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RESUMO 

 

 

O trabalho versa sobre os aspectos jurídicos da Auditoria Ambiental. 

Primeiramente serão expostos os eventos históricos que motivaram a criação e 

normatização da Auditoria Ambiental como instrumento de gestão ambiental; 

após, será analisada a relação entre a auditoria e a administração responsável 

e sustentável de empreendimentos, bem como os seus principais instrumentos, 

aplicações, benefícios e custos. Vez que finalizada a fixação dos pontos 

básicos e conceituais do trabalho, o presente estudo deve analisar com maior 

profundidade os aspectos jurídicos da Auditoria Ambiental, a relação com o 

meio ambiente e o seu desenvolvimento no Brasil. Por fim, a conclusão do 

trabalho pretende expor as razões da problemática que motiva a necessidade 

dos instrumentos de gestão ambiental e uma posição justificada acerca da 

questão. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Auditoria Ambiental. Aspectos Jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The work deals with the legal aspects of the Environmental Due Diligence. First, it 

will be exposed the historical events that led to the creation of the Environmental Due 

Diligence as a tool for environmental management. Then, it will be analyzed the link 

between the due diligence and the sustainable administration of enterprises, as well 

as its main tools, applications, benefits and costs. Once finished the basics and 

concepts of the research, this study should examine in greater depth the legal 

aspects of the Environmental Due diligence and it’s relation with the environment 

development in Brazil. Finally, the conclusion of the research work will present the 

reasons that motivates the need for environmental management tools and a justified 

position on the issue. 

 

Keywords: Environmental Law. Environmental Due Diligence. Legal Aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivemos, realmente, dias difíceis, em 

que o homem, (...), que tanto correu 

para ser salvo pela técnica, agora 

corre para ser salvo da tecnologia!” 

 

Édis Milaré, Tutela jurídica do meio 

ambiente,1985. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados da década de 70, estudiosos de universidades americanas constataram 

que o progresso tecnológico ampliava a concorrência do mercado internacional. 

Diversas organizações demonstraram que conglomerados de empresas em diversas 

frentes do globo se tornariam financeiramente viáveis em um futuro próximo, no qual 

o empreendedorismo local seria substituído pelas grandes corporações. Iniciava-se 

a globalização. 

 

O ímpeto da expansão do domínio de mercado esbarrava em incontáveis restrições 

na lei e barreiras culturais de inúmeras regiões. Nessa toada, empresas americanas 

que por ventura direcionassem investimentos a empreendimentos estrangeiros eram 

obrigadas a se adequar às normas ambientais locais que, a princípio, não condiziam 

com a habitualidade do mercado americano. 

 

Nesse contexto, a internacionalização do empreendedorismo encontrava barreiras, 

dentre as quais a crescente preocupação ambiental que limitava a concorrência. 

Surgiu, então, a Auditoria Ambiental como instrumento de planejamento, no sentido 

de gerenciamento de riscos, recursos, ações, princípios e iniciativas condizentes 

com o mercado alvo de atuação e ampliação do desenvolvimento sustentável. 

 

Ao contrário do que muitos imaginam, as Auditorias foram desenvolvidas pela força 

da necessidade. As questões ambientais e o advento de normas internacionais de 

conduta surgiram da necessidade de expansão do mercado e das especificidades 

locais que obstavam a consolidação das grandes corporações. 

 

A cada novo empreendimento as novas exigências pressionavam a uniformização 

de procedimentos e a criação de planos de gestão que incorporassem legislações 

locais e parâmetros internacionais, a ponto da Comissão de Brundtland resolver que 

“o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam e 
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reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas”1. 

 

É nesse contexto de preocupações ambientais e principalmente de necessidade de 

expansão de empreendimentos a nível global é que as principais companhias de 

países desenvolvidos, em primeiro lugar as americanas, passaram a perceber que o 

processo de Auditoria traria benefícios na medida em que seria dado cumprimento 

às normas locais e enalteceriam o diferencial ambientalmente responsável perante a 

concorrência. 

 

O processo de Auditoria Ambiental, assim, se desenvolveu como uma eficiente 

ferramenta de gestão em que haveria, necessariamente, a avaliação de (i) legislação 

(ambiental e outras), (ii) matéria-prima (disponibilidade), (iii) