar da sociedade”.240 

Não obstante, é ingênuo, conforme Montaño, pensar que as atividades filantrópicas 

exercidas pelas empresas não visam, ainda que indireta e encobertamente, a fins lucrativos.241 

É preciso reconhecer que, mesmo que não seja o seu principal objetivo, as atividades 

filantrópicas — tal qual as de responsabilidade social — conferem a estas organizações uma 

publicidade positiva.  

Atribui-se a essa finalidade lucrativa camuflada o descrédito por vezes conferido à 

filantropia empresarial, que, na prática, possui a sua relevância. Estigmatizada, a filantropia 

tornou-se alvo de críticas por reparar desequilíbrios sociais imediatos ao invés de alcançar 

benefícios a longo prazo, sem que os beneficiários possam se tornar independentes. 

 
238 DA SILVA, Marcos Alves; DE SÉLLOS KNOERR, Viviane Coêlho. Responsabilidade social da empresa e 

subcidadania pautas para uma reflexão de índole constitucional. Revista Jurídica, v. 2, n. 31, p. 435-453, 
2013. p. 445. 

239 HUSNI, Alexandre. Empresa socialmente responsável: uma abordagem jurídica e multidisciplinar. São 
Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2007. p. 169. 

240 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 
jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 141. 

241 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 6. ed. 
São Paulo: Cortez, 2010. p. 157. 
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Para Moraes et al., tal prática pode ser considerada paternalismo ou assistencialismo, 

sendo objeto de crítica de muitos, porque apresenta soluções simplistas, em vez de desenvolver, 

nos beneficiários, a consciência efetiva dos seus problemas e estimular a criação de soluções.242  

Para outros, a filantropia empresarial possui a sua relevância. Soma-se a esse conceito 

a ideia de voluntarismo e humanitarismo, e pode significar o apoio necessário à promoção de 

ações sociais de toda ordem.243  

Acredita-se que esta seja a interpretação mais adequada, posto que considera que 

determinados objetivos de caráter público são urgentes e precisam ser atendidos mais 

rapidamente. Indivíduos carentes de necessidades básicas à sobrevivência humana não possuem 

condições de esperar por soluções a longo prazo se, por exemplo, passam fome ou não possuem 

acesso à saúde, de modo que a filantropia empresarial exerce a importante função de atender às 

necessidades imediatas.  

Em contrapartida, ações de responsabilidade social visam a alcançar objetivos 

concretos, que comumente necessitam de tempo para serem realizados e, conforme exposto, 

comumente estão relacionados à própria atividade da empresa. 

Kotler et al. afirmam que, em resposta a pressões internas e externas, a natureza da 

filantropia empresarial mudou nas últimas décadas, de modo a equilibrar a preocupação com a 

riqueza dos acionistas e a responsabilidade pelas comunidades que contribuem para as 

atividades da empresa. Acrescentam, ademais, a tendência da filantropia empresarial para 

relacionamentos mais duradouros com entidades sem fins lucrativos e a tentativa das empresas 

de monitorar e medir melhor os resultados empresariais e sociais relacionados com as 

contribuições realizadas pela organização.244 

Destaca-se que a inclinação das organizações empresariais no sentido de estabelecer 

relações com entidades do terceiro setor e o monitoramento das ações promovidas é justamente 

o ponto que marca a transição de ações pontuais de filantropia realizadas pelas empresas de 

ações socialmente responsáveis, sob o aspecto de gestão empresarial. 

 Na perspectiva de uma nova abordagem empresarial, que pode gerar retornos 

significativos para a organização nas perspectivas social e econômica, entende-se que a 

 
242 MORAES, Maria Cristina Pavan. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a Ética. In: SILVA FILHO; 

BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José Francisco. (Org.) Ética, responsabilidade social e 
governança corporativa. 3 ed. Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 29. 

243 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 
jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 140. 

244 KOTLER, Philip; HESSEKIEL, David; LEE, Nancy. Boas ações: uma anova abordagem empresarial: como 
integrar o marketing a ações corporativas que geram dividendos sociais e retorno financeiro sustentável. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 125.   
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tendência indicada pelos autores supracitados resulta no entendimento de que, para as empresas, 

é ainda mais interessante ser uma organização socialmente responsável do que filantrópica, não 

havendo impedimento para que uma mesma organização possua estas duas frentes de atuação.  

A despeito da importância das atividades filantrópicas e assistencialistas, compreende-

se a relevância de ações sociais que busquem a independência dos beneficiários, a partir da 

apresentação de alternativas que possibilitem a solução permanente da questão. Trata-se de duas 

maneiras distintas para solucionar problemas que podem ou não ser comuns, porém a partir de 

perspectivas e objetivos diferentes, demonstrando que, não obstante a interpretação que se faça 

acerca da filantropia.  

Ressalte-se, ainda, que em concordância com os esclarecimentos realizados acerca do 

conceito de terceiro setor, tanto a responsabilidade social da empresa quanto as ações 

filantrópicas empresariais não podem ser enquadradas em tal categoria. 

Diante do exposto, torna-se necessário compreender que, embora balizada pela ordem 

jurídica e pela função social da empresa, a responsabilidade social pode se manifestar de 

inúmeras formas e em diversos âmbitos da sociedade — sendo o principal deles, para os fins 

do presente trabalho, o ambiental. 

 

3.3 PERSPECTIVAS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL AMBIENTAL DA EMPRESA  
 

Como se vê, a responsabilidade social das empresas não se limita a ações relacionadas 

à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a à preservação de recursos naturais 

em seu processo produtivo. Ao contrário, a preservação ambiental (em analogia aos requisitos 

estabelecidos pela CF/88 para o cumprimento da função social da propriedade rural) é entendida 

como um dos critérios da função social da empresa, oriundo da função social da propriedade, 

princípio que rege a ordem econômica no Direito brasileiro. 

Ressalte-se que a responsabilidade social da empresa possui dimensões internas e 

externas. A interna se desenvolve por meio de ações compatíveis com a gestão de recursos 

humanos, como capacitação profissional, planos de remuneração, dentre outros benefícios. 

Com relação à perspectiva externa, esta é desenvolvida a partir do atendimento à comunidade 

(próxima à organização ou à comunidade em geral) por meio de ações desenvolvidas para a 
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população — como educação, assistência social ou ações ligadas à preservação do meio 

ambiente.245 

Logo, a responsabilidade social corporativa, em matéria de contribuição para proteção 

ambiental (ou responsabilidade socioambiental), como se pôde constatar, não se confunde com 

a função social da empresa, mas está relacionada à dimensão externa da sua responsabilidade 

social, pautada em ações voluntárias com o propósito de contribuir para a preservação do meio 

ambiente.  

Trata-se de mais uma situação em que a sociedade civil manifesta a sua relevância social 

e econômica. Com relação aos danos ambientais identificados por ocasião da atividade 

empresarial, os indivíduos passaram a ser mais exigentes e a reivindicar das empresas um 

comportamento socialmente responsável, o que levou essas organizações a repensarem o seu 

modo de gestão. Afinal, são os consumidores que as financiam e permitem o seu funcionamento 

e perpetuação.  

Uma vez estabelecidos os conceitos de função social e responsabilidade social da 

empresa, sobretudo perante os esclarecimentos necessários acerca da obrigatoriedade legal (ou 

não) dos dois institutos, entende-se essencial ao presente trabalho a apresentação da 

responsabilidade socioambiental diante dos princípios que regem a proteção jurídico-ambiental 

no contexto da sua constitucionalização, em direção ao Estado de Direito Ambiental. 

É patente que a valorização da proteção ambiental e a preocupação que se tem com os 

impactos ecológicos ocasionados pelas atividades empresariais é resultado da regulação sobre 

proteção ambiental e dos documentos internacionais que exercem pressão sobre as empresas. 

Entretanto, não se pode atribuir tal mudança nos padrões de gestão empresarial exclusivamente 

ao apelo dos ativistas ambientais e organizações internacionais sobre os danos causados pelas 

empresas, caso contrário, estaria sendo adotado um posicionamento ingênuo diante da própria 

lógica do capitalismo. Deve-se conferir a real importância da pressão exercida pela postura dos 

clientes e consumidores das empresas. 

Drucker, especialista em estratégia e política para instituições públicas, de negócios e 

organizações sem fins lucrativos, elaborou, com outros especialistas, perguntas essenciais para 

inspirar organizações, como uma das perguntas (as quais denominou essenciais): o que o cliente 

valoriza?246 E é a partir da perspectiva da importância que essa pergunta possui para o sucesso 

 
245 MONTE, Távia Correia. Parcerias entre ONGs e empresas: uma relação de poder? Um estudo de casos em 

Recife. Dissertação de Mestrado — Universidade Federal de Pernambuco, 2004. 
246 DRUCKER, Peter; KOTLER, Philip; KOUZES, James; RODIN, Judith; RANGAN, V. KASTURI; 
HESSELBEIN, Frances. As cinco perguntas essenciais que você sempre deverá fazer sobre sua empresa. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 39.  



95 
 

 
 

das organizações (com ou sem fins lucrativos) é que se compreende por que a pauta 

socioambiental possui tanta relevância para as empresas.  

Retomando-se aos princípios estruturantes do Direito Ambiental, estes assistem aos 

procedimentos e às limitações do mercado, ao passo que às empresas pertencentes ao setor são 

atribuídos determinados padrões em razão da proteção ambiental conferida pelo Estado.  

Bessa, ao tratar da promoção dos direitos humanos, com enfoque na atividade 

empresarial, traz à tona três dos citados princípios estruturantes do Direito Ambiental, os quais 

merecem destaque, posto que se relacionam intimamente com a relação empresa-meio 

ambiente: princípio da cooperação; princípio da precaução e o princípio do poluidor-pagador.247   

No que se refere à atividade empresarial e sua relação com o meio ambiente, acrescenta-

se o já mencionado princípio da solidariedade social. 

A leitura da atividade empresarial sob a óptica dos princípios do Direito Ambiental 

fortalece a percepção de uma hermenêutica jurídica ambiental, ao passo que vincula as 

organizações empresariais ao sistema de proteção jurídico-ambiental no qual estão inseridas. É 

o que ocorre no Estado Brasileiro ao vincular o exercício da função social da empresa às normas 

de proteção do meio ambiente, em decorrência da função social da propriedade, prevista 

constitucionalmente.  

Com alicerce na premissa já consolidada de que a função social da empresa é corolário 

da função social da propriedade, entende-se cabível à empresa a proteção do meio ambiente, 

sob pena de ofensa à norma constitucional e aos princípios que regem a tutela jurídica 

ambiental. Ademais, destaca-se que o conteúdo do artigo 225 da CF/88 é abrangente ao ponto 

de que o cumprimento da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado reflete no 

implemento da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. 

 Nessa toada, afirma Benjamin que “os fundamentos do art. 225 não estão ilhados, pois 

ligam-se, de forma umbilical, à própria proteção à vida e saúde, à salvaguarda da dignidade da 

pessoa humana e à funcionalização ecológica da propriedade.”248 

Portanto, não há como as empresas eximirem-se da responsabilidade ambiental (em 

sentido amplo), de modo que são regidas pelo sistema de proteção jurídico-ambiental, 

submetidas inclusive aos deveres oriundos dos princípios que regem o Direito Ambiental. Isto 

se dá não somente na perspectiva do exercício da sua função social, mas a partir do exercício 

 
247 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 
jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 70. 
248 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 
Saraiva Educação SA, 2007, p.131. 
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de uma responsabilidade social ambiental, que, conforme estabelecido, está além do disposto 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Logo, dentre os princípios do Direito Ambiental relacionados à empresa e meio 

ambiente, elegem-se os princípios da cooperação e da solidariedade para fundamentar a 

importância das alianças a serem estabelecidas entre as empresas e os demais agentes da 

sociedade. Não obstante a incidência inevitável dos demais princípios estruturantes, não à toa 

se deu a escolha destes enquanto ópticas para observar a questão da responsabilidade social 

ambiental da empresa, uma vez que se pretende defender a consolidação de alianças 

intersetoriais.  

Nessa perspectiva, as organizações, com ou sem fins lucrativos, passaram a 

compreender que devem agir de maneira socialmente responsável, com o objetivo de atender 

aos interesses de todos os seus principais stakeholders, que podem ser definidos como todos 

aqueles que afetam ou são afetados por suas atividades.249 

Associada ao crescimento da pauta da responsabilidade social, a opção por uma gestão 

ambiental é reflexo da quebra de um paradigma contemporâneo, que indica uma tendência que 

altera significativamente a face da empresa. Para Nahuz, a gestão ambiental pode ser entendida 

como “um conjunto dos aspectos da função geral de gerenciamento de uma organização 

(inclusive o planejamento), necessário para desenvolver, alcançar, implementar e manter a 

política e os objetivos ambientais da organização.”250 

A gestão empresarial que não está atrelada necessariamente a uma consciência 

ambiental, porém utiliza-se das pautas ambientais para continuação de seus negócios, pode ser 

considerada inconsciente, assim, é possível reconhecer, por meio de indicadores, como o 

processo decisório ocorre, tornando identificáveis as empresas são de fato socialmente 

responsáveis e quais são aquelas oportunistas da causa ambiental. As empresas que não são 

capazes de identificar fatos e reais necessidades não serão capazes de realizar mudanças efetivas 

na sociedade onde estão inseridas.  

Mesmo as organizações relacionadas a externalidades negativas, como, por exemplo, as 

indústrias de cigarro, bebidas alcoólicas e armas, muito embora sejam legalmente estabelecidas 

e autorizadas a comercializar bens e serviços sob controles específicos, são questionadas 

 
249 CARBONARI, Maria Elisa Ehrhardt; PEREIRA, Adriana Camargo; SILVA, Gibson Zucca. Sustentabilidade, 
responsabilidade social e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 156. 
250 NAHUZ, Marcio Augusto Rabelo. O sistema ISO 14000 e a certificação ambiental. Revista de Administração 
de Empresas, v. 35, n. 6, p. 55-66, 1995, p. 62. 



97 
 

 
 

quando também se declaram socialmente responsáveis e divulgam a manutenção de padrões 

éticos de comportamento com os públicos interno e externo.251  

A natureza da atividade comercial, por si só, não define se determinada organização 

atende ou não aos padrões de responsabilidade social ambiental desejáveis. Não obstante a já 

mencionada ausência de definição legal do conceito, seriam os indicadores sociais os elementos 

que permitem demonstrar se determinada empresa é ou não ambientalmente responsável e 

sustentável. 

Acerca dos indicadores de gestão ambiental e de responsabilidade social, assevera 

Tachizawa: 

O estado da arte da gestão ambiental e da responsabilidade social pode ser entendido 
como um modelo em que um de seus elementos estruturais é a chamada inferência 
científica. Esse elemento responde pela maneira como as decisões acontecem e 
causam impacto no meio ambiente; elas são baseadas em fatos, dados e informações 
quantitativas. A premissa adotada é de que o que não se pode ser medido não pode ser 
avaliado e consequentemente, não há como decidir sobre ações a tomar.252  

Depreende-se que, ainda que se tratando de atividades voluntárias, ou seja, a adoção de 

um modelo de gestão voltado às práticas ambientalmente sustentáveis e à responsabilidade 

social, é necessária a avaliação de informações que permitam a verificação do desempenho de 

tais ações.  

Ainda segundo Tachizawa, o conjunto de indicadores a ser utilizado no âmbito da 

organização pode levar em conta dois níveis de abrangência: indicadores de negócio e de 

qualidade e desempenho. Este último nível tem por objetivo a avaliação da qualidade e 

desempenho relativos a cada processo da organização e é aqui onde se situam os indicadores 

de gestão ambiental e responsabilidade social.253  

A análise dos indicadores de responsabilidade social permite às empresas verificar o seu 

nível de envolvimento com questões sociais, sendo comum a utilização de indicadores: balanço 

social, demonstração do valor adicionado e as certificações de responsabilidade social. 

Destacam-se, por oportuno, o balanço social e as certificações de responsabilidade social como 

indicadores relevantes, sobretudo para legitimar empresas que pretendem adotar uma gestão 

ambiental, além de se tornarem, de forma reconhecida, socialmente sustentáveis.  

 
251 MILANI FILHO, Marco Antonio Figueiredo. Responsabilidade social e investimento social privado: entre o 
discurso e a evidenciação. Revista Contabilidade & Finanças, v. 19, n. 47, p. 89-101, 2008. 
252  TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: os paradigmas do novo 

contexto empresarial. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 307. 
253  TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: os paradigmas do novo 

contexto empresarial. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 308. 
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Segundo Nascimento et al., o balanço social surgiu a partir da demanda da sociedade 

por informações acerca dos impactos que as atividades empresariais exercem sobre os 

trabalhadores, sociedade, comunidade e meio ambiente.254 

O balanço social é resultado de novas exigências sociais que compeliram as pessoas 

jurídicas (com ou sem fins lucrativos) a agir mediante valores éticos e sociais, consolidando-se 

a ideia de “balanço social” enquanto um importante mecanismo regulador da responsabilidade 

social das empresas. Embora não obrigatório, trata-se de um parâmetro utilizado para 

demonstrar o efetivo grau de envolvimento entre a empresa que se diz socialmente responsável 

e aquelas que utilizam desse rótulo levianamente. 

De acordo com os ensinamentos de Paes, as demonstrações contábeis tradicionais 

elaboradas pelas organizações com ou sem fins lucrativos fornecem informações 

exclusivamente de naturezas patrimonial, financeira e econômica. Assim, diante da limitação 

desses demonstrativos e da exigência de que as empresas divulguem informações de caráter 

social e ecológico é que se consolida a ideia de balanço social, prestando informações à 

sociedade acerca da sua responsabilidade social.255  

A apresentação pública de números por meio do balanço social, resultado de um novo 

modelo de gestão empresarial, é um mecanismo de comprovação da veracidade das 

informações transmitidas pela empresa, o que pode contribuir para evitar assimetrias entre o 

que é divulgado e o que de fato ocorre na gestão ambiental corporativa. Ademais, contribui para 

que as empresas não utilizem as pautas relativas à responsabilidade social (ambiental, 

principalmente) com o objetivo único de obter vantagem competitiva em relação de mercado, 

demonstrando os resultados das atividades efetivamente realizadas. 

Paes afirma que, com relação ao balanço social das entidades sem finalidades lucrativas, 

existem particularidades que merecem ser consideradas, sobretudo no que concerne a 

responsabilidade socioambiental das entidades de interesse social, dado que o modelo de 

balanço social das empresas não se adequa à natureza daquelas, dadas as finalidades distintas 

(lucrativas e não lucrativas). 256 

 
254  NASCIMENTO, Fabiano Cristian Pucci; FARES, José; FERRARI, José; BARROS, Raimundo Péricles M.; 

HILST, Sério de Matos, LAZARI, Simone. In TENÓRIO; Fernando Guilherme (Org.). Responsabilidade 
social empresarial: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 37.  

255  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 502-503. 

256  PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 505. 
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Segundo o autor, dentre as particularidades a serem observadas está o fato de que parte 

considerável dos recursos humanos utilizados nessas organizações são voluntários e geralmente 

não dispõem de recursos ou pessoas qualificadas para estruturar as informações necessárias 

para elaboração de um balanço social adequado para divulgação na sociedade.  

Destaca-se, ainda, que o balanço socioambiental, no qual são divulgadas informações 

acerca das ações de responsabilidade social ambiental, não possui uma estrutura regulamentada 

por lei. Por tal razão, emprega-se o modelo normatizado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, que pode servir como parâmetro para empresas públicas e privadas que 

desejem divulgar as ações específicas de responsabilidade socioambiental.257  

Como forma alternativa de regulação, Zanitelli aponta a divulgação de informação por 

parte de uma organização como fator determinante ao exercício da responsabilidade social 

ambiental, não sendo incomum, em razão disso, a alteração no comportamento da empresa. O 

autor afirma que informações sobre o impacto ambiental de uma empresa podem alertar seus 

dirigentes para falhas nos processos de produção, levando ao aperfeiçoamento destes e à 

consequente melhora dos resultados financeiros e ambientais. Além disso, afirma que os efeitos 

de uma informação estão relacionados não somente ao lucro, mas à questão moral de uma 

companhia.258 

A relevância da divulgação de informações relativas à responsabilidade social, ao 

atendimento de demandas ambientais e até mesmo de impactos causados pelas organizações 

evidencia o valor que políticas institucionais possui para empresas privadas. Condutas 

reprováveis do ponto de vista ético e de proteção ao meio ambiente podem causar danos à 

imagem de uma empresa ou de uma organização da sociedade civil — ainda que não haja 

violação expressa às normas de direito. 

Para que o balanço social das entidades do terceiro setor possa ser divulgado 

amplamente à sociedade, é necessário haver, em primeiro lugar, a organização dos 

demonstrativos contábeis internamente e a transparência para com os colaboradores 

(voluntários, parceiros públicos e privados, doadores etc.) e com o Ministério Público. Para 

tanto, ressalta-se a importância da prestação de contas e da accountability259 nessas 

organizações. 

 
257 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 505. 
258 ZANITELLI, Leandro Martins. Divulgação da informação e deliberação acerca das responsabilidades social e 

ambiental das empresas. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 3, n. 2, 2013. p. 197. 
259 Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a accountability consiste na prestação de 

contas da atuação da organização de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
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Carneiro et al. apontam que accountability, no caso das organizações sem fins 

lucrativos, possui especial relevância, posto que estas entidades têm como uma de suas 

principais características a necessidade de transparecer as suas ações interna e externamente, 

conferindo credibilidade ao trabalho realizado para a sociedade. No entanto, para que seja 

efetiva, assim como a transparência, a prestação de contas deve ser realizada voluntariamente 

e não vista como uma ferramenta coercitiva.260 

Esta importância se torna ainda mais evidente visto que, como se verá, accountability é 

identificada como um importante princípio para a aplicação de ações de responsabilidade social, 

a partir da padronização internacional acerca do tema.  

Embora os indicadores ambientais demonstrem como muitas empresas estão de fato 

preocupadas em minimizar os impactos de suas atividades, outras simplesmente se utilizam de 

práticas antiéticas de greenwashing261 para mascarar práticas nocivas das organizações, com o 

fito de obter o que Esty e Winston denominam de “ecovantagem”262, uma vez que o 

investimento em uma agenda ambiental pode gerar lucro e, sobretudo, beneficiar a imagem das 

empresas.  

As razões apresentadas fazem com que muitos estudiosos, considerem insuficiente a 

responsabilidade socioambiental empresarial para conter o esgotamento ambiental. O que se 

defende é que, muito embora haja preocupação ambiental por parte das empresas, que 

promovem mudanças de gestão empresarial, seria inconciliável a relação entre os objetivos do 

capitalismo e os da conservação ambiental.263 

É necessário pontuar que não se pretende defender a responsabilidade social ambiental 

das empresas como elemento isolado para sanar o desequilíbrio ambiental. Porém, diante da 

crise ecológica vivida e da desorganização oriunda da atividade empresarial, tornam-se bem 

acolhidas quaisquer medidas que caminhem em direção contrária à degradação desenfreada, 

como é o caso da adoção de práticas ambientalmente responsáveis.   

 
integralmente as consequências de seus atos e omissões, atuando com diligência e responsabilidade no âmbito 
de seus papéis. Disponível em: https://www.ibgc.org..br/conhecimento/governanca-corporativa. Acesso em: 
22 dez. 2020. 

260 CARNEIRO, Alexandre de Freitas; OLIVEIRA, Deyvison de Lima; TORRES, Luciene Cristina. 
Accountability e prestação de contas das organizações do terceiro setor: uma abordagem à relevância da 
contabilidade. Sociedade, contabilidade e gestão, v. 6, n. 2, 2011. 

261  Greenwashing ou “banho verde” consiste na prática antiética que utiliza de pautas ambientalistas como artifício 
de marketing para venda de produtos ou serviços, que não condizem com a realidade. 

262  ESTY, Daniel C.; WINSTON, Andrew S. Verde que vale ouro: como empresas inteligentes usam a estratégia 
ambiental para inovar, criar valor e construir uma vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 
347. 

263  PAFFARINI, Jacopo; COLOGNESE, Mariângela Matarazzo Fanfa; HAMEL, Eduardo Henrique. A 
insuficiência da responsabilidade socioambiental empresarial na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável. Direito e Desenvolvimento, v. 8, n. 2, p. 55-75, 2017. p. 71. 



101 
 

 
 

É nessa perspectiva que Paffarini et al. aduzem que “a responsabilidade socioambiental 

empresarial, embora insuficiente para equilibrar o desenvolvimento sustentável, constitui-se 

importante instrumento para alcançá-lo, necessitando para isso superar a crise ética que atinge 

as políticas corporativas e estatais”.264 

As ações destinadas à uma gestão ambiental, pautadas na responsabilidade social, 

devem ser consolidadas na atividade da empresa, assim como qualquer outro posicionamento 

no mercado, visando ao bom desempenho a partir de indicadores que demonstrem os resultados 

obtidos com as referidas ações. Por esse motivo, entende-se a importante a otimização dos 

processos internos das organizações, os quais podem ser construídos a partir da colaboração 

entre os setores. 

Assim, o princípio da cooperação enquanto estruturante do Direito Ambiental provoca 

a reflexão sobre a ausência de obrigatoriedade legal do cumprimento da responsabilidade 

socioambiental das empresas. A despeito da falta de imposição do ordenamento jurídico 

brasileiro para responsabilidade social ambiental das empresas diante da crise ambiental e 

ecológica vivida, compreende-se a questão como uma obrigação moral a ser exercida, mesmo 

porque, como restou demonstrado, reflete os novos padrões de expectativas sociais em relação 

às empresas.  

E, de fato, questões éticas e sociais têm ocupado cada vez mais espaço entre as 

organizações empresariais de todos os portes. Se por um lado o exercício da responsabilidade 

social em matéria ambiental possui caráter optativo, por outro lado, no cenário internacional, 

existem padrões de estandardização de relevância significativa a serem observados pelas 

instituições que cumprem esse papel.  

 

3.4  A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA E A NORMATIZAÇÃO 
INTERNACIONAL 

 

Não obstante a ausência de exigibilidade legal da responsabilidade social da empresa, 

em contraposição à obrigatoriedade da função social (no ordenamento jurídico brasileiro), uma 

vez adotada por determinada corporação, é necessário que a cumpra verdadeiramente. Tal 

postura evita que empresas utilizem da pauta como um mero artifício de marketing. Daí, tem-

 
264 PAFFARINI, Jacopo; COLOGNESE, Mariângela Matarazzo Fanfa; HAMEL, Eduardo Henrique. A 

insuficiência da responsabilidade socioambiental empresarial na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável. Direito e Desenvolvimento, v. 8, n. 2, p. 55-75, 2017. 
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se a importância da determinação de padrões de responsabilidade social a serem perseguidos, e 

que permitam identificar se as empresas que se dizem socialmente responsáveis, de fato o são. 

Por ocasião das mudanças sociais, a responsabilidade social no âmbito das empresas 

passou a ocupar um lugar de relevância para a gestão das organizações sociais, governamentais 

e privadas, surgindo então a publicação de padrões internacionais para seu cumprimento pelo 

setor empresarial. O mesmo ocorreu em relação à gestão ambiental dessas organizações e à 

preocupação com a qualidade dos produtos. 

É preciso, portanto, reconhecer que o mercado se transformou de maneira profunda, 

assim como a atividade comercial. Independentemente do quão genuínas sejam as intenções 

das organizações em busca de atingir padrões sociais e ambientais para os seus 

empreendimentos, o fato é que os valores sociais e éticos se tornaram objeto de interesse por 

parte das empresas.  

Nessa toada, a International Standardization Organization265 (ISO), entidade fundada 

em 1947, com sede em Genebra, Suíça, que atua como uma federação mundial de organismos 

nacionais de normatização, se posicionou em momentos distintos acerca da relação da empresa 

com o meio ambiente. Cada país possui um grupo técnico de assessoramento. O Brasil conta 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)266, a qual estabeleceu as diretrizes 

sociais para as empresas da ISO no âmbito nacional. 

Acerca da referida organização, assevera Dias267: 

A missão da ISO é promover o desenvolvimento de padronização e as atividades 
relacionadas no mundo com o objetivo de facilitar o intercâmbio internacional de 
mercadorias e de serviços, e a cooperação que se converte das esferas da atividade 
intelectual, científica, tecnológica e econômica. O trabalho realizado pelo ISO gera e 
dá sustentação aos acordos internacionais que são publicados como padrões 
internacionais, mantendo-se uma codificação em todo o mundo. 
 

Concernente exclusivamente às atividades empresariais, é oportuno destacar três das 

referidas normas: a ISO 9000 (relativa à qualidade de gestão), a ISO 14000 (gestão ambiental) 

e a ISO 26000 (responsabilidade social). 

A ISO 9000 (sistemas de gestão da qualidade) tem por escopo descrever os conceitos 

fundamentais de gestão de qualidade, que são universalmente aplicáveis a organizações que 

buscam sucesso sustentado pela implementação de um sistema de gestão da qualidade; clientes 

que buscam confiança na capacidade de uma organização prover consistentemente produtos e 

 
265 Em português: organização de padronização e normatização. 
266  NAHUZ, Marcio Augusto Rabelo. O sistema ISO 14000 e a certificação ambiental. Revista de Administração 

de Empresas, v. 35, n. 6, p. 55-66, 1995. p. 56. 
267  DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 129. 
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serviços em conformidade com seus requisitos; organizações que buscam confiança de que, em 

sua cadeia de fornecedores, requisitos de produto e serviço serão atendidos; organizações e 

partes interessadas que buscam melhorar a comunicação por meio de compreensão comum do 

vocabulário utilizado na gestão de qualidade; organizações que fazem avaliação da 

conformidade com base nos requisitos da ABNT NBR ISO 9001; provedores de treinamento, 

avaliação ou consultoria em gestão de qualidade e desenvolvedores de normas relacionadas.268 

Verifica-se que as normas supracitadas apresentam preocupação com toda a cadeia 

produtiva, sendo aplicada a qualquer empresa, independentemente de seu porte, sendo de 

produção ou de serviço e até mesmo uma administração pública. É evidente a identificação com 

padrões de sustentabilidade e indica caminhos promissores para as normas ISO.  

Com relação à ISO 14000 (gestão ambiental), esta tem por objetivo prover às 

organizações uma estrutura de gestão para proteção do meio ambiente e possibilitar respostas 

às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicos.  

Tal norma contribui com as informações necessárias para um desenvolvimento 

sustentável por meio de: proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos 

ambientais adversos; mitigação de potenciais efeitos adversos das condições ambientais na 

organização; auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; 

aumento do desempenho ambiental; controle ou influência no modo em que os produtos e 

serviços da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados, 

utilizando uma perspectiva de ciclo de vida que possa prevenir o deslocamento involuntário dos 

impactos ambientais dentro do ciclo de vida; alcance dos benefícios financeiros, distribuídos, 

consumidos e descartados, utilizando uma perspectiva de ciclo de vida, que possa prevenir o 

deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida; alcance dos 

benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas 

ambientais que reforçam a posição da organização no mercado e comunicação de informações 

ambientais para a partes interessadas pertinentes.269 

É possível perceber, mais uma vez, a adoção de padrões sustentáveis a serem aplicados 

no processo de gestão das empresas. Dessa vez, a padronização é direcionada ao equilíbrio entre 

o meio ambiente e a economia, buscando atender às expectativas acerca do desenvolvimento 

sustentável.270 

 
268  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000. Sistemas de gestão da qualidade. 

3ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 
269 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14000. Sistemas de gestão ambiental: 

requisitos com orientação para uso. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 
270 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p.130. 
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 A ISO 26000 torna compreensível o que é a responsabilidade social, a partir de uma 

padronização mais objetiva e demonstra que está relacionada com os diferentes tipos de 

organizações, incluindo as pequenas e médias empresas. 

A norma 26000 tem o propósito de melhorar o desempenho da organização em relação 

à sociedade onde se situa e ao seu impacto no meio ambiente como reflexo da percepção geral 

de que é necessário assegurar ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa governança 

organizacional. A realidade é que o desempenho em responsabilidade social da organização 

pode influenciar, além de outros fatores, em sua vantagem competitiva; sua reputação; sua 

capacidade de atrair e manter trabalhadores e/ou conselheiros, sócios e acionistas, clientes ou 

usuários; a manutenção da moral, do compromisso e da produtividade dos empregados; a 

percepção dos investidores, proprietários, doadores, patrocinadores e da comunidade 

financeira; e sua relação com empresas, governos, mídias, fornecedores, organizações pares, 

clientes e a comunidade em que opera.271 

A padronização feita pela ISO apontou como princípios da responsabilidade social: 

accountability (responsabilidade por ações), transparência, comportamento ético, respeito pelos 

interesses dos stakeholders, respeito pelo Estado de Direito, bem como por normas 

internacionais de comportamento e aos direitos humanos.  

Trata-se de uma mudança de paradigma para o exercício da atividade empresarial, em 

que não há a compreensão (ainda que meramente formal) acerca da necessidade e, sobretudo, 

dos benefícios oriundos do comportamento socialmente responsável. Não somente na 

perspectiva de bom funcionamento (e consequentemente do lucro), mas principalmente no 

aspecto do desenvolvimento sustentável, identificado como principal objetivo da publicação 

das referidas diretrizes.   

A adoção do modelo de gestão de qualidade, de gestão ambiental ou de postura 

socialmente responsável, por meio da adoção de normas ISO, pode contribuir para a verificação 

de padrões de condutas, inclusive para fins de responsabilização, quando restam consolidadas 

parcerias entre as organizações, dado que é estabelecida, a nível internacional, uma “linguagem 

comum” entre as organizações. Desta maneira, D’isep272: 

 

Não se pode ignorar que a normalização cria uma linguagem em comum e, no caso 
específico das normas de gestão ambiental, a exemplo da certificação ISSO 14001, 

 
271ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 26000. Diretrizes sobre responsabilidade 

social. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 
272 D'ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental econômico e a ISO 14000: análise jurídica do modelo 

de gestão ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 152. 
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gera um instrumento a mais da política nacional e internacional de proteção do meio 
ambiente, além de auxiliar na concretização da função socioambiental-econômica da 
pessoa jurídica ao adotá-la e do exercício da cidadania ambiental da pessoa física ao 
privilegiar tais iniciativas. 
 

Entende-se, portanto, que as normativas ISO, embora possam ser enquadradas na 

categoria de soft law273, possuem relevância significativa para a concretização dos padrões 

éticos da empresa, especialmente no que se refere à transparência de suas atividades, não 

havendo impedimento para que organismos governamentais optem pela conversão de normas 

ISO em obrigatórias e juridicamente exigíveis. 

 Mesmo havendo uma mudança substancial no comportamento empresarial, ainda assim 

foi preciso haver a estandardização dos aspectos de responsabilidade social e de gestão 

empresarial, posto que o desempenho de uma empresa é avaliado não somente no aspecto 

econômico, mas sob o ponto de vista de impactos ambientais e sociais. 

Especificamente em relação ao vínculo da empresa com o meio ambiente sob a óptica 

da responsabilidade social, fala-se em responsabilidade socioambiental. São assim definidas as 

ações de responsabilidade social que são regidas sob o prisma da gestão ambiental. 

Sob esse enfoque, Dias274 aduz: 

 

No que diz respeito à gestão ambiental, a organização deve considerar o enfoque do 
ciclo de vida, a avaliação do impacto ambiental, a estratégia de produção limpa, o 
enfoque do sistema de sistema produto-serviço, a utilização de tecnologias e práticas 
ambientalmente amigáveis e a implementação de uma política de compras 
sustentáveis. A organização deve atender a prevenção da contaminação; o uso 
sustentável de recursos; a luta e a adaptação às mudanças climáticas; a proteção 
ambiental e a restauração dos habitats naturais. 
 

O fato é que o emprego de regras objetivas à implementação de responsabilidade social 

nas empresas impactou o modo de gestão de tais organizações, que passaram a redefinir 

processos internos, considerando agentes externos, os chamados stakeholders a partir de 

padrões bem definidos. 

Igualmente, observam-se aspectos políticos, sociais, econômicos, ambientais e legais, 

elementos que estão em constante processo de modificação. Assim, os meios pelos quais a 

responsabilidade social é exercida podem ser alterados, conforme a situação concreta, a 

depender da realidade social vivida, não se descartando a possibilidade de serem estabelecidas 

alianças para a concretização da responsabilidade social ambiental da empresa. 

 
273 Entende-se por soft law a categoria de normas que não são juridicamente exigíveis. 
274 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 137. 
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É a partir desse ponto de vista que se faz necessário destacar o papel fundamental 

exercido pela Organização das Nações Unidas (entidade para qual a ISO exerce a função de 

órgão consultivo), que instituiu um programa de proteção dos seres humanos, do meio ambiente 

e do desenvolvimento econômico sustentável justamente a partir da perspectiva de parcerias e 

colaboração entre as instituições, ponto a ser discutido no item a seguir. 

 

3.5  O POSICIONAMENTO DA ONU SOBRE AS EMPRESAS E O MEIO AMBIENTE: 
OS PRINCÍPIOS RUGGIE E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL RUMO À AGENDA 2030 

 

Para além da evidente e crescente crise ambiental deflagrada no final do século XX, 

questões relativas às ainda existentes discriminações racial e de gênero, bem como as 

desigualdades econômica e de qualidade de vida, tornaram-se ainda mais ostensivas e afloraram 

o debate acerca do conceito de desenvolvimento sustentável. É a partir de então que se 

compreende a importância da cooperação e do alinhamento de interesses para a concretização 

de uma sociedade justa, livre e solidária, objetivos da República Federativa do Brasil expressos 

na Constituição Federal, mas que podem ser perseguidos pelos demais Estados. 

As ideias de desenvolvimento sustentável foram primeiro debatidas pela International 

Union for Conservation of Nature Resources275 (IUCN), organização da sociedade civil de 

importância internacional, no documento denominado World Conservartion Strategy, 

publicado em 1980. O documento teve por objetivo direcionar a comunidade global para o 

cumprimento de estratégias de conservação ecológica, considerando a questão ambiental 

paralelamente aos problemas sociais, levando em consideração o processo de desenvolvimento 

econômico.276  

A positivação do ideal de desenvolvimento sustentável por meio de um documento 

lançado por uma Organização Não Governamental evidenciou a relevância do trabalho 

realizado pelas entidades da sociedade civil para a comunidade mundial, além disso, influenciou 

a discussão da matéria por organismos internacionais que debatiam a necessidade de aliar o 

desenvolvimento econômico à sustentabilidade social e ecológica, sem comprometer as 

gerações futuras. 

 
275 União Internacional para Conservação da Natureza. 
276 INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE; WORLD WILDLIFE FUND. World 

conservation strategy: living resource conservation for sustainable development. Gland, Switzerland: IUCN, 
1980. 
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As reflexões anteriormente realizadas acerca do ideal de Estado de Direito Ambiental a 

ser perseguido pelos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo apenas reforçam a perspectiva 

de que a proteção ambiental não deveria (para que se torne efetiva) estar restrita à soberania 

dos Estados. Essa percepção, conforme dispõe Leite, torna-se ainda mais complexa “quando se 

constata que o ambiente é uno, não se restringindo a realidades estanques diversas conforme 

fronteiras geográficas”.277 

No que concerne à proteção ambiental em uma perspectiva internacional, a ausência de 

uma ordem jurídica global torna ainda mais difícil a aplicação prática de qualquer medida a 

esse respeito, já que o meio ambiente deve ser considerado enquanto unidade do ponto de vista 

ecológico. Na prática, os limites da soberania dos Estados não impõem barreiras aos danos 

ambientais causados por cada um deles — portanto o ideal seria que trabalhassem com políticas 

ambientais alinhadas e complementares entre si.   

Ante a ausência de uma ordem jurídica única e global, por razões claras de soberania 

dos Estados, a função política exercida pela Organização das Nações Unidas (ONU) é ainda 

mais importante. A ONU tem empreendido esforços no sentido de desacelerar a crise ecológica 

e defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incitando a reflexão acerca 

dos papéis da coletividade, dos poderes públicos e das organizações (dotadas ou não de 

finalidade lucrativa). 

A criação da ONU ocorreu em 1945, no contexto histórico pós-Segunda Guerra 

Mundial, em oposição ao nacionalismo extremo identificado no período de conflitos. Diversos 

países se reuniram voluntariamente com o objetivo de manter a paz e a segurança, além de 

promover os direitos humanos e a proteção ao meio ambiente, auxiliando no progresso 

econômico e social sustentáveis.278 A organização multilateral exerceu (e ainda exerce) uma 

força importante no posicionamento político dos Estados-membros e é o que mais se aproxima, 

até o momento, de uma liderança política mundial, auxiliando na concretização de fins sociais.  

O desenvolvimento sustentável, enquanto princípio, ganhou destaque a partir dos 

trabalhos desenvolvidos pela ONU, sobretudo após a criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), que deu origem à Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CMMAD), em 1987, resultando no relatório intitulado “Nosso futuro 

 
277 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado, p.159. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. Saraiva Educação SA, 2007. p. 
179. 

278 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Disponível em:  https://brasil.un.org./. Acesso em: 23 set. 2020. 
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comum” ou “Relatório Brundlant”279, apresentando ao mundo uma nova perspectiva de 

desenvolvimento, definindo-o como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprimir suas próprias necessidades.  

A perspectiva do desenvolvimento apresentada no referido relatório contribuiu para a 

ascensão dos ideais de sustentabilidade e desenvolvimento promovidos pela ONU e influenciou 

a consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM e dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, respectivamente.  

É nesse contexto que a ideia de desenvolvimento sustentável se tornou ainda mais 

popular na mídia e na agenda política dos Estados-membros da ONU. Acerca da matéria, 

Bosselmann entende que esse ideal convoca a população para o desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade ecológica a fim de atender às necessidades das pessoas hoje e no futuro, de 

modo que pode ser usado na sociedade e executado por meio do Direito. Logo, atribui-se ao 

referido conceito a qualidade de princípio jurídico.280 

A partir da consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável enquanto princípio 

jurídico, percebeu-se uma movimentação para que fossem alicerçadas normas e políticas 

internacionais nesse sentido. 

 Em 2000, a chamada “Cúpula do Milênio” da ONU, com o apoio de 191 nações, 

idealizou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e estabeleceu oito metas a 

serem alcançadas pelos países até o ano de 2015, sendo elas: acabar com a fome e a miséria; 

oferecer educação básica de qualidade para todos; promover igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; 

combater a AIDS, a malária e outras doenças; garantir a qualidade de vida e respeito ao meio 

ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento.281 

Aqui, com aporte nas ideias de Freitas, cabe destacar que a perspectiva apresentada pelo 

Relatório Brundlant foi e é importante, porém, em determinado momento, se mostrou 

insuficiente, pois não contempla o caráter multidimensional da sustentabilidade, o qual não se 

resume ao suprimento das necessidades materiais das presentes e futuras gerações, mas assume 

demandas concernentes ao bem-estar físico e psíquico do ser humano.282  

 
279 D'ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental econômico e a ISO 14000: análise jurídica do modelo 

de gestão ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 36. 
280 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p.53. 
281 ODM BRASIL. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: http://www.odmbrasil 

.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio. Acesso em: 23 set. 2020. 
282 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
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É a partir dessa perspectiva que, na trilha dos ODM, lançou-se, no ano de 2015, os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), realizada em 2012. A agenda mundial 

aprovada tem como finalidade o alcance de 17 objetivos até 2030, os quais contemplam a noção 

multidimensional da sustentabilidade, além de indicar 169 metas e inúmeros indicadores para 

o seu seguimento.283  

Quanto aos objetivos da ONU, diferenciam-se os ODS dos ODM, na medida em que a 

construção daqueles contou com uma maior discussão e participação dos diferentes atores da 

sociedade, inclusive representantes da sociedade civil organizada e especialistas, tendo sido 

estabelecidos objetivos mais concretos, específicos, e indicou meios para serem alcançados. 

Entretanto, conforme dispõe Alves, “esse processo não acontece de maneira tranquila, visto que 

os interesses dos vários grupos envolvidos nem sempre vão na mesma direção”.284 

Os ODS compreendem: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; 

saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; 

energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e 

infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e 

produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; 

paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação.285  

É possível perceber uma evolução entre os ODM e os ODS, visto que estes foram 

construídos a partir de uma perspectiva mais democrática. Entretanto, questiona-se a sua 

efetividade, pois, além de reiterar os objetivos estipulados no ano de 2000, os ODS conferem 

igualdade aos objetivos relacionados ao desenvolvimento econômico, consumo e proteção 

àqueles relacionados com a proteção ao meio ambiente. Embora não haja incompatibilidade 

entre os dois aspectos, especialmente para o ordenamento jurídico brasileiro, entende-se que, 

no contexto da crise ambiental vivida, a proteção ao meio ambiente careceria de maior proteção 

da organização internacional em relação à questão econômica.  

A despeito da questão da efetividade dos ODS, cumpre ressaltar o objetivo 17, que cuida 

das parcerias e tem como escopo reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável. Como metas relacionadas ao referido objetivo, tem-

se: 

 
283 ALVES, José Eustáquio Diniz. Os 70 anos da ONU e a agenda global para o segundo quindênio (2015-2030) 

do século XXI. Revista Brasileira de estudos de população, v. 32, n. 3, p. 587-598, 2015. 
284  ALVES, José Eustáquio Diniz. Os 70 anos da ONU e a agenda global para o segundo quindênio (2015-2030) 

do século XXI. Revista Brasileira de estudos de população, v. 32, n. 3, p. 587-598, 2015. p. 592. 
285  NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Disponível em:  https://brasil.un.org./. Acesso em: 23 set. 2020. 
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17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada 
por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, 
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em 
desenvolvimento. 
17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade 
civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas 
parcerias.286 

É justamente a partir das perspectivas de mobilização de recursos e parcerias 

multissetoriais que se pretende incluir as organizações pertencentes ao mercado. Conforme 

amplamente explicitado, as atividades realizadas pelo mercado são provavelmente os maiores 

causadores dos impactos ambientais da sociedade moderna e o ideal de desenvolvimento 

sustentável a que objetiva as Nações Unidas jamais serão alcançados sem a colaboração de 

todos os agentes da sociedade, e, sobretudo, sem a contribuição das empresas.  

Entretanto, é necessário destacar que, embora os ODM e ODS tenham contribuído para 

difundir o conceito de desenvolvimento sustentável, conforme assevera Dias, a penetração 

desse conceito no meio empresarial tem se pautado mais como as empresas assumem padrões 

de gestão mais eficientes do que uma elevação do nível de consciência do empresariado em 

torno de uma perspectiva de um desenvolvimento econômico mais sustentável. E complementa 

o autor: “Embora haja um crescimento perceptível da mobilização em torno da sustentabilidade, 

ela ainda está mais focada no ambiente interno das organizações, voltada prioritariamente para 

processos e produtos”.287 

Jacobi288 anota que o ambientalismo do século XXI possui uma complexa agenda pela 

frente. O autor coloca, de um lado, o desafio de ter uma participação ativa na governabilidade 

dos problemas socioambientais e na busca de respostas articuladas e sustentadas que 

possibilitem uma “ambientalização dos processos sociais”, dando sentido à formulação e 

implementação de uma agenda 21 e, de outro, 

 

a necessidade de ampliar o escopo de sua atuação, através de redes, consórcios 
institucionais, parcerias estratégicas e outras engenharias institucionais que ampliem 
seu reconhecimento na sociedade e estimulem o engajamento de novos atores na 
definição de uma agenda que acelere prioridades para a sustentabilidade como um 
novo paradigma de desenvolvimento. 
 

 
286  NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Disponível em:  https://brasil.un.org./. Acesso em: 23 set. 2020. 
287  DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Editora Atlas SA, 

2011. p. 38. 
288  JACOBI, Pedro. Meio ambiente e redes sociais: dimensões intersetoriais e complexidade na articulação de 

práticas coletivas. Revista de Administração Pública, v. 34, n. 6, p. 131-158, 2000. p. 133. 
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Tais colocações foram realizadas no início do século XXI, momento em que vigoravam 

os ODM, entretanto, tais reflexões apresentam-se ainda mais atuais quando se trata da Agenda 

2030, a qual possui como um de seus objetivos específicos as parcerias institucionais. Como 

foi possível constatar, são identificadas evoluções entre os objetivos que norteiam as duas 

agendas, contudo, não se pode olvidar que em suas essências, os ODS se apresentam como uma 

versão aprimorada daqueles estabelecidos no início dos anos 2000 e, principalmente, ainda mais 

necessários, posto que incitam a participação multissetorial na busca do desenvolvimento 

sustentável. 

Diante dessa realidade, foram lançados, no ano de 2011, os Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (Princípios Ruggie)289, aprovados pelo 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que “pretendem ser um guia para empresas 

e atividades econômicas, no que concerne à implementação e proteção de direitos humanos e 

reparação em caso de violação.”290 

Os Princípios Ruggie estabelecem regras de atuação para as empresas e podem exercer 

o papel de fundamentação para concretização do desenvolvimento sustentável, estabelecendo 

uma correlação clara entre a atuação das empresas e os direitos humanos. Tais princípios são 

estabelecidos com base em três estruturas: proteger, respeitar e remediar 291, e relacionam-se 

com os ODS na medida em que são tidos como uma valiosa ferramenta para implementação da 

Agenda 2030, uma oportunidade única para fazer o relacionamento entre os direitos e as 

empresas — a pedra angular do desenvolvimento sustentável.292 

Apesar de os referidos princípios também poderem ser enquadrados como normas soft 

law, urge a preocupação do Estado com os mecanismos de regulação e política necessários para 

cumprir com o seu dever de proteger e realizar os direitos daqueles que estão abaixo da sua 

jurisdição. Tais princípios, aliados à noção de que as parcerias multissetoriais são uma 

tendência e de que as empresas possuem significativo papel na concretização da proteção 

ambiental e no desenvolvimento sustentável, propõem a reflexão de como essas organizações 

podem atuar em colaboração com os demais setores da sociedade para a concretização da sua 

responsabilidade social corporativa.   

 
289 Denominam-se “Princípios Ruggie” em homenagem a seu criador, John Ruggie, Representante Especial do 

Secretário-Geral para Negócios e Direitos Humanos. 
290 TREVISAM, Elisaide; JUNIOR, Jessé Cruciol. Princípios Ruggie e a proteção de direitos humanos dos seres 

não humanos. Relações Internacionais no Mundo Atual, v. 1, n. 26, p. 109-121, 2020. 
291 Disponível em: https://media.business-humanrights.org./media/documents/files/reports-and-materials/Ruggie-

protect-respect-remedy-framework.pdf. Acesso em: 11 out. 2020. 
292 MONTESINOS PADILLA, Carmen. Los Principios Ruggie y la Agenda 2030. Un futuro de recíprocas 

influencias por explorar. Revista Española de Derecho Internacional, v. 70, n. 2, p. 183-208, 2018. 
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É possível perceber que as iniciativas da ONU indicam o caminho para a Agenda 2030, 

de modo que é preciso elaborar meios para a sua implementação, especialmente a partir dos 

princípios da solidariedade e da cooperação, contando com a participação de todos os agentes 

sociais. 
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4  AS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
AMBIENTAL DA EMPRESA 

 

Diante do exposto, vislumbra-se que as organizações serão demandadas a assumir uma 

postura de mercado ambientalmente responsável, por meio da implementação de políticas 

institucionais voltadas à essa questão — o que resulta em uma movimentação significativa das 

empresas no sentido de conduzir os seus negócios a partir de uma gestão ambiental.  

Paralelamente, entidades do terceiro setor, especialmente as organizações da sociedade 

civil que possuem como finalidade a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

com frequência, necessitam de apoio, investimento e visibilidade para que se mantenham em 

funcionamento. Ademais, os desafios econômicos e políticos enfrentados pelas entidades do 

terceiro setor foram agravados pela disseminação do coronavírus (COVID-19), em 2020, dado 

que houve uma redução significativa na captação de recursos, ocasionando pressão na 

infraestrutura da sociedade civil. 

Segundo o IPEA, a pandemia forçou as organizações da sociedade civil a repensarem e 

adaptarem os seus recursos para 2020 para a manutenção e sustentabilidade das instituições. 

Entretanto, a escassa literatura acerca das medidas adotadas para o enfrentamento à pandemia 

está voltada principalmente às OSCs na área de desenvolvimento e defesa de direitos e 

interesses da saúde e assistência social, visto que esses setores estão envolvidos diretamente 

com a propagação da doença.293   

Para além do aumento da demanda (de modo geral), os impactos econômicos para as 

OSCs podem ser percebidos em diferentes fontes de receita das organizações. De forma direta, 

em razão do cancelamento de eventos beneficentes e diminuição ou fechamento de bazares 

(importante fonte de renda para as entidades do terceiro setor) ou de forma indireta, como por 

exemplo, na redução da renda dos indivíduos, fazendo com que outros gastos sejam priorizados 

em detrimento da doação, além de cancelamento de editais e redução de verba disponível para 

projetos de incentivos fiscais das empresas que tiveram o seu faturamento reduzido.294 

Nesse contexto, pontua-se que o modelo tripartite da sociedade moderna, que a divide 

de modo reducionista em Estado, mercado e terceiro setor, certamente não contribui para que 

estes agentes contemplem a ideia de colaboração e parcerias entre si. A ausência de diálogo 

 
293  IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os impactos da pandemia de COVID-19 nas organizações 

da sociedade civil: conjuntura, desafios e perspectivas. 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/p 
ortal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200605_nt_diest_67.pdf. Acesso em: 07 dez. 2020. 

294 PHOMENTA. Phomenta 2020. Disponível em: https://phomenta.com.br/o-impacto-do-coronavirus. Acesso 
em: 8 dez. 2020. 
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entre os setores e as carências oriundas dos desafios de cada um, exigem uma reflexão profunda 

acerca da segmentação da sociedade e do papel de cada sujeito no que se refere à concretização 

de fins sociais, sobretudo no que concerne às ações de responsabilidade socioambiental. 

Surge, então, a demanda por uma remodelação organizacional da sociedade, em que os 

papéis do Estado, das empresas e das organizações da sociedade civil são repensados, 

questionando-se os limites da atuação de cada um — e se, de fato, existem esses limites. A 

aplicação de uma visão sistêmica à reparação dos danos ambientais ocasionados pela atividade 

humana é providencial, especialmente quando se utiliza de meios que trazem benefícios para 

as múltiplas partes envolvidas, realizando-se parcerias (em sentido amplo) entre as partes. 

Nessa perspectiva, Modesto assevera acerca de parcerias lato sensu: 

Parceria é conceito que não designa uma estrutura relacional uniforme, passível de 
descrição objetiva, mas arranjos variados de colaboração duradoura, estável, com 
manifesto acento no aspecto funcional ou finalístico. Parceria é conceito jurídico 
funcional: a tônica é a prossecução de um valor comum ou compartilhado envolvido 
é a prossecução de um valor comum aos parceiros e não o atendimento de um interesse 
exclusivo de uma das partes, a contratação de unidades de serviço, a especificação dos 
meios para obtê-lo ou a qualidade dos sujeitos intervenientes na relação jurídica. Ao 
envolver a Administração Pública, presume-se que o valor comum ou compartilhado 
envolvido na parceria é um valor de interesse público.295 
 

Partindo-se da premissa de que as parcerias podem ser consolidadas entre pessoas 

jurídicas de direito privado para um fim público, não envolvendo necessariamente a 

administração pública, é possível refletir acerca da necessidade de atuação em conjunto por 

parte dos agentes da sociedade, na perspectiva de que estes possuem interesses recíprocos e 

podem beneficiar uns aos outros. Essa lógica pode ser utilizada em períodos de situações 

extremas, as quais exigem medidas imediatas, mais adequadas ao exercício da filantropia 

empresarial ou em circunstâncias em que os resultados são obtidos a longo prazo, como a 

responsabilidade socioambiental da empresa, que atende às duas possibilidades. 

Desta maneira, antes de adentrar na questão das parcerias entre empresas privadas e 

entidades pertencentes ao terceiro setor, pretende-se aclarar os principais aspectos das parcerias 

firmadas entre as entidades sem fins lucrativos e a administração pública. Cabe destacar que, 

para fins do presente trabalho, utiliza-se o conceito amplo de parceria, que abrange todas as 

relações de colaboração mútua entre organizações da sociedade (Estado, mercado e terceiro 

setor), salvo quando houver menção específica ao termo de parceria previsto na legislação 

 
295 MODESTO, Paulo. Parcerias público-sociais em transformação. In: Motta, Fernando Borges Mânica; 

OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 18. 
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vigente, o qual faz referência às relações estabelecidas entre o Poder Público e instituições sem 

fins lucrativos.  

 

4.1 AS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O TERCEIRO SETOR 
 

Em razão da natureza das atividades originárias do Estado, enquanto garantidor dos 

direitos dos administrados, as atividades de interesse público, de modo geral, são prestadas pelo 

Poder Público. Entretanto, retomando-se as ideias de Tocqueville296 expostas no primeiro 

capítulo, que discutem a capacidade do Estado de, por si só, garantir os direitos sociais dos 

indivíduos a contento, cabe destacar as possibilidades de celebração de contratos e outras 

espécies de parceria e colaboração entre os entes da administração pública (entre si) ou destes 

com as entidades do terceiro setor. 

Conforme assevera Azambuja, embora possa se identificar variação nas espécies de 

atividades, meios empregados e objetos da ação do Estado para atingir seus fins, o seu objetivo 

permanece invariável: o interesse público. O Estado poderá executar determinados serviços ou 

permitir que os particulares os exerçam, porém, tanto quando amplia como quando restringe a 

sua própria competência, sistematicamente, visa à realização do bem público.297 

Anteriormente, de acordo com Modesto, o fomento social era caracterizado pelas ideias 

de unilateralidade e liberalidade do Poder Público.298 Além de não haver transparência acerca 

dos critérios utilizados para concessão de recursos públicos, não havia controle sobre a sua 

utilização e das obrigações ajustadas entre as partes, o que prejudicava significativamente o 

exercício das atividades sociais e, por consequência, a sociedade civil em situação de 

vulnerabilidade que poderia ser assistida.  

Entretanto, a partir do século XXI, as relações de fomento e as parcerias sociais 

passaram a ser mais parametrizadas, sendo estabelecidos indicadores de desempenho, metas a 

cumprir, custos a respeitar, procedimentos decisórios a atender, destacando-se prestação de 

contas mais abrangentes com o objetivo de verificação, por parte do Poder Público, acerca da 

utilização dos recursos públicos transferidos ou das vantagens tributárias concedidas.299 

 
296 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: sentimentos e opiniões. v. II. São Paulo: Martins 

Forense, 2000. 
297 AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. São Paulo: Globo Livros, 2008. p.123. 
298 MODESTO, Paulo. Parcerias público-sociais em transformação. In: Motta, Fernando Borges Mânica; 

OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 21. 

299 MODESTO, Paulo. Parcerias público-sociais em transformação. In: Motta, Fernando Borges Mânica; 
OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 21. 
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Os serviços públicos são prestados, original e principalmente, pelo Estado, a fim de 

atender aos interesses da coletividade e concretizar o bem-estar social dos administrados. Dessa 

maneira, a partir da Emenda Constitucional n.º 19/1998, com o objetivo de prestação dos 

serviços com maior celeridade e eficiência em prol da coletividade é que se tem nova 

perspectiva de colaboração para concretização de serviços públicos, sejam eles privativos ou 

concorrentes dos entes federativos, em observância ao princípio da colaboração recíproca, que 

deve pautar o moderno “federalismo de cooperação”.300 

A Constituição Federal, no contexto de reforma do Estado, previu a possibilidade de se 

constituir a denominada “gestão associada” 301, a qual, segundo Paes302, é considerada como 

forma alternativa à prestação de serviços públicos a ser implementada por lei, por convênios de 

cooperação e consórcios públicos celebrados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, objeto de debate da reforma administrativa do Estado estabelecido pela referida 

emenda à constituição. 

É nessa perspectiva que Carvalho Filho aduz que, no regime federativo brasileiro, todos 

os componentes da Federação materializam o Estado, cada um atuando dentro dos limites de 

competência traçados pela Constituição.303 Daí, é preciso pontuar que o Código Civil brasileiro, 

do mesmo modo que estabeleceu quem são as pessoas jurídicas de direito privado, o fez em 

relação às pessoas jurídicas de direito público, por meio de um rol não taxativo, em seu artigo 

41, determinando:304  

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:  
I - a União;  
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;  
III - os Municípios;  
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei n.º 
11.107, de 2005)  
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.  

 

 
 
300 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

364. 
301 Segundo o art. 2º, inciso IX do Decreto n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, gestão associada de serviços 

públicos são definidos como o “exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços 
públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas 
ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”. 

302 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 573. 

303 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
2. 

304 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
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A partir desse entendimento, as alternativas à prestação do serviço público (por meio de 

gestão associada ou regimes de parceria) são compreendidas como instrumentos contratuais 

celebrados entre os entes federativos ou entre um particular sem finalidade lucrativa (portanto, 

pertencente ao terceiro setor) e os entes federativos (Estado), pessoas jurídicas de direito 

público, conforme descrição da legislação civil pátria. 

De qualquer maneira, conforme exposto, a perspectiva de colaboração recíproca entre 

os entes federativos para gestão de determinado serviço público pode ou não ser relativa à 

atividade de competência concorrente, porém o artigo 23 da CF/88 endossa de maneira mais 

contundente tal entendimento, ao passo que expõe um rol de matérias de interesse social que 

podem ser regidos sob a perspectiva de gestão associada, como, por exemplo: cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência; proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e combater as causas da pobreza 

e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.305 

Ademais, o referido artigo previa a edição de lei complementar para regular tal situação, 

até que a Emenda Constitucional n.º 53 de 2006 alterou o parágrafo único do referido 

dispositivo que passou a ter a seguinte redação: “Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”306 

A supracitada emenda possibilitou a edição de quantas leis forem necessárias ao 

exercício da ideia de gestão associada, deixando claro que a CF/88 assegura a possibilidade de 

colaboração entre os entes federativos. Nesse diapasão, mesmo havendo regulação específica 

para tratar das parcerias com o terceiro setor, o ideal colaborativo a que Carvalho Filho 

denominou “federalismo de cooperação” demonstra a valorização do princípio da eficiência por 

parte da ordem jurídica nacional, visando o interesse público. 

O fato é que a colaboração em prol da sociedade, por meio da prestação de serviços 

públicos, não se estabelece necessariamente entre entes federativos, uma vez que o Estado conta 

com a colaboração das entidades do terceiro setor, cujos objetivos, conforme já indicado, se 

relacionam com os do Estado, na perspectiva de que igualmente possuem a finalidade originária 

de atingir a um fim social, de interesse da coletividade. 

 
305 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988. 
306 BRASIL. Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de dezembro De 2006. Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 
206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
2006. 
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E, também como parte do processo de modernização da administração pública, ao 

Estado é conferida a possibilidade de execução de serviços públicos por meio de regimes de 

parceria, caracterizados pela aliança entre o Poder Público e entidades privadas, sempre com o 

objetivo de fazer chegar aos mais diversos segmentos da população os serviços de que esta 

necessita e que, por razões diversas, não lhe são prestados.  

Nesse contexto, o serviço público é passível de ser ofertado diretamente (quando o 

próprio agente estatal atua em sua execução) ou indiretamente, que ocorre quando, segundo 

Paes, “o Estado, por sua conveniência, transfere, sem abdicar de controle do Estado, encargos 

da prestação de serviços públicos a outras pessoas integrantes ou não da Administração”.307 

Esse fenômeno pode ser entendido como uma consequência do processo de 

descentralização do Estado, o qual contribui para a formação de uma nova administração 

pública e teve início a partir da década de 1990 por meio da privatização e da desestatização, 

através da Lei 8.031 de 12 de abril de 1990 e da Lei 9.491, de 09 de setembro de 1997. 

Com relação aos regimes de parceria, tidos como meios para execução indireta da 

prestação dos serviços públicos, assevera Paes:  

Regimes de Parceria propriamente ditos são também aqueles serviços públicos 
executados por entidades privadas que, por sua capacidade de mobilização, estrutura 
e eficiência, podem prestar com celeridade e presteza os serviços necessários à 
população. Esta parceria do Estado, na verdade delegando funções à iniciativa 
privada, faz com que a sociedade civil, por meio das pessoas jurídicas de direito 
privado, preste serviços.308 

Entende-se que os termos de parceria, enquanto expressão do processo de 

descentralização da administração pública, relaciona-se com a sua democratização, ao passo 

que, presumivelmente, conta com uma maior participação da sociedade civil, por meio de 

pessoas jurídicas de direito privado desprovidas de finalidade lucrativa, pertencentes ao terceiro 

setor. Diante de tal característica, é possível identificar a concretização da renovação do modelo 

de administração pública anteriormente enrijecido e burocrático. 

Logo, ao tratar de parcerias com o Estado ou com a administração pública, refere-se 

àquelas estabelecidas tanto com a União, quanto com os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a depender do caso concreto e conforme as competências de cada ente federativo previstas na 

Constituição Federal.  Essa espécie de contratação entre entes federativos e entidades privadas 

sem fins lucrativos tem sido cada vez mais recorrente, tornando-se essencial para que o Poder 

 
307 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 572. 
308 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 572. 
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Público alcance os seus objetivos de maneira satisfatória e as funções originárias do Estado 

sejam atendidas. 

A celebração de parcerias com o setor privado, ainda que realizada com organizações 

sem finalidade lucrativa pode ser considerada uma consequência natural do processo de 

modernização do Estado, associado ao legado histórico construído pelo terceiro setor ao longo 

dos anos. Ainda, as parcerias, muitas vezes, se apresentam como principal alternativa à 

prestação dos serviços públicos a contento. 

Ocorre que (revelando-se mais um aspecto controverso em torno do terceiro setor), para 

autores como Violin309 e Di Pietro310, a obrigação da atuação direta do Estado na ordem 

econômica não permite a transformação da sociedade civil organizada por meio da atuação 

predominante das entidades do terceiro setor na perseguição de fins sociais, especialmente nas 

áreas da saúde, educação e assistência social, configurando uma espécie de “terceirização da 

administração pública”. 

A despeito das críticas a esse respeito (as quais não serão aprofundadas no presente 

trabalho), mesmo os questionadores ao padrão emergente do terceiro setor compreendem que, 

no que se refere às áreas de atuação de responsabilidade notadamente conjunta, como a proteção 

ambiental (art. 225 da CF/88), comunicação social (art. 227 da CF/88) e amparo ao idoso (art. 

225 da CF/88), esse posicionamento crítico não se sustenta.  

Ao contrário, a celebração de instrumentos que permitam a colaboração pode contribuir 

para a concretização de direitos sociais que são de interesse de toda a coletividade, sem que 

essa situação implique em na situação que foi denominada de terceirização da administração 

pública e no caso da proteção do meio ambiente, enquanto macrobem, está relacionada à 

continuidade da própria existência humana — razão pela qual se reitera que essa questão deve 

ser analisada com vistas ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para fins didáticos, Carvalho Filho estabelece que os regimes de parceria, caracterizados 

pela aliança entre o Poder Público e as entidades privadas e que consistem em parcerias do 

Estado com pessoas de direito privado, podem ser classificados em três principais grupos: 

convênios administrativos, contratos de gestão e gestão por colaboração.311  

 
309 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 3 

ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015. 
310 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
311 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

366. 
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Acrescente-se, ainda, o regime de geral das parcerias voluntárias, aquelas previstas no 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).  

Sob quaisquer circunstâncias que venham a se consolidar as parcerias, as atividades em 

benefício da coletividade exercidas pelas entidades do terceiro setor, sem finalidade lucrativa, 

sob o regime de parceria, são consideradas delegadas pelo Poder Público. Nesse aspecto, 

enquanto parceiro do Estado, a pluralidade e o hibridismo do terceiro setor se revelam ainda 

mais evidentes. 

Há de se mencionar ainda os convênios administrativos, assim denominados aqueles 

estabelecidos entre o Poder Público e entidades sem fins lucrativos, que não possuem previsão 

expressa na lei, contudo são legitimados pela livre manifestação de vontade entre as partes e 

constituem importante alternativa para a concretização de um interesse comum. 

Com relação à segunda categoria, de contratos de gestão, são firmados com 

Organizações Sociais312 (OS) que podem ser definidas, segundo Paes, como sendo um modelo 

ou uma qualificação de uma organização pública não estatal criada dentro de um projeto de 

reforma do Estado, para que associações civis sem fins lucrativos e fundações de direito privado 

possam absorver “atividades publicizáveis” mediante a qualificação específica prevista em 

lei.313 

Ressalte-se que a Organização Social, conforme explicitado no primeiro capítulo, não é 

delegatária de serviço público, de modo que não exerce suas atividades em nome do Poder 

Público, mas em seu próprio nome, mediante a colaboração do Estado e, havendo 

descumprimento ao contrato de gestão, poderá haver a sua desqualificação enquanto OS, nos 

termos legais. 

O terceiro e último regime é o de gestão por colaboração, celebrado com as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A Lei n.º 9.790, de 23 de março 

de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como OSCIP, além de instituir e disciplinar o termo de parceria. O artigo 9º desta 

lei versa que fica instituído termo de parceria, assim considerado o instrumento possível de ser 

firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIP destinado à formação 

de vínculo de cooperação entre as partes, para o estímulo e a execução das atividades de 

interesse público previstas no artigo 3º da mesma legislação. 

 
312 Qualificação especial concedidas às entidades privadas cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, 
nos termos da Lei 9.637, de 15 maio de 1998. 

313 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 574. 
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Continuamente, a lei supracitada determina que o termo de parceria deve discriminar 

direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. Ressalte-se que é possível 

identificar a observância ao princípio da eficiência, uma vez que condiciona a celebração do 

termo de parceria à consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de 

atuação existentes, nos respectivos níveis de governo (federal, distrital, estadual e municipal). 

Por último, ressalte-se a importância do conteúdo do MROSC acerca da consolidação 

de parcerias com a administração pública. 

Como grande parte das leis que inauguram determinado paradigma, o MROSC não 

rompe abruptamente com a realidade anterior, nesse caso, caracterizada por uma administração 

pública enrijecida e adversa às parcerias com o setor privado (em sentido amplo, onde se inclui 

as organizações sem fins lucrativos). Conforme preceitua Modesto, a lei é resultado de um 

longo processo evolutivo das parcerias entre o Poder Público e as entidades privadas de 

solidariedade social ou sem fins lucrativos no Brasil, exigindo-se um olhar diacrônico para a 

sua adequada compreensão.314 

Destaca-se mais uma vez a relevância da publicação do MROSC - Lei n.º 13.019 de 

2014. Em que pese as alterações substanciais realizadas pela Lei n.º 13.204 de 2015, constitui 

um significativo marco para as transformações pelas quais a administração pública passou nos 

últimos anos.  A nova lei tem por objetivo estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 

atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 

de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação, além de definir diretrizes 

para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade 

civil. 

Reiterando o disposto da legislação civil, para fins da referida lei, considera-se 

administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Município e respectivas autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, 

e suas subsidiárias315, alcançadas pelo disposto no §9º do artigo 37 da Constituição Federal.  

Quanto às organizações da sociedade civil, o texto legal as compreende como: entidades 

privadas sem fins lucrativos; as sociedades cooperativas; as integradas por pessoas em situação 

 
314 MODESTO, Paulo. Parcerias público-sociais em transformação. In: Motta, Fernando Borges Mânica; 

OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 17. 

315 Segundo §9º da Constituição Federal de 1988, são aquelas que recebem recursos da União, dos estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 
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de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate 

à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação 

de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 

capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social e 

as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de 

cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.316 

A nova legislação surgiu em resposta a uma demanda oriunda da própria sociedade civil, 

por meio da reunião de um grupo plural, formado por organizações, redes, coletivos e 

movimentos sociais que constituíram uma “Plataforma por um Novo Marco Regulatório para 

as Organizações da Sociedade Civil”, que possuiu um importante papel de articulação junto à 

Secretaria Geral da Presidência da República. A agenda política estava estruturada em três eixos 

principiais: contratualização, certificação e sustentabilidade econômica.317 

A Plataforma pleiteava mais efetividade e garantias em processos e instâncias de 

participação social em todo o ciclo de gestão de políticas públicas, além de um ambiente mais 

favorável para a autonomia e fortalecimento das organizações da sociedade civil. Ademais, 

solicitava mecanismos que viabilizassem o acesso democrático aos recursos públicos e a 

operacionalização desburocratizada e eficiente das ações de interesse público e um regime 

tributário apropriado às referidas instituições. Destaca-se ainda, dentre os interesses do grupo, 

a criação e aprimoramento de incentivos fiscais para doações de pessoas físicas e jurídicas.318 

Juridicamente, para fins de parcerias com a administração pública, utiliza-se o conceito 

positivado no MROSC, modificado pela Lei n.º 13.204 de 2015, em que define parcerias como 

sendo um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 

estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em 

regime de mútua  cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos 

de fomento ou em acordos de cooperação. 

 
316 BRASIL. Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações 
da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999, DF: 2014. 

317 Disponível em: https://gife.org..br/osc/mrosc/. Acesso em: 14 maio 2020. 
318 LOPES, Laís de Figueirêdo. Novo regime jurídico da Lei n.º 13.019/2014 e do Decreto Federal n.º 8.726/2016: 

construção, aproximações e diferenças das novas relações de fomento e de colaboração do estado com 
organizações da sociedade civil. MOTTA, Fernando Borges Mânica; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). 
Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum: 2018. p. 
30. 
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Não obstante a definição legal do termo “parceria”, limitado aos instrumentos “termo 

de colaboração”, “termo de fomento” e “acordo de cooperação”, é possível a sua utilização em 

uma perspectiva alheia à aplicação do MROSC. Consoante Modesto, é legítima a utilização de 

“parceria” e “parceria social” também fora do âmbito de aplicação da Lei 13.204 de 2015, como 

os vínculos jurídicos afastados de sua cobertura, a exemplo daqueles mantidos entre o Poder 

Público e as organizações sociais.319 

Por outro lado, Violin utiliza a expressão “parceria” em sentido amplo, como gênero, 

enquanto convênio, contrato, termo de parceria e outros, como espécie.320 Acredita-se que a 

compreensão do termo em sentido amplo, com a qual se compactua, relacionado ao sentido 

literal da palavra, permite o entendimento no sentido de que as relações estabelecidas com a 

sociedade civil organizada não estão limitadas àquelas firmadas com o Poder Público, conforme 

será mais bem aprofundado no item a seguir.  

É importante destacar que, conforme já pontuado, anteriormente ao referido marco 

regulatório, havia, em diversos âmbitos distintos, a relação entre o Poder Público e a sociedade 

civil na concretização de fins sociais. Destaca-se, ainda, o sucesso de inúmeras iniciativas que 

envolviam o fomento público. Entretanto, o MROSC consolidou, de maneira ainda mais 

expressiva, a atuação privada no setor social, sem criar títulos jurídicos ou certificações novas. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que, ainda que as parcerias sejam estabelecidas com a 

administração pública, a relação constituída é de colaboração mútua e atendimento de 

interesses. Desse modo, não há que se falar em subordinação absoluta à administração pública, 

mas em uma relação de bilateralidade estabelecida entre o Poder Público e a entidade sem fins 

lucrativos. 

Frise-se que, para o sucesso de uma parceria, é necessário o compartilhamento de 

interesses, em que há a complementaridade das necessidades das partes. 

Diante do exposto, entende-se que as parcerias, embora tidas no ordenamento enquanto 

instrumentos celebrados entre a administração pública e o terceiro setor, possuem significado 

ainda mais amplo. O espírito de solidariedade e o intento de concretização do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, embora de origem no âmbito público, não está limitado 

à atividade estatal, não somente a partir das disposições de proteção ambiental expostas na 

CF/88, como em relação à legitimidade jurídica de atuação do terceiro setor na matéria.  

 
319 MODESTO, Paulo. Parcerias público-sociais em transformação. In: MOTTA, Fernando Borges Mânica; 

OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei n.º 13.019/2014. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum: 2018. p. 30. 

320 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 3. 
ed. Belo Horizonte: Fórum: 2015. p. 262. 
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4.2  AS PARCERIAS ENTRE EMPRESAS PRIVADAS E O TERCEIRO SETOR PARA A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE 
JURÍDICA 

 

Como se verifica, valorosos são os vínculos jurídicos estabelecidos entre a 

administração pública e as entidades do terceiro setor, visto que, para muitas destas 

organizações, o fomento por parte do Estado é a única alternativa que as possibilita existir e 

persistir em seus propósitos. As reflexões realizadas a esse respeito permitem inferir que a 

legislação brasileira confere vasta possibilidade de colaborações entre o Estado e as 

organizações da sociedade civil, pertencentes ao terceiro setor como alternativa à execução dos 

serviços públicos por parte da administração pública.  

A partir da compreensão de que a ordem jurídica brasileira preceitua os moldes nos 

quais serão realizadas as contratações entre o Poder Público e as organizações da sociedade 

civil, consolidando a possibilidade de integração entre dois dos setores da sociedade (Estado e 

mercado) em nome do bem-estar social e desmistificando a dualidade entre o público e o 

privado, torna-se pertinente a percepção de como esse conceito poderia ser aplicado ao âmbito 

exclusivamente privado. 

O interesse de atuação socialmente responsável, quando há relação de parceria ou 

colaboração com organizações da sociedade civil ou demais representantes do terceiro setor 

(como movimentos sociais), é caracterizado como Investimento Social Privado (ISP). Este 

conceito é entendido pela “transferência voluntária de recursos de empresas privadas para 

projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público”.321 

O ISP pode ser consolidado a partir de transferência de recursos, não necessariamente 

financeiros, ou de quaisquer meios de fomento da atividade social. Esse investimento pode 

ocorrer também a partir da concretização de parcerias ou colaborações entre empresas e 

organizações da sociedade civil (ambas pessoas jurídicas de direito privado) com o objetivo de 

estimular a continuidade da atividade social realizada pelo terceiro setor, podendo esta ser de 

natureza social ou ambiental.  

A princípio, é necessário reforçar que, para além da livre iniciativa constitucionalmente 

consolidada como um princípio fundamental. A Lei n.º 13.874 de 2019, que alterou o Código 

Civil Brasileiro, determina que a liberdade contratual seja exercida nos limites da função social 

do contrato e que nas relações contratuais privadas prevaleçam o princípio da intervenção 

 
321 MILANI FILHO, Marco Antonio Figueiredo. Responsabilidade social e investimento social privado: entre o 

discurso e a evidenciação. Revista Contabilidade & Finanças, v. 19, n. 47, p. 89-101, 2008. 



125 
 

 
 

mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, caracterizando assim, a atuação subsidiária 

do Estado nessa seara. 

Parte-se, portanto, do pressuposto que, uma vez respeitado o princípio da função social 

do contrato e a limitação das atividades de cada parte, não há impedimento jurídico para a 

celebração de instrumentos contratuais entre entidades do terceiro setor (desde que dotada de 

personalidade jurídica) e empresas privadas, seja qual for o objetivo da contratação, até mesmo 

a adoção de ações de responsabilidade social da empresa. 

E é justamente em razão da responsabilidade que as parcerias entre empresas e entidades 

do terceiro setor estão se desenvolvendo.322  

De acordo com Fisher323,  

O continuado processo de redução das atividades do Estado na prestação de serviços 
públicos tem contribuído também para a formação de alianças entre empresas e 
organizações da sociedade civil. Embora ainda seja incerto e discutível o resultado 
desse processo para a população, o fato de o Estado estar desocupando espaços, 
privatizando organizações públicas e delegando a operação de programas sociais tem 
como resultado o estímulo e a criação de oportunidades para a formação de parcerias.  
 

Retomando-se as ideias de responsabilidade social, é necessária a compreensão de que 

o relacionamento entre as empresas e as organizações da sociedade civil faz parte da dimensão 

externa da RSC. Uma vez que o foco está na comunidade, é possível que a empresa atue na 

comunidade por meio das ações das entidades sem finalidades lucrativas.324 

Concorda-se com Husni325 quando afirma que as definições trazidas do terceiro setor 

não contemplam o envolvimento das empresas socialmente responsáveis com as organizações 

em fins lucrativos para um propósito comum, de natureza social. Afinal, conforme disposto 

anteriormente, as ações sociais ou filantrópicas exercidas pelas organizações empresariais não 

constituem o terceiro setor.  

Contudo, tais parcerias podem ser estabelecidas por meio da livre negociação entre as 

partes, sob o enfoque do princípio pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato vincula as 

partes. 

Aduz Bessa:  

 
322 MONTE, Távia Correia. Parcerias entre ONGs e empresas: uma relação de poder? Um estudo de casos em 

Recife. Dissertação de Mestrado — Universidade Federal de Pernambuco, 2004. 
323 FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 35. 
324 MONTE, Távia Correia. Parcerias entre ONGs e empresas: uma relação de poder? Um estudo de casos em 

Recife. Dissertação de Mestrado — Universidade Federal de Pernambuco, 2004. 
325 HUSNI, Alexandre. Empresa socialmente responsável: uma abordagem jurídica e multidisciplinar. São 

Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2007. p. 162. 
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As relações travadas entre ONGs e empresas apresentam matizes que vão do 
confronto à parceria. E podem resultar tanto em benefícios sociais como em relações 
de dependência e cooptação: como qualquer instrumento, é pelo uso que se provará 
seu valor.326 

Enquanto os contratos com a administração pública e o terceiro setor são constituídos 

com o objetivo de atender às finalidades públicas, os instrumentos celebrados entre empresas e 

organizações da sociedade civil também podem ser celebrados com tal propósito, dado que 

impulsionam o funcionamento de instituições do terceiro setor. Entretanto, as suas finalidades 

podem ir além. 

Diante da desburocratização da administração pública e do processo de 

desmonopolização do fim social, que conta com a participação em ascensão de outros agentes 

da sociedade (que não o Estado) na perseguição de objetivos de interesse público, identifica-se 

não somente a atuação das organizações da sociedade civil, como também a contribuição 

regular de empresas privadas, ao exercerem suas atividades com vistas à responsabilidade 

social.  

Antes de adentrar no cerne da questão sobre a possibilidade jurídica de utilização de 

mecanismos contratuais e de parceria entre o “primeiro” e o “terceiro” setores da sociedade, é 

necessário retomar os ideais de responsabilidade social e refletir acerca das razões pelas quais 

tais colaborações existiriam e os motivos pelos quais são necessárias. 

Embora as motivações sejam distintas, igualmente válida é a contribuição das 

organizações do terceiro setor para a persecução de finalidades públicas, seja para atingir a um 

dever legal, como é o caso da administração pública, seja para perseguir compromissos morais 

assumidos perante a sociedade, sendo este o caso de empresas privadas. 

Nessa perspectiva, a consolidação de parcerias (em sentido amplo) entre o terceiro setor 

e empresas privadas condiz com a tendência percebida, inclusive no âmbito da administração 

pública, de descomplexificar as contratações e impulsionar a coparticipação e solidariedade 

entre os setores. Nesta hipótese, as parcerias podem proporcionar benefícios que estão além dos 

envolvidos diretamente (mercado e as organizações da sociedade civil), oportunidade em que 

se favorece, inclusive, o Estado. 

Não se pretende a defesa do Estado faltante, no entanto, no que se refere à proteção ao 

meio ambiente, não cabe o ideal de responsabilidade exclusiva do Estado. 

 
326 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 

jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 255. 
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Não obstante a escassez de trabalhos acadêmicos acerca do tema, principalmente a partir 

da visão jurídica, a proposta de colaboração entre as organizações da sociedade civil e as de 

mercado não é nova, tendo sido considerada, desde a década de 1990, como uma estratégia para 

promoção do desenvolvimento social sustentado.327 

Vislumbra-se não somente a possibilidade, mas a necessidade de contribuição e 

colaboração mútua de todos os setores para atingir objetivos de interesse social, sobretudo 

aqueles que visem à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz dos objetivos 

do desenvolvimento sustentável da ONU.  

Traçando um paralelo entre as finalidades estabelecidas pelas Leis 13.019, de 2014, e 

13.204, de 2015, vê-se que tais objetivos podem existir para além das colaborações com o poder 

público. Pretende-se, portanto, realizar uma adequação da lógica social que movimenta as 

parcerias com a administração pública para realização de políticas públicas e consolidação de 

fins sociais e expandir os horizontes da atuação das organizações da sociedade civil, por meio 

de novas possibilidades de colaboração entre os setores da sociedade.  

Da mesma maneira que existem comissões para seleção e avaliação das parcerias, nos 

termos da lei, não há óbice à criação de uma comissão interna da empresa, cuja função seria 

mapear e identificar e avaliar as parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, em 

observância aos ditames estabelecidos para exercício da responsabilidade social das empresas.  

No que se refere à prestação de contas, semelhante ao que ocorre no âmbito da 

administração pública, as empresas privadas podem estabelecer critérios internos de avaliação 

com a finalidade de verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos 

resultados previstos.   

É certo que, tratando-se de pessoas jurídicas de direito privado (organização da 

sociedade civil e empresa privada), o instrumento adequado para oficialização do vínculo 

jurídico é um contrato de direito privado, o qual, por definição, confere às partes contratantes a 

liberdade de ajustar as cláusulas contratuais. 

Segundo Bessa, “Se os negócios jurídicos são os equivalentes jurídicos das operações 

econômicas e os contratos são a forma jurídica de que tais operações se revestem, tais negócios 

jurídicos geram feixes de responsabilidades e ficam condicionados ao atendimento de 

determinados fins proveitosos à sociedade”.328  

 
327 FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 29. 
328 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 

jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 103. 
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Husni relaciona algumas possibilidades de atuação empresarial para o desenvolvimento 

sustentável, tanto no terceiro setor quanto internamente, quais sejam: doações singulares; 

doações institucionais; incentivo e investimentos em projetos sociais específicos; investimentos 

em projetos sociais proprietários, joint venture social; franchising social, patrocínios; 

voluntarismo; empreendedorismo interno; empreendedorismo externo; ações sociais e gestão 

social de classe por interesses difusos.329  

Como se percebe, a partir dos exemplos colocados pelo autor, as parcerias entre 

empresas e o terceiro setor podem assumir diversas formas que variam, desde doações 

singulares – tidas como ações minimamente compromissadas, nas quais as empresas destinam, 

de forma irregular, certos recursos – até investimentos em projetos sociais específicos, onde a 

empresa socialmente responsável elege um ou vários projetos “observando itens avaliativos que 

envolvam desde a transparência na gestão e operação até a eficácia e aspectos quantitativos e 

qualitativos relacionados ao público alvo atingido.”330 

Dias, por outro lado, afirma que podem ser encontrados três tipos principais de alianças 

entre empresas e organizações do terceiro setor, considerando seus objetivos finais: promoção 

de uma causa e campanhas de sensibilização; filantropia estratégica e investimento social e 

aliança inclusiva.331 

É oportuno pontuar que as características das organizações participantes de uma aliança 

intersetorial influenciam diretamente na configuração e no desempenho da parceria, sendo o 

modelo explicativo da trissetorialidade (Estado, mercado e terceiro setor) adequado para 

identificação da especificidade de cada organização.332 

A proposta de parceria que se defende no presente trabalho contempla a ideia de 

parcerias entre empresas e organizações da sociedade civil com o objetivo de fomentar projetos 

sociais dessas entidades e concretizar a responsabilidade social ambiental corporativa.  

 

 

 

 
329 HUSNI, Alexandre. Empresa socialmente responsável: uma abordagem jurídica e multidisciplinar. São 

Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2007. p. 169 e ss.  
330 HUSNI, Alexandre. Empresa socialmente responsável: uma abordagem jurídica e multidisciplinar. São 
Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2007, p.170. 
331 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 111 - 112. 
332 FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 30. 
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4.3 A INTERSETORIALIDADE E AS ALIANÇAS INTERSETORIAIS EM PROL DO MEIO 
AMBIENTE 

 

Uma vez estabelecida a possibilidade jurídica de serem consumadas parcerias entre o 

primeiro e o terceiro setor, é necessário trazer à tona o que significa, em termos pragmáticos, a 

concretização dessas alianças intersetoriais. Como consequência, tem-se uma mudança de 

paradigma, uma releitura do papel do Estado, que caminha da atuação isolada dos setores até a 

conjugação dos mesmos para a concretização de um interesse comum: a intersetorialidade. 

Para Fisher, a visão integradora de agentes econômicos distintos está acima de 

fundamentos político-ideológicos de qualquer teor, uma vez que se fundamenta em duas 

constatações “irrecorríveis e intercorrentes”: a primeira delas seria que as necessidades da 

população em situação de exclusão se acentuam de tal maneira e em tal velocidade que 

superariam a possibilidade de atendimento exclusivo por parte dos órgãos governamentais e ou 

das organizações da sociedade civil.333 

Ou seja, partindo-se do pressuposto de que a visão integradora dos agentes econômicos 

visa a atuação não exclusiva das organizações governamentais e não governamentais no 

atendimento das demandas sociais, entende-se que há uma reivindicação pela inclusão das 

instituições do mercado nesse sentido. 

A segunda constatação apontada por Fisher faz referência ao fato de que a globalização 

econômica teria universalizado também a exclusão social.334 Desta maneira, não haveria 

fronteiras para a reparação desse desequilíbrio entre os Estados, mesmo porque o avanço 

tecnológico permitiu a sua ampla divulgação.  

As organizações governamentais são pautadas em um modelo de Estado que 

gradativamente se modifica. O processo de democratização do Estado e a inserção de uma 

administração pública gerencial aos poucos afastam a arquitetura organizacional estatal do seu 

modelo tradicional, no qual foi estruturado, rompendo-se com o modelo de organização 

anteriormente bem definido, o qual já fora discutido no contexto de reforma do Estado. 

É a partir dessa realidade que, como foi visto, no Brasil, o terceiro setor adquire espaço 

de atuação na garantia de direitos da coletividade, em compatibilidade com o modelo 

constitucional que possui como objetivo fundamental da República Federativa a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária. Os movimentos ambientalistas revelaram mais uma face 

 
333 FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 29. 
334 FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade social entre empresas e 

terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. p. 30. 
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da atuação do terceiro setor. Todos esses fatores estão em harmonia com a proteção jurídica 

ambiental fundamentada nos princípios da solidariedade e da cooperação. 

Há que se acolher a perspectiva de que as bem definidas posições e os papéis conferidos 

ao Estado, às empresas e à sociedade vêm sofrendo alterações significativas e que 

gradativamente se estabelece a cooperação entre os três setores.335 

Se por um lado se percebe a pulverização dos conceitos bem estruturados e da definição 

do público e do privado, por outro, há a integração das duas ideias, concebendo-se a 

intersetorialidade. Esse ideal consiste na incorporação das potencialidades dos setores em prol 

de um objetivo em comum. 

A verdade é que se identifica em alguma medida, em todos os setores da sociedade, o 

propósito de atingir fins sociais e efetivar o bem-estar social dos indivíduos, especialmente por 

meio da integração setorial. Essa assertiva possivelmente poderia ser encarada de maneira 

crítica por aqueles que seguem confiantes na atuação do Estado enquanto único garantidor de 

direitos sociais.  

Afinal, conforme assevera Inojosa336, “o modelo de organização do aparato do governo 

é um elemento determinante para a qualidade dos produtos ou serviços que o Estado entrega à 

sociedade, bem como da oportunidade e equidade da sua prestação, respondendo à concepção 

prevalente sobre o papel do Estado”. 

É como se o padrão estatal conferisse à sociedade uma espécie de “padrão de qualidade” 

na prestação dos serviços inerentes à sua atividade originária e no atendimento das demandas 

que a sociedade lhe apresenta. Acredita-se, contudo, que eventual segurança sobre o modelo 

organizacional que atribui unicamente ao Estado o dever de prestar serviços à sociedade deve 

considerar também a própria capacidade estatal para consecução de tais fins.  

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado, a crise ambiental que se consolidou é 

a exteriorização da incapacidade do Estado de agir por si só. Trata-se aqui de uma incapacidade 

em sentido amplo, não sendo o fracasso da proteção jurídica ambiental exclusividade do Estado 

brasileiro, mas uma responsabilidade que pode ser atribuída a todos os Estados, na perspectiva 

de que não há barreiras físicas ou de soberania que limitem os danos ambientais que 

impulsionam a crise descrita.  

 
335 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 

jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 245. 
336 INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma organizacional. Revista de 

Administração Pública, v. 32, n. 2, p. 35-48, 1998. p. 38. 
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O modelo intersetorial surge, em harmonia com o novo ordenamento jurídico que foi 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, como uma alternativa à configuração 

clássica do Estado para produzir e entregar serviços à sociedade, garantindo a efetivação dos 

fins sociais, que lhes são de direito. Essa possibilidade conta com uma participação ainda maior 

da sociedade civil, sobretudo por meio das entidades pertencentes ao terceiro setor. 

Partindo-se do pressuposto do modelo de sociedade tripartite, no que se refere à 

concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há que se falar em 

segmentação, mas em unidade, a partir dos interesses convergentes. Essa percepção reflete a 

visão solidária e democrática da proteção jurídica ambiental e é pautada no entendimento 

consolidado de que se trata de um macrobem, de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, nos termos previstos constitucionalmente. 

Em virtude do contexto da Sociedade de Risco, os movimentos ambientalistas tiveram 

papel essencial para que novas exigências fossem impostas aos setores da sociedade, havendo 

uma cobrança (fundamentada) maior do Estado, sem que, no entanto, fossem retiradas as 

responsabilidades dos demais atores sociais, em busca do desenvolvimento sustentável.  

Nessa perspectiva, preceitua Jacobi337 que “o ambientalismo se expande e penetra em 

outras áreas e dinâmicas organizacionais, estimulando o engajamento de grupos 

socioambientais e científicos e movimentos sociais e empresariais, nos quais o discurso do 

desenvolvimento sustentado assume papel preponderante”. 

As alianças intersetoriais em prol do meio ambiente refletem a visão solidária e 

democrática da proteção ambiental conferida pela Carta Maior em 1988 e aquela relativa à 

busca por um Estado de Direito Ambiental. Outrossim, também se adequa ao padrão 

estabelecido pelas organizações internacionais, sobretudo pela Organização das Nações Unidas, 

no que se refere à consolidação de parcerias para a concretização dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável — mormente aqueles que perseguem a proteção ambiental no 

cenário internacional. 

Fornecendo aporte teórico a esse entendimento, compreendem-se como fundamentais 

as reflexões feitas por Leite338: 

 

 
337 JACOBI, Pedro. Meio ambiente e redes sociais: dimensões intersetoriais e complexidade na articulação de 

práticas coletivas. Revista de Administração Pública, v. 34, n. 6, p. 131-158, 2000. p. 132. 
338 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 
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A introdução da visão democrática ambiental proporcionará uma vertente de gestão 
participativa no Estado, que estimulará o exercício da cidadania, com vistas ao 
gerenciamento da problemática ambiental. Não há como negar que, para discutir, 
impor condutas, buscar soluções e consensos que levem à proteção ambiental, é 
necessária a participação dos mais diversos atores: grupos de cidadãos, ONGs, 
cientistas, corporações industriais e muitos outros. E, por outro lado, um Estado 
democrático na perspectiva ambiental, detentor de um aparato. Trata-se, de fato, de o 
Estado passar a incentivar a emergência de um pluralismo jurídico comunitário 
participativo no viés ambiental, consubstanciado em um modelo democrático, que 
privilegia a participação dos sujeitos sociais na regulamentação das instituições-chave 
da sociedade. 
 

Ocorre que, mesmo havendo a legitimidade jurídica e social de atuação do terceiro setor, 

e mesmo do mercado, na perspectiva dos novos padrões de consumo e produção, ainda se pode 

falar em resistência política para a consolidação de alianças intersetoriais. Conforme pontua 

Inojosa, o modelo tradicional das organizações governamentais é resistente, ao passo que há 

uma estrutura de poder enraizada, a qual representa uma teia de interesses que já perderam 

espaços de poder na sociedade e se apoiam nesse aparato para sobreviver, afinal, “velhos 

interesses nem sempre são fracos interesses”.339 

Os apontamentos acerca da intersetorialidade convergem, mais uma vez, rumo à 

reflexão de que o velho modelo de administração pública não se acomoda à sua democratização. 

Além do mais, não se adequa à necessidade urgente que se tem de atuação em conjunto para 

efetivar a proteção constitucional e os princípios estruturantes do Direito Ambiental diante de 

uma crise ambiental que progressivamente se acentua.  

O que se pretende é a utilização do parâmetro do desenvolvimento social, o qual é 

entendido como “a ampliação das condições de qualidade de vida e do exercício dos direitos de 

uma dada população”340 em prol da concretização dos direitos relacionados à proteção jurídica 

ambiental que, por consequência, são direitos inevitavelmente ligados à dignidade da pessoa 

humana e pautados nos princípios da solidariedade social. Essa perspectiva coaduna a ideia de 

intersetorialidade e reconhece as alianças intersetoriais, posto que tais valores estão 

relacionados não somente à atuação do Estado, mas do terceiro setor e do próprio mercado, em 

sua nova configuração, como se constatou. 

Trata-se do resultado de um processo lento e gradual, com o qual se deve contar com a 

participação dos múltiplos setores sociais, para além da atuação estatal, que reverbera no âmbito 

do Direito Internacional, porém coaduna com a perspectiva do princípio da solidariedade do 
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Direito Ambiental brasileiro e pode ser instrumento para o caminho do Estado de Direito 

Ambiental (ou mesmo do Estado de Direito Ecológico) a que se busca. Acerca da confluência 

de interesses ambientais, versa Jacobi341: 

O grande ponto de inflexão do movimento ambientalista ocorre com a constituição de 
fóruns e redes que têm importância estratégica para ativar, expandir e consolidar o 
caráter multissetorial do ambientalismo, notadamente através da reunião dos setores 
que representam as associações ambientalistas e os movimentos sociais. 
 

Ademais, no contexto da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, segundo Cunha 

et al., a cooperação e as parcerias intraorganizacionais devem ser contempladas na medida em 

que a retomada econômica (pós-pandemia) deve ser inclusiva e verde. Exige-se, a partir de 

então, maior responsabilidade por parte das organizações, não somente sob o ponto de vista 

social, como também ambiental. A consolidação de parcerias, apresenta-se como uma solução 

viável ao desenvolvimento sustentável e deve contar com o apoio governamental, da sociedade 

civil e das grandes lideranças.342  

Mesmo porque, as parcerias (sobretudo com a sociedade civil organizada) permitem 

analisar as problemáticas de forma mais aprofundada, pois aliam a visão local e real das 

circunstâncias à possibilidade/viabilidade de solução envolvendo os demais setores da 

sociedade: Estado e mercado. 

Assim, vislumbra-se, com alicerce na ideia de intersetorialidade, a possibilidade de 

preenchimento de lacunas mediante a atuação conjunta e/ou simultâneas dos três setores (na 

perspectiva do modelo tripartite de sociedade), por meio de parcerias que envolvam as entidades 

que trabalham em defesa do meio ambiente, o Estado e as empresas privadas que objetivam a 

responsabilidade socioambiental. Esses três agentes, ainda que indiretamente, colaboram para 

a obtenção de uma finalidade em comum, sendo possível a conversão de tais colaborações em 

parcerias, criando valor compartilhado para atender às demandas ambientais. 

 

 

 

 
341 JACOBI, Pedro. Meio ambiente e redes sociais: dimensões intersetoriais e complexidade na articulação de 

práticas coletivas. Revista de Administração Pública, v. 34, n. 6, p. 131-158, 2000. p. 145. 
342 CUNHA, Cristiana Lara; LEITE, Patrícia Fernanda Dionízio, HOURNEXAUX JUNIOR, Flávio. Uma saída 

verde e inclusiva para a crise econômica do coronavírus. Série de Webinars do Pacto Global: Os ODS e a 
COVID-19. 2020. Disponível em; https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/7ba73aaa-
3da9-4cf1-abf2-ccc85dea5875/uid_3084837/Relatorio%20Webinars%20Covid_%20Pacto%20Global.pdf. 
Acesso em: 12 dez 2020. 



134 
 

 
 

4.5 A CRIAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DA EMPRESA 

 

A partir da constatação da intersetorialidade enquanto meio para a efetivação da agenda 

ambientalista, verifica-se que, quando consolidadas, as alianças intersetoriais podem ser 

alternativas viáveis para contribuir para efetivação da proteção jurídico-ambiental, prevista 

constitucionalmente, a qual se legitima especificamente no conteúdo do artigo 225 da CF/88.  

Desta maneira, é necessário trazer à tona as reflexões de Dias343: 

A interação entre os diferentes setores sociais – público, privado e o terceiro setor - 
permite abrir caminho para uma sociedade mais sustentável em que cada ator evolui 
no sentido de ampliar seu âmbito de ação, tendo como objetivo aumentar sua 
capacidade de intervenção na resolução de problemas que afetam a sociedade de modo 
geral ou particular. Nesse sentido, o conceito de responsabilidade social surge como 
uma forma de integrar as ações de diferentes organizações, num contexto de respeito 
ao meio ambiente e ao direito dos indivíduos a uma vida digna. 
 

Segundo a acepção do autor, a responsabilidade social pode ser o elo entre as empresas 

privadas e as organizações da sociedade civil. De acordo com o autor supracitado, se por um 

lado as empresas, de modo geral, possuem recursos financeiros, de gestão, infraestrutura, 

conhecimentos adequados e logística, as entidades do terceiro setor são articuladas em redes 

sociais, possuem conhecimento acerca das necessidades reais da comunidade que representam, 

além de conferir segurança e licença social para que a empresa possa operar. 

Retorna-se ao ponto de que as entidades do terceiro setor são, predominantemente, as 

melhores representações institucionais da sociedade civil. Esta, quando institucionalmente 

representada e organizada, pode contribuir para as principais mudanças sociais, econômicas e 

políticas, e a partir dela, é possível extrair a força de atuação necessária para combater a crise 

ambiental contemporânea. 

Porter e Kramer afirmam que várias companhias já fizeram muito para melhorar as 

consequências sociais e ambientais advindas das suas atividades. Ainda assim, esses esforços 

não têm sido tão produtivos quanto poderiam ser, por duas razões: primeiro porque se costuma 

colocar os negócios contra a sociedade quando há uma relação de interdependência entre as 

duas; segundo, há uma pressão para que as empresas pensem em responsabilidade social 

corporativa de modo genérico ao invés de maneiras adequadas às suas estratégias.344 

Ocorre que, mesmo diante da popularização do termo e da publicação de normas 

internacionais de padronização de meios para efetivação da responsabilidade social corporativa, 

 
343 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p.111. 
344 PORTER, Michael; KRAMER, Mark. R. Harvard Business Review. Strategy & Society: the link between 

competitive advantage and corporate social responsability, december, 2006. 
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o conceito permanece fragmentado tal qual a sua aplicação nas empresas. Segundo os autores 

supracitados, é comum que as organizações utilizem da ideia e busquem soluções 

desconectadas às suas estratégias de mercado. Caso as empresas regessem as suas escolhas de 

responsabilidade social assim como realizam as decisões que guiam os seus negócios, 

descobririam ser possível que, muito mais que um custo, tais iniciativas podem ser uma 

oportunidade de inovação e vantagem competitiva. 

Sob esse foco, é importante ressaltar que, por estarem relacionadas a interesses sociais 

externos à organização, não necessariamente as atividades de responsabilidade social 

corporativa devem estar alheias às estratégias da empresa. A partir da mudança de perspectiva, 

com a compreensão de que é viável o alinhamento dos interesses internos (inclusive a obtenção 

do lucro) aos interesses sociais (internos e externos), é possível identificar a responsabilidade 

social enquanto um meio para ganhos mútuos no exercício da atividade comercial. 

Se por um lado o terceiro setor (por meio de suas organizações e movimentos 

ambientais), que possui uma agenda de proteção ambiental vem ganhando destaque por sua 

frente de atuação, por outro lado, o mercado está composto por empresas dispostas a realizar 

investimentos sociais com o objetivo de atingir a responsabilidade social. 

Acredita-se que o meio mais adequado para o alinhamento entre os interesses sociais, 

ambientais e econômicos seja por meio da consolidação de parcerias com a sociedade civil 

organizada, pertencente ao terceiro setor. A visão se fundamenta na perspectiva de que esse 

setor, enquanto importante elemento do enfrentamento da crise ambiental, necessita de fomento 

e recursos (humanos e financeiros) para materializar um objetivo que deve ser de todos os 

setores da sociedade, inclusive do mercado e do Estado, na perspectiva de suas funções 

originárias.  

Sustenta-se ainda nos princípios da solidariedade e da cooperação, os quais são 

norteadores do Direito Ambiental e alicerces para quaisquer iniciativas para a consolidação da 

proteção ambiental, prevista constitucionalmente e substanciada pelos organismos 

internacionais. Ressalte-se que a proteção do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana 

possuem uma relação necessária, posto que estão associadas à continuação da vida, em todas 

as suas formas. 

Partindo-se da compreensão de que é possível estabelecer um vínculo entre vantagem 

competitiva e a responsabilidade social, se propõe que a convergência de interesses possa 

significar ações ambientalmente responsáveis, condizentes com os valores de proteção 
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ambiental idealizados pelos organismos internacionais, convidando as empresas a agir lado a 

lado da sociedade, e não em sentidos opostos. 

Ademais, segundo Porter e Kramer, as empresas bem-sucedidas precisam de uma 

sociedade saudável, do mesmo modo que esta necessita de empresas saudáveis. Para os autores, 

os líderes das organizações estão tão focados na competitividade que não percebem os pontos 

de interseção com a sociedade. A interdependência entre a sociedade civil e o mercado deve 

partir do princípio de que as decisões de ambas as partes devem ser orientadas pelo princípio 

do valor compartilhado.345 

Nesse sentido, a consolidação dessas alianças pode propiciar o valor compartilhado, 

segundo a metodologia proposta por Porter e Kramer. A concepção dos autores levou à 

publicação de outro trabalho, ao qual intitularam de “The big ideia” (A grande ideia), que 

privilegia a interação dos atores sociais com a proposta de reinventar o capitalismo, difundindo-

se a ideia de criação de valor compartilhado (CVC), que pode ser definida como a formação de 

políticas e práticas operacionais que aumentam a competitividade da empresa e, 

simultaneamente, avançam as condições econômicas e sociais nas comunidades em que atua.346 

Essa perspectiva se consolida em um contexto de redefinição dos papéis dos agentes 

sociais, que se transformam a partir da perspectiva de integração entre os setores da sociedade, 

baseada em um modelo tripartite. Os autores perceberam que o capitalismo contemporâneo está 

em constante processo de transformação e as empresas gradativamente passaram a adotar 

valores sociais (anteriormente desprezados), enquanto estratégias de gestão organizacional. 

De acordo com Morais Neto et al.347, “a CVC surge como abordagem para se 

instrumentalizar uma nova forma de relacionamento entre as companhias e a sociedade, ou seja, 

para desenvolver o capitalismo do valor compartilhado.” 

A tese defendida por Porter e Kramer se propõe a reinventar o capitalismo por meio da 

criação de valor compartilhado e consiste em identificar os pontos de interseção entre as 

estratégias de continuidade das finalidades das organizações, sejam elas oriundas da sociedade 

civil (sem finalidade lucrativa) ou aquelas que exercem a atividade comercial (visando à 

obtenção do lucro). 

 
345 PORTER, Michael; KRAMER, Mark. R. Harvard Business Review. Strategy & Society: the link between 

competitive advantage and corporate social responsability, december, 2006. 
346 PORTER, Michael E; KRAMER, Mark R. The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 

v. 89, n. 1-2, p. 6, jan./fev. 2011.  
347 MORAIS NETO, Siqueira; PEREIRA, Maurício Fernandes; DE OLIVEIRA MORITZ, Gilberto. Novo 

capitalismo: criação de valor compartilhado e responsabilidade social empresarial. Revista Pretexto, v. 13, n. 
3, 2012. 
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Trata-se, antes de tudo, de estabelecer uma relação entre a responsabilidade social da 

empresa e a vantagem competitiva. O ponto principal para uma parceria de sucesso entre as 

organizações é uma estratégia de mercado bem definida, dado que, a depender da atividade da 

empresa é que se pode estabelecer de forma adequada qual é a questão social objeto da 

responsabilidade social empresarial.  

A responsabilidade social da empresa pode se manifestar em diferentes áreas, 

beneficiando interesses sociais em quadrantes distintos. Contudo, quando os interesses mútuos 

que ensejam a parceria para criação de valor compartilhado são associados aos direitos do meio 

ambiente, fala-se em cumprimento da responsabilidade socioambiental das empresas, 

concretizando interesses mútuos nesse sentido. 

Em termos práticos, para que as parcerias entre o terceiro setor e o mercado (que tenham 

por objetivo a responsabilidade social das empresas) possuam alto impacto, há os que defendem 

que, além da clareza entre as partes componentes das parcerias, seriam necessários uma boa 

comunicação e um programa de responsabilidade social estratégico atrelado ao negócio da 

empresa.348 

De fato, associar o negócio da empresa às finalidades estatutárias da entidade do terceiro 

setor com quem se celebra uma parceria pode se apresentar como uma alternativa viável e 

potencialmente bem-sucedida, porém não necessariamente a parceria deve atender a esse 

requisito. É possível que a celebração de parcerias, cujos objetos não estão associados ao 

negócio da empresa, sejam passíveis de sucesso. Compreende-se, contudo, a essencialidade da 

vinculação do plano de responsabilidade social da organização empresarial aos propósitos 

jurídico-finalísticos da correspondente organização da sociedade civil.  

 

4.3 NUDGES: INCENTIVOS ÀS PARCERIAS PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
AMBIENTAL 

 

Diante do que restou esclarecido no capítulo anterior, não há obrigatoriedade legal para 

implementação de ações de responsabilidade social por parte das organizações empresariais. 

Não obstante a existência da parametrização internacional outorgada pela ISO, não há norma 

instituída no ordenamento jurídico nacional para compelir essas organizações à adoção da 

responsabilidade social, de modo que os incentivos para que uma organização adote uma 

postura social e ambientalmente responsável não são jurídicos, mas de outra natureza.   

 
348 Disponível em: https://voluntariadoempresarial.com.br/empresas-e-ongs-como-criar-parcerias-de-alto-impa 

cto/. Acesso em: 06 dez. 2020. 
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Da mesma maneira, em que pese a potencialidade das parcerias entre as entidades 

pertencentes ao terceiro setor e as organizações representantes do mercado, e todos os seus 

possíveis benefícios, não existem quaisquer dispositivos legais na ordem jurídica brasileira que 

prevejam a consolidação de parcerias nesse sentido, tal qual a contratação entre as organizações 

do terceiro setor e a administração pública. Entretanto, não há impedimento legal para tal, razão 

pela qual devem ser observados os princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratação 

inerentes aos instrumentos celebrados entre pessoas jurídicas de direito privado. 

Ademais, conforme pontua Belchior, os principais instrumentos na ordem jurídica 

brasileira para nortear a atuação do Estado na tutela do meio ambiente, especialmente sob a 

perspectiva da regulação sancionatória, não são suficientes como mecanismo de proteção 

ambiental. Nesse contexto, se fortalecem mecanismos econômicos que estimulam, premiam e 

incentivam condutas desejadas.349 

No mesmo sentido, Ayala e Coelho350 defendem que as normas legislativas (as quais já 

foram expostas anteriormente), por si só, não são capazes de solucionar as demandas 

ambientais. Assim, decorre do entendimento dos autores que embora a normatização suscite 

algum nível de proteção ambiental, o Estado precisa ir além. 

É a partir dessa perspectiva que, nos últimos anos, instituições públicas e privadas têm 

demonstrado um interesse significativo no uso de nudges (ou incentivos), dado que, de modo 

geral, são estratégias que possuem menor custo e alto potencial para atingir objetivos em áreas 

distintas, preservando a plena liberdade de escolha dos agentes.351  

Em um primeiro momento, urge salientar que tais incentivos, com raízes na Teoria da 

Economia Comportamental e pautados na arquitetura de escolhas, podem ser entendidos como 

incentivos que conduzem as pessoas em uma determinada direção, porém sem haver 

manipulação, posto que a transparência é um ponto importante para a sua construção. 

Como principais características, é possível destacar que os nudges: a) mantêm a 

liberdade de escolhas dos agentes, na medida em que podem direcionar o seu comportamento, 

no entanto, sem forçá-los a tomar nenhuma decisão; b) devem ser transparentes e efetivos, 

sendo uma das suas principais vantagens a ausência de coerção, de modo que não podem ser 

 
349 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental.  Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2017. 
350 AYALA, Patryck de Araújo; COELHO, Mariana Carvalho Victor. Paternalismo libertário e proteção jurídica 

do ambiente: por que proteger o ambiente também deve ser proteger as liberdades? Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 405-427, 2018, p. 420-421. 

351 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, v. 37, n. 4, p. 583-588, 2014. 
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considerados uma forma de manipulação; c) necessitam de evidências e testes que comprovem 

a sua efetividade.352 

Sendo assim, torna-se necessário levantar o seguinte questionamento: quais são os 

nudges existentes para que empresas adotem políticas de responsabilidade social ambiental e 

em que medida as organizações da sociedade civil podem contribuir para tal? 

A ideia em torno da arquitetura de escolhas – especialmente no contexto da contratação 

entre pessoas jurídicas de direito privado – é a utilização de uma estratégia baseada em 

incentivos e não em comando e controle e essa noção é aplicável a todos os agentes econômicos, 

incluindo-se as organizações empresariais e as entidades representantes da sociedade civil 

organizada.  

Segundo Sustein, dez importantes formas de nudges353 merecem ser destacadas: regras 

padrão (por exemplo, inscrição automática em programas, incluindo educação, saúde e 

economia); simplificação (em parte para promover a adoção de programas exigentes); uso de 

normas sociais (com base no que a maioria das pessoas faz); facilidade e conveniência (por 

exemplo, fazer opções de baixo custo); divulgação de informações relevantes (por exemplo, os 

custos econômicos ou ambientais associados ao consumo de energia); avisos e gráficos (por 

exemplo, o alerta nas embalagens de cigarros); estratégias de pré-compromisso (pelas quais as 

pessoas se comprometem a determinada ação); lembretes (por exemplo, e-mail ou mensagem 

de texto lembrando os compromissos); lançar intenções de implementação; informar às pessoas 

sobre a natureza e as consequências do seu passado de escolhas. 354 

Com relação à tomada de decisões voltadas à proteção do meio ambiente, Thaler e 

Sunstein355 defendem a utilização dos nudges corretos e da arquitetura de escolhas como meios 

para redução da emissão dos gases do efeito estufa e proteção do meio ambiente. Os autores 

partem de dois pressupostos da arquitetura de escolhas para que não tenha havido mudança real 

comportamental efetiva por parte dos agentes poluidores: a ausência de incentivos bons o 

suficiente e de feedbacks e informações necessárias. 

 
352 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, v. 37, n. 4, p. 583-588, 2014. 
353 No âmbito da arquitetura de escolhas, pode-se mencionar ainda os counternudges, que basicamente são 

incentivos em sentido contrário e podem existir de duas maneiras. A primeira delas seria através da imposição 
de um contra-argumento utilizado para levar pessoas a escolhas de determinada forma e o segunda a partir de 
nudges que não obtiveram o resultado esperado. Para mais informações, sugere-se a leitura do texto “Nudges 
that fail” de Sustein (2016).  

354 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, v. 37, n. 4, p. 583-588, 2014. 
355 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e 

felicidade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019. 
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Cumpre destacar que nessa espécie de nudge o arquiteto de escolhas possui uma 

preocupação diferenciada da justificação do bem-estar individual, na medida em que se trata da 

busca do bem-estar coletivo e do objetivo de evitar que indivíduos adotem ações ou 

comportamentos que interfiram e prejudiquem a vida de terceiros e que imponham danos ao 

meio ambiente.356 

Outro ponto que merece destaque consiste na preocupação acerca de qual modelo de 

arquitetura de escolhas seria o mais adequado para influenciar os indivíduos à adoção de 

comportamentos mais sustentáveis, como os incentivos econômicos e a disposição de 

informações relevantes para orientar os sujeitos no momento da tomada de decisões.357 

Verifica-se que os incentivos para escolhas sustentáveis possuem particularidades, na 

medida em que a proteção do meio ambiente é interesse da coletividade. E, a partir do exposto, 

com base na noção de que as liberdades de escolhas podem ser resguardadas, é que se tem o 

fundamento para a criação de nudges ambientais. 

Com relação à aplicação dos nudges e o vínculo com o meio ambiente, é oportuna a 

utilização do exemplo do estado do Ceará, onde se instituiu o “Selo Empresa Sustentável”, por 

meio da Lei Estadual n.º 17.178, de 15 de janeiro de 2020358. A certificação (que pode ser 

compreendida como um nudge) tem por objetivo identificar as empresas que desenvolvam 

práticas ambientais, eliminando os desperdícios, desenvolvendo tecnologias e metodologias 

limpas e reciclando insumos, em direção à proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

De acordo com a referida lei estadual, as empresas que optarem por requerer a 

correspondente certificação serão submetidas a um processo de avaliação por uma comissão 

técnica interdisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas. (art. 2º, §2º) E, por 

ocasião da avaliação, serão considerados aspectos como: uso racional de água, destinação de 

efluentes, gerenciamento de resíduos sólidos, uso racional de energia elétrica, responsabilidade 

socioambiental, redução de emissões de CO² (gás carbônico) e uso de energias renováveis (art. 

3º). 

 
356 AYALA, Patryck de Araújo; COELHO, Mariana Carvalho Victor. Paternalismo libertário e proteção jurídica 

do ambiente: por que proteger o ambiente também deve ser proteger as liberdades? Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 405-427, 2018. p. 421. 

357 AYALA, Patryck de Araújo; COELHO, Mariana Carvalho Victor. Paternalismo libertário e proteção jurídica 
do ambiente: por que proteger o ambiente também deve ser proteger as liberdades? Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 405-427, 2018. p. 421. 

358 CEARÁ. Lei 17.178, de 15 de janeiro de 2020. Dispõe sobre a criação do selo empresa sustentável no Estado 
do Ceará, 2020. 
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A respeito da certificação em comento, é oportuno ressaltar dois aspectos importantes: 

o primeiro deles, já mencionado, é a utilização do termo “responsabilidade socioambiental”, 

que confere ampla possibilidade de condutas de responsabilidade social dirigidas à proteção do 

meio ambiente por parte da organização, possibilitando a liberdade da organização para adotar 

ações nesse sentido, da maneira que lhes for mais apropriada.  

O segundo ponto a ser destacado é a possibilidade de utilização do selo, pela empresa 

que o adquirir, em seus produtos e publicidades (art. 4º), havendo a proibição somente de 

utilização da marca do Selo Empresa Sustentável para fins político partidários ou eleitorais (art. 

4º §3º). 

Ressalte-se que a lei estadual do Ceará possibilita a participação da sociedade civil 

organizada na implementação do referido selo, não somente como como membro da Comissão 

Técnica de Avaliação do “Selo Empresa Sustentável”, a ser designada pela Secretaria do Meio 

Ambiente, mediante portaria, mas também de forma indireta, como possível parceira das 

empresas. 

É que a possibilidade de consolidação de parcerias entre organizações da sociedade civil 

e empresas pode ser realizada para a obtenção do referido selo. Entidades do terceiro setor 

voltadas à proteção do meio ambiente podem contribuir com as empresas para implementação 

de políticas ambientais necessárias à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável, dentro de um padrão de qualidade ambiental.359   

Em outro exemplo, no Estado de Minas Gerais, idealizou-se proposta semelhante pelo 

Poder Público, mais especificamente por meio da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), que instituiu o selo “Semad Recomenda”. A 

iniciativa pretende valorizar ações ambientalmente responsáveis em direção à conservação dos 

recursos hídricos e da biodiversidade, melhorias no saneamento, adoção de fontes de energia 

sustentável, educação ambiental, incentivo ao turismo ecológico, dentre outros.360   

Assim como no selo conferido pelo Ceará, no caso de Minas Gerais, as empresas 

poderão usá-lo nas divulgações de seus projetos, permitindo que a população reconheça, a partir 

da identificação do selo, quais organizações de fato são ambientalmente responsáveis. Ademais, 

também se contempla a possibilidade de participação do terceiro setor, por meio de 

 
359 Disponível em: https://www.sema.ce.gov.br/2020/06/16/o-que-e-o-selo-empresa-sustentavel/. Acesso em 12 

dez 2020. 
360 Disponível em: http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/estado-lanca-selo-que-valoriza-boas-praticas-ambienta 

is. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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organizações da sociedade civil que podem contribuir para a implementação das referidas 

práticas, como também são potenciais apreciadoras da medida. 

Iniciativas semelhantes são identificadas também em outros estados brasileiros como o 

Amapá361, Mato Grosso362, Roraima363 e Paraná364, visando à preservação dos recursos naturais, 

a flora e a fauna de cada região, havendo a possibilidade, em todos os casos, de colaboração 

com organizações da sociedade civil atuantes em cada área.   

Tais premissas se aplicam à implementação das chamadas licitações “sustentáveis” ou 

“verdes”, que também podem ser interpretadas como green nudges365 elaborados pelo Estado 

com o objetivo de direcionar as empresas a assumirem posturas sustentáveis, visando a proteção 

do meio ambiente. 

Originalmente, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 

XXI da Constituição Federal e institui normas para licitações se contratos da Administração 

Pública, não versava diretamente sobre a sustentabilidade enquanto critério para contratação 

em licitação pública.  

Somente em 2010, a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro366, publicada pelo 

Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, dispôs sobre a necessidade de exigências de natureza ambiental em processos 

licitatórios que visem à sustentabilidade ambiental. 

Posteriormente, a partir da publicação da Lei n.º 12.349, de 15 de dezembro de 2010367, 

houve alteração no artigo 3º da referida lei, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
 

 
361 Disponível em: https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1106/programa-tesouro-verde-governo-do-amapa-certific 

a-mineradora-por-boas-praticas-ambientais. Acesso em: 12 dez. 2020. 
362 Disponível em: http://www.cultura.mt.gov.br/pt/web/mt/-/5790228-estao-abertas-as-inscricoes-para-empresas 

-interessadas-em-receber-selo-verde. Acesso em: 20 dez. 2020. 
363 Disponível em: https://roraimaemfoco.com/governador-sanciona-lei-que-cria-o-selo-empresa-sustentavel-em-

roraima/. Acesso em: 12 dez. 2020. 
364 Disponível em: http://www.sedest.pr.gov.br/Noticia/Governo-lanca-selo-de-protecao-fauna. Acesso em: 12 

dez. 2020.  
365 Incentivo verde. 
366 SANTOS, Rogério Santanna dos Santos. Instrução Normativa n.º 01, de 19 de Janeiro de 2010. Dispõe sobre 

os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 2010. 

367 BRASIL. Lei n.º 12.349, de 15 de dezembro de 2010. Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, 
de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 2o da Lei no 11.273, 
de 6 de fevereiro de 2006. Brasília, DF: Senado, 2010. 
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A inclusão da expressão “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” 

possibilitou a elaboração de uma espécie de licitação que leva em conta a sustentabilidade e 

preocupa-se com as questões relativas ao meio ambiente. 

Nesse sentido, Juarez Freitas afirma que, como elemento indutor do Direito 

Administrativo contemporâneo, as licitações da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

em todos os poderes, “precisam incorporar, ao escrutínio das propostas, incontornáveis critérios 

paramétricos de sustentabilidade para ponderar, de maneira motivadas, custos e benefícios 

sociais, ambientais e econômicos”.368 

O autor supracitado ainda afirma ser forçoso empregar, nos certames licitatórios e nos 

contratos públicos, “as lentes da sustentabilidade social, ambiental, econômica, ética e jurídico-

política.”  

É a partir da perspectiva de que a sustentabilidade deve ser incorporada na contratação 

no âmbito da Administração Pública que emerge o conceito de “licitações sustentáveis”, que 

podem ser compreendidas como nudges para que organizações interessadas em contratar com 

o Poder Público adotem, por exemplo, ações ambientalmente responsáveis.  

Segundo Torres369, licitações sustentáveis são 

aquelas em que se inserem critérios ambientais nas especificações contidas nos 
editais, para aquisição de produtos, para a contratação de serviços, para a execução de 
obras, de forma a minimizar os impactos ambientais adversos gerados por essas ações. 
Em licitações com esse viés, leva-se em conta a sustentabilidade dos produtos e 
processos a elas relativos.  
 

Ainda segundo o mesmo autor, os critérios utilizados pela administração pública para 

realizar editais de licitação ambientalmente sustentáveis podem levar em conta a quantidade de 

recursos naturais utilizados nos processos de produção das empresas, menor presença de 

materiais perigosos e tóxicos, maior vida útil, possibilidade de reciclagem e menor volume de 

resíduos.  

Os possíveis critérios de sustentabilidade ambiental são inúmeros e podem ser 

acrescidos àqueles já utilizados para seleção de organizações por parte do Poder Público quando 

da publicação de edital para contratação de determinado produto ou serviço. Parte-se da 

premissa de que as licitações sustentáveis são estímulos para que as empresas se adequem à 

essa modalidade de gestão, na perspectiva da responsabilidade social ambiental. 

 
368 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
369 TORRES, Rafael Lopes. Licitações sustentáveis: sua importância e seu amparo constitucional e legal. Interesse 

Público–IP, Belo Horizonte, v. 14, p. 219-241, 2012. 
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Acrescenta-se não haver impedimento legal para a inclusão, nas referidas licitações 

sustentáveis, de critérios de favorecimento de empresas que possuam política de 

responsabilidade social ambiental. E, quando esse critério é preenchido por meio da 

colaboração com organizações da sociedade civil, tem-se uma parceria intersetorial sustentável 

por excelência, posto que conta com a contribuição (ainda que indireta) do Estado, do mercado 

e do terceiro setor. 

Tratam-se os exemplos citados de nudges criados pelo Estado para estimular e 

influenciar uma atuação ambientalmente responsável por parte das empresas. Entretanto, os 

nudges podem surgir a partir de iniciativas diversas, não somente oriundas do Poder Público, 

como é o caso do índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

De acordo com Milani Filho, partindo da premissa de que empresas sustentáveis 

agregam valor para os seus acionistas a longo prazo, uma vez que, suspostamente, estão mais 

preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais, a Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa), em 2005, elaborou o ISE, composto por empresas selecionadas por adotarem 

políticas de Responsabilidade Social sob os pontos: econômico-financeiro, social, ambiental, 

governança corporativa e natureza dos produtos.370 

O objetivo do ISE, atualmente denominado ISE B3371 é fornecer subsídios aos 

investidores e induzir as empresas a adotarem práticas de sustentabilidade, uma vez que as 

práticas ESG372 (Ambiental, Social e de Governança Corporativa) contribuem para a 

continuidade e o sucesso dos negócios. 

Muito embora o referido selo esteja relacionado diretamente aos padrões de 

responsabilidade social, compreende-se que a adoção de práticas sustentáveis pode ensejar um 

padrão ambiental e socialmente responsável por parte da organização empresarial. 

Frise-se, por oportuno, que o ISE também conta com a participação da sociedade civil 

organizada, por meio de entidades que compõem o seu Conselho Deliberativo responsável por 

garantir um processo transparente de construção do índice e de deleção de empresas que 

atingem alta performance de sustentabilidade corporativa, considerando a eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa.373  

 
370 MILANI FILHO, Marco Antonio Figueiredo. Responsabilidade social e investimento social privado: entre o 

discurso e a evidenciação. Revista Contabilidade & Finanças, v. 19, n. 47, p. 89-101, 2008. 
371  B3: Brasil, Bolsa e Balcão. Atual Bolsa de Valores do Brasil. Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/. 

Acesso em: 22 dez. 2020. 
372  ESG: Envinromental, Social and Governance. 
373 Disponível em: www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-

sustentabilidade-empresarial-ise.htm. Acesso em: 22 dez 2020. 
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Outro exemplo que merece ser destacado é o caso do Thailand Enviromental Institute 

(TEI), entidade sem finalidade lucrativa, conhecida por promover o desenvolvimento 

sustentável na Tailândia e em outros países asiáticos e trabalha com agências governamentais, 

empresas e diretamente com consumidores. A própria empresa se intitula um organismo de 

certificação e padrão verde voltado para o mercado, desenvolvendo, inclusive nudges como o 

“Green Label” e o “Carbon Reduction Label” para produtos sustentáveis.374  

Como se vê, diversas são as possibilidades de utilização de nudges para adequar o 

comportamento da empresa aos padrões de desenvolvimento sustentável e implementação de 

responsabilidade social ambiental, sob a égide dos princípios do protetor-recebedor, da 

cooperação e da solidariedade.  

É possível a utilização de incentivos, com base na liberdade escolhas, para direcionar as 

organizações empresariais a realizarem escolhas ambientalmente sustentáveis, seja com o 

objetivo de adquirir algum “selo verde” ou simplesmente para viabilizar a responsabilidade 

social ambiental. 

Concorda-se, portanto, com Ayala e Coelho375 no sentido de que “se não se pode destruir 

as liberdades sob o pretexto de se proteger a natureza, a ideia de nudge surge como uma 

tentativa e uma proposta de equilíbrio para que as liberdades continuem a ser respeitadas e 

exercidas, mas no interesse para além de seus titulares”.  

Aplicam-se, portanto, os preceitos da economia comportamental às organizações 

empresariais (dirigidas por indivíduos), na medida em que são identificados nudges para a 

adoção de uma postura social e ambientalmente responsável (inclusive por meio da obtenção 

de certificados ambientais), assim como para o uso estratégico de parcerias com as entidades 

pertencentes à sociedade civil organizada, direcionando o mercado à atuação mais estreita com 

o terceiro setor. 

 

 

 

 
374  THONGPLEW, Natapol; SPAARGAREN, Gert; VAN KOPPEN, CSA Kris. Companies In search of the green 

consumer: Sustainable consumption and production strategies of companies and intermediary organizations In 
Thailand. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, v. 83, p. 12-21, 2017. 

375  AYALA, Patryck de Araújo; COELHO, Mariana Carvalho Victor. Paternalismo libertário e proteção jurídica 
do ambiente: por que proteger o ambiente também deve ser proteger as liberdades? Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 405-427, 2018. p. 426. 
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4.4  INTERESSES CONVERGENTES: AS PARCERIAS ENTRE O MERCADO E O 
TERCEIRO SETOR COMO VETOR DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
AMBIENTAL DAS EMPRESAS 

 

Como é possível constatar, a adoção de uma gestão empresarial pautada na 

responsabilidade social corporativa tem por principal objetivo conferir um papel à empresa, que 

está além da obtenção de lucro. A noção de que a empresa é elemento importante para 

construção da sociedade e do próprio Estado de Direito auxilia a percepção de que esta exerce 

um papel que está além da sua função social (enquanto corolário da função social da 

propriedade), na medida em que a organização pode contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade e reparar desequilíbrios oriundos da sua própria atuação. 

Igualmente, restou claro que há interesses secundários das empresas para que adotem 

condutas e realizem investimentos socialmente responsáveis. Conforme assevera Matias, 

utilizando-se o exemplo da realidade americana, a responsabilidade social se apresenta 

principalmente como um diferencial competitivo, instrumento de marketing, com o objetivo de 

ampliar os lucros, sem obrigatoriedade legal, fato que o diferencia substancialmente da função 

social da empresa.376 

O terceiro setor, de modo diverso das empresas, tem o propósito de transformação 

positiva da sociedade como seu foco, seu nascedouro e também a sua finalidade.377  

Em meio à crise ambiental, o paradigma contemporâneo da atividade comercial, que 

caminha para a efetivação da responsabilidade social ambiental das empresas, faz emergir a 

necessidade de uma consciência ambiental, pautada na cooperação entre os sujeitos da 

sociedade, a qual pode ser estimulada pelo Estado por meio de nudges ambientais.  

Nessa perspectiva, percebe-se haver uma convergência de interesses dos setores da 

sociedade no que se refere à responsabilidade social ambiental das empresas.  

Com relação a esses interesses, entende-se necessárias as ponderações de Fisher acerca 

das alianças intersetoriais: 

Inspiradas pelos padrões de uma filantropia empresarial que sempre existira de forma 
difusa e assistemática, as iniciativas de atuação social empresarial vêm, 
gradativamente, transformando-se em ações estruturadas e permanentes, que exigem 
uma definição estratégica além de planejamento e operação cuidadosos. Nesse 
contexto, as alianças intersetoriais asseguram benefícios para todas as organizações 

 
376  MATIAS, João Luís Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: a distinção entre a função social da empresa 

e a teoria da social responsability. In: MATIAS, João Luís Nogueira; WACHOWICZ, Marcos. (Org.). Direito 
de propriedade e Meio ambiente: Novos desafios para o século XXI. Florianópolis, v. 1, p. 10-30, 2010. 
p.15. 

377 FERNANDES, Aline Ouriques Freire. A Função Democrática do Terceiro Setor: a busca pelo fortalecimento 
da democracia no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2020. p. 210. 
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em interação: ONG’s e organizações públicas beneficiam-se de conhecimentos e 
práticas profissionais das organizações de mercado e estas absorvem a experiência, a 
flexibilidade e a metodologia de trabalho das entidades do Terceiro Setor. 
 

Acrescenta-se, ainda, que as alianças intersetoriais, quando firmadas pelas parcerias 

entre o terceiro setor e o mercado para a consolidação da responsabilidade social ambiental da 

empresa, conferem benefícios para atores sociais além daqueles envolvidos diretamente na 

referida parceria. Nesse aspecto, todo os atores sociais envolvidos no sistema de proteção 

jurídico-ambiental são contemplados, inclusive o Estado, uma vez que ao Poder Público são 

conferidas responsabilidades em relação à proteção do meio ambiente.  

Compreende-se, portanto, que as ações de responsabilidade social, quando voltadas às 

práticas de gestão ambiental, direcionam a empresa ao exercício da responsabilidade 

socioambiental, cujas diretrizes não estão relacionadas ao mero exercício da função social da 

empresa, mas a incluem no espectro das organizações socialmente responsáveis 

ambientalmente, o que se apresenta um desafio ainda maior.  

É que para que o exercício da responsabilidade social ambiental seja efetivo, é 

necessário ir além dos limites da própria organização, com o cumprimento da função social da 

empresa e a compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. As 

parcerias são uma alternativa viável para tal. Inclusive, podem ser utilizadas como meios para 

implementação de uma política de responsabilidade social ambiental na empresa, dado que 

utilizam aparatos previamente existentes (no caso em análise, os das organizações da sociedade 

civil). 

A perspectiva de esforço em conjunto entre os setores, amplamente discutida no 

presente trabalho, aliada à possibilidade jurídica de estabelecer parcerias entre o mercado e o 

terceiro setor, direcionam a discussão para a convergência de interesses percebidas nessas 

relações. Ademais, provocam a reflexão sobre essas parcerias em busca, especificamente, da 

reparação ou atenuação dos danos ambientais, contribuindo para a efetivação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, por consequência, da dignidade da pessoa humana em 

um Estado de Direito Ambiental. 

Retome-se as ideias de Bessa378, que, ao tratar do princípio da cooperação, estruturante 

do Direito Ambiental assevera que este traduz a conjugação de esforços e participação nos 

processos decisórios. Segundo a autora, em termos normativos, esse princípio se apresenta sob 

a forma de instrumentos que promovam a informação e a participação dos cidadãos e 

 
378 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais e regulação 
jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
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organizações, como pressuposto à efetiva cooperação entre os diferentes setores da sociedade 

nacional e internacional. 

Depreende-se, portanto, a importante perspectiva de colaboração entre os setores da 

sociedade, de modo que quando a autora utiliza a expressão “organizações”, entende-se fazer 

referências àquelas com e sem finalidade lucrativa. A reflexão da autora confere importante 

substrato à teoria de que as parcerias entre o terceiro setor e o mercado em busca da 

responsabilidade socioambiental das empresas, além de juridicamente possíveis, são coerentes 

com a proteção jurídica conferida ao meio ambiente pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Dentre os serviços passíveis de realização por parte do setor privado, está a proteção ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Organizações da sociedade civil cujas finalidades 

estatutárias estão associadas a questões relativas à proteção ambiental e preservação da natureza 

dependem fortemente do investimento e da solidariedade de pessoas e organizações. 

Nessa perspectiva, propõe-se a utilização da intersetorialidade para a concretização de 

parcerias privadas, que viabilizem a criação de valor compartilhado entre organizações da 

sociedade civil e empresas privadas, na perspectiva de interesses convergentes, para a 

consolidação da responsabilidade socioambiental das empresas.  

Utiliza-se a representação a seguir para elucidar tais interesses: 

Figura 2 — Representação gráfica dos interesses convergentes: 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir da parceria entre o terceiro setor e o mercado, é possível identificar a interseção 

de interesses por partes dos atores sociais, na medida em que todos, em algum nível, podem se 

beneficiar. 

De um lado, organizações da sociedade civil cujas finalidades apontam para a proteção 

do meio ambiente, em que pese sua relevância social e política, com frequência necessitam do 

fomento por parte dos demais setores da sociedade (Estado e mercado). 

De outro lado, as empresas privadas que pretendem exercer a responsabilidade social 

em matéria de Direito Ambiental (independentemente da motivação) podem utilizar das 

parcerias privadas com organizações da sociedade civil que executam atividades de proteção 

ambiental. A finalidade lucrativa das empresas e a ausência dessa finalidade das OSCs são 

compatíveis para o exercício de parcerias em busca de interesses comuns — no caso, a 

responsabilidade socioambiental das empresas. 

É que as empresas social e ambientalmente responsáveis possuem vantagens no 

mercado, tanto sob o ponto de vista dos consumidores quanto dos investidores, visto que estes 

tendem a buscar nas empresas tanto padrões éticos quanto retornos estáveis para os seus 

investimentos.379  

Ao possibilitar e incentivar o espaço jurídico de atuação do terceiro setor por meio de 

incentivos fiscais e edição de leis competentes, o Estado convoca os particulares a perseguirem 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tarefa que lhe é inerente. 

Trata-se de uma solução para atender às demandas ambientais em período de crise. É 

por meio de tal parceria que o terceiro setor é capaz de viabilizar o exercício da responsabilidade 

social empresarial, especialmente no que se refere às questões ambientais, consolidando a ideia 

de criação de valor compartilhado, situação em que todas as partes envolvidas são favorecidas, 

resultando em ações efetivamente benéficas ao meio ambiente. 

Para melhor ilustrar como tais colaborações podem ser consolidadas, cite-se o Programa 

Tear – Tecendo Redes Sustentáveis.380 Trata-se de uma parceria entre o Instituto Ethos 

(classificado como OSCIP, portanto, pertencente ao terceiro setor) e a empresa de consultoria 

Business Meets Social Development (BSD), que vislumbra oportunidades de obter vantagens 

competitivas ao encarar a responsabilidade social empresarial de forma estratégica.  

É interessante ressaltar como a atuação das entidades do terceiro pode se manifestar de 

inúmeras formas. Cite-se a situação em que 200 grandes empresas explicaram à pequena 

 
379 HENDERSON, Hazel. Mercado ético: a força do novo paradigma empresarial. Editora Cultrix, 2006. p.263. 
380 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL - ETHOS. Responsabilidade 

Social Empresarial nos Processos Gerenciais e nas Cadeias de Valor. São Paulo, 2006. 
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organização da sociedade civil Institute of Public & Environmental Affairs (IPE) porque suas 

fábricas ou fornecedores da China violaram as leis de ar e água do país, oportunidade em que 

50 empresas tomaram medidas corretivas e concordaram com auditorias ambientais de suas 

fábricas supervisionadas pela IPE.381 

Não surpreende que nem todas as empresas se mostrem abertas à intervenção de 

organizações da sociedade civil em sua cadeia de produção. Se por um lado, empresas como a 

Apple não demonstraram interesse em atender às notificações enviadas pela entidade, outras 

organizações como Walmart e Nike, objetivando preservar sua reputação ambiental, adotaram 

a IPE como parceira para melhorar a gestão ambiental de suas cadeias de suprimentos chinesas, 

com o objetivo de reduzir o risco de violação ambiental.  

No caso em análise, por se tratar de grandes empresas cujas cadeias de produção são 

complexas e merecem atenção, verifica-se o interesse da organização de celebrar parcerias com 

uma entidade sem finalidade lucrativa como a IPE. É que a organização (cujas principais 

finalidades estão relacionadas à proteção do meio ambiente) possui a expertise necessária para 

identificar os danos ambientais nos processos de produção das empresas e as violações às 

normas do país onde estão instaladas, contribuindo para que haja a reparação de falhas. 

No Brasil, a marca de sandálias Melissa, em parceria com Irmãos Campana382 criou uma 

instalação na Semana de Design de Milão revestida com crochê, feita de PVC. Para criação da 

obra, foram utilizados mais de 17 mil fios do material reciclado dos sapatos e acessórios da 

Melissa, em parceria com a ONG Projeto Arrastão, ONG Ponto Firme, entre outras.383   

Além do reaproveitamento dos materiais que pode ser identificado como uma ação de 

responsabilidade social com o meio ambiente, a empresa firmou parcerias com organizações da 

sociedade civil para a confecção do material, como alternativa para fomentar o trabalho dessas 

entidades e contribuir para a sustentabilidade de instituições que não possuem finalidade 

lucrativa.  

A empresa Natura também tem se destacado positivamente por suas ações voltadas ao 

desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de parcerias com ONGs voltadas à proteção 

do meio ambiente. A empresa consolidou junto a organizações da sociedade civil da região do 

Pará, uma parceria denominada “Aliança Tapajós” para fornecimento de ingredientes da 

 
381 Disponível em: https://www.scmr.com/plus/SCMR_MarApr_2012_Embracing_Green_in_China_Q402.pdf. 

Acesso em: 19 dez. 2020. 
382  Os irmãos Humberto e Fernando Campana são reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos de arte, 

criados com materiais inusitados e produtos sem valor aparente.  
383 Disponível em: https://casa.abril.com.br/feiras-e-mostras/melissa-e-irmaos-campana-uma-uniao-inusitada-

mas-coerente-na-mdw-2019/. Acesso em: 19 dez. 2020. 
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sociobiodiversidade, além de apoiar o desenvolvimento do território, com inciativas de 

empreendedorismo comunitário e educação.384 

Em 2019, a Polícia Civil do Estado do Pará acusou ONGs ambientalistas do Estado 

como Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão e Projeto Saúde Alegria de desviar 

recursos da World Wide Fund for Nature (WWF)385 para combater incêndios que assolavam a 

região de Alter do Chão, no Município de Santarém.386 Como parte de sua estratégia de 

responsabilidade social, a empresa manifestou publicamente apoio ao Projeto Saúde Alegria, 

conferindo credibilidade à ação social que estava sendo criticada pela mídia por ocasião da 

declaração dada durante as investigações. 

Outro modelo a ser apresentado é o caso, no estado do Ceará, da Jornada Sustentável, 

realizada pelo Beach Park — complexo turístico instalado na região do Porto das Dunas e um 

dos maiores parques aquáticos da América Latina. A referida ação retirou toneladas de resíduos 

sólidos da cidade, do mar e do mangue, e contou com a contribuição de entidades do terceiro 

setor, a partir de parcerias firmadas com organizações como o projeto Mares Limpos da ONU 

Meio Ambiente, Limpa Brasil, Menos 1 Lixo, Aquasis, Escola de Mergulhadores Mar do Ceará, 

Colônia de Pescadores de Aquiraz e a Associação Caatinga.387 

Diante dos exemplos apresentados, é possível identificar que ações de responsabilidade 

social ambiental não necessariamente significam a transferência de recursos financeiros para as 

organizações da sociedade civil, mas podem ser consolidadas por meio do apoio institucional, 

repasse de recursos humanos e/ou materiais, investimento na sustentabilidade na comunidade 

local e preservação da natureza.  

O fato é que o Estado, o mercado e o terceiro setor compõem a mesma sociedade e são 

corresponsáveis pela defesa dos interesses sociais, sobretudo no que se refere à proteção 

ambiental. É o que se estabeleceu no artigo 225 da CF/88 e foi reforçado pelos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, e somente a partir de parcerias e da observância ao 

princípio da cooperação do Direito Ambiental será possível falar em desenvolvimento 

sustentável. 

 
384  Disponível em: https://www.natura.com.br/blog/mais-natura/natura-se-solidariza-com-a-ong-projeto-saude-e-

alegria. Acesso em: 19 dez 2020. 
385 World Wide Fund for Nature é uma organização não governamental internacional que atua na proteção e na 

conservação do meio ambiente.  
386  Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,delegado-diz-que-ongs-de-alter-do-

chao-desviaram-recursos-da-wwf-para-combater-incendios,70003103414. Acesso em 19 dez 2020. 
387 Disponível em: http://www.souecologico.com/sou-ecologico/beach-park-planeja-tirar-30-toneladas-de-lixo-

do-mar/. Acesso em: 19 dez. 2020. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a possibilidade jurídica de serem 

consolidadas parcerias entre entidades do terceiro setor e organizações do mercado a fim de 

concretizar ações de responsabilidade social ambiental das empresas, bem como identificar 

quais as possibilidades efetivas de contribuição da sociedade civil organizada para este mesmo 

fim.  

Verificou-se que, historicamente, a sociedade civil brasileira é fortemente marcada pelas 

expectativas que nutre em relação ao Estado, no sentido de que este, no exercício de suas 

funções originárias, atue direta e isoladamente no atendimento das demandas sociais. 

Entretanto, é necessário reconhecer que tais expectativas são frustradas quando se percebe a 

incapacidade do Estado de agir sozinho e a contento no atendimento dessas demandas.   

O processo de recuo do Estado na provisão do bem-estar social propiciou (a despeito 

das razões pelas quais esse cenário tenha se estabelecido) a ascensão e a consolidação de novos 

atores sociais passíveis de agir em benefício da sociedade, e corroborou a tendência de atuação 

de organizações privadas com esse intento, sobretudo de entidades cujos preceitos estão 

associados à concretização do interesse público e à ausência de finalidade lucrativa.  

Paralelamente a isso, o desenvolvimento econômico (dentre outros fatores) acentuou o 

consumo de recursos naturais, agravando a crise ambiental enfrentada pela sociedade 

contemporânea. Nessa via, fez-se necessário repensar a atuação destes agentes, na perspectiva 

de que produzam impactos positivos para além da sua função social, conferindo às organizações 

da sociedade civil o papel de potenciais e importantes aliadas para a concretização da 

responsabilidade social. 

No contexto brasileiro, os movimentos ambientalistas da sociedade civil organizada, 

aliados aos padrões internacionais de desenvolvimento sustentável, no contexto da Sociedade 

de Risco, propiciaram a construção de um Estado em que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é constitucional, fundamental e humano, e a sua garantia é dever 

do Poder Público, porém também da coletividade, havendo destaque para a atuação das 

empresas em respeito à sua função social, consolidando o sistema de proteção jurídico-

ambiental no país. 

Entretanto, sem a colaboração da coletividade, conforme previsto constitucionalmente, 

o sistema de proteção jurídico-ambiental não é suficiente para alcançar o meio ambiente 

sustentável. Nem mesmo os padrões internacionais expostos nos Objetivos do 



153 
 

 
 

Desenvolvimento Sustentável da ONU — mesmo porque, ausentes de exigibilidade jurídica – 

são capazes de sanar os desequilíbrios ambientais.  

Os desequilíbrios sociais, econômicos e, principalmente, ambientais identificados no 

início do século XXI se tornaram ainda mais evidentes com o surgimento do vírus que 

ocasionou a pandemia de COVID-19 — um marco a partir do qual o que já era importante 

tornou-se imperioso: a colaboração e as parcerias entre os agentes sociais são elementos 

fundamentais para que a sociedade civil possa se desvencilhar de circunstâncias de crise, sejam 

elas econômicas, sociais, sanitárias ou ambientais.  

A responsabilidade social da empresa, em que pese não possua caráter obrigatório, pode 

ser caracterizada como uma abordagem de interesse da organização empresarial e da própria 

população, na medida em que as ações de impacto social são de benefício e de interesse público 

e é justamente em razão do desenvolvimento da responsabilidade social das empresas é que 

podem ser consolidadas parcerias entre as entidades do terceiro setor e as empresas privadas.  

A ausência de obrigatoriedade legal para exercer a responsabilidade social da empresa 

não obsta ao Estado o seu estímulo por outros meios, como é o caso dos selos conferidos para 

as organizações ambientalmente sustentáveis. Nessa perspectiva, é possível recorrer aos 

princípios da cooperação e da solidariedade, para chamar a atenção da possibilidade de serem 

estabelecidas parcerias para responsabilidade social rumo ao desenvolvimento sustentável.  

Foi possível constatar que a responsabilidade social ambiental das empresas pode ser 

exercida por meio de parcerias intersetoriais, abrindo o caminho para a concretização de 

objetivo em comum: a proteção do meio ambiente, além de eliminar as barreiras entre os setores 

para um futuro mais sustentável, criando uma relação de interdependência para o valor 

compartilhado. 

A conjugação das áreas por meio das alianças intersetoriais está em harmonia com os 

ideais internacionais da ONU de desenvolvimento sustentável. A proteção ambiental é o ponto 

que conecta o terceiro setor com o mercado e, de forma indireta, o próprio Estado, na medida 

em que a responsabilidade social ambiental da empresa é de interesse de todos os atores do 

modelo trissetorial. Foi o que se pôde identificar nos exemplos supracitados, em que empresas 

buscaram entidades do terceiro setor que já possuíam projetos de proteção do meio ambiente, 

para investir os seus recursos de responsabilidade social. 

O terceiro setor enquanto garantidor de direitos sociais, reconhecidamente legítimo para 

atuar nas questões de interesse público, pode agir nas causas ambientais, mesmo porque o 

próprio movimento que ensejou a constitucionalização do direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado é oriundo da sociedade civil organizada. No âmbito de atuação do 

setor sem fins lucrativos, a ausência ou escassez de recursos pode ser fator impeditivo ou que 

dificulte o alcance de suas finalidades estatutárias em torno da proteção do meio ambiente.  

Desta maneira, na perspectiva de alianças entre os setores, caberia ao terceiro setor 

fornecer a sua expertise no exercício de seus propósitos sociais e ambientais, bem como a 

credibilidade conferida às organizações da sociedade civil, dado que, desprovidas de finalidades 

lucrativas, objetivam contratar para realizar as suas atividades de interesse social, conforme 

previsto em seus atos constitutivos.   

No que é cabível às empresas, diante das novas expectativas sociais e, em decorrência 

da sua função social (em que se exige a proteção do meio ambiente, posto que se trata de um 

exercício do direito de propriedade), as organizações pertencentes ao mercado demonstram 

cada vez mais interesse em adotar políticas de responsabilidade social ambiental. A postura 

social e ambientalmente responsável, em que pese não ser obrigatória, desperta o interesse das 

empresas que empreendem esforços para alcançar uma imagem positiva perante a sociedade, 

enquanto organização sustentável e em harmonia com a natureza e sociedade.  

As parcerias aqui propostas permitem ampliar as possibilidades de ações sustentáveis, 

contribuindo para que as empresas utilizem os seus recursos para cooperar com a causa 

ambiental utilizando-se da responsabilidade social para a criação de valor compartilhado, de 

interesse simultaneamente público e privado, segundo a metodologia proposta por Porter e 

Kramer.  

Portanto, uma vez que restou esclarecido ser interessante a adoção de posturas 

sustentáveis por parte das empresas, é possível que estas busquem organizações da sociedade 

civil com atuação na área para implementar sua política de responsabilidade social em matéria 

ambiental, contribuindo por meio de fornecimento de recursos humanos e/ou econômicos, além 

de materiais, visibilidade ou quaisquer outras necessidades que a entidade necessite.  

Com relação ao Estado, no exercício de suas competências originárias, este possui 

interesse na concretização das referidas parcerias, uma vez que outros atores passam a colaborar 

com a proteção do meio ambiente. Desta maneira, o Estado pode favorecer direta ou 

indiretamente a colaboração intersetorial, seja por meio da criação de nudges ambientais, 

utilizando a arquitetura de escolhas, ou indiretamente, dado que legitima a atuação do terceiro 

setor e confere aos entes privados a liberdade de associar e atuar em favor do interesse público.  

Chegou-se à conclusão, portanto, que as parcerias entre o terceiro setor e as empresas 

para a responsabilidade social ambiental resultam de interesses convergentes de todos os atores 
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da sociedade. São parcerias pautadas nos princípios da cooperação e da solidariedade, 

estruturantes do Direito Ambiental, mas que estão em harmonia com aqueles que legitimam a 

atuação do terceiro setor na ordem jurídica brasileira.  

Na perspectiva de interesses convergentes, o olhar estratégico das empresas para a 

responsabilidade social por meio do terceiro setor pode contribuir de maneira substancial para 

a consolidação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos 

termos previstos na Constituição Federal de 1998, em compatibilidade com os princípios da 

ordem econômica e prestigiando as relações intersetoriais.   

Diante do exposto, a pesquisa chegou à conclusão de que o terceiro setor e o mercado 

possuem oportunidades de criar, juntos, uma nova noção de responsabilidade social com viés 

ambiental, a partir do modelo intersetorial de atuação, rompendo com a ideia de uma sociedade 

fragmentada em setores que não se comunicam, com objetivos distintos e isolados.  

Não existem respostas simples ou soluções imediatas para o enfrentamento da crise 

ambiental contemporânea, entretanto, é possível identificar na solidariedade e na cooperação 

mútua, caminhos para a responsabilidade social da empresa, consolidados no trabalho da 

sociedade civil organizada, que ensejou a constitucionalização do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, por meio dos movimentos ambientalistas. 

Tem-se, portanto, que o presente trabalho atingiu seu propósito inicial, na medida em 

que identificou não somente a possibilidade jurídica — confirmando a hipótese de que o terceiro 

setor pode contribuir efetivamente para a responsabilidade social ambiental das empresas —, 

mas identificou, na consolidação de parcerias intersetoriais, o potencial de produzir um 

resultado útil para o posicionamento ambientalmente responsável das empresas. 
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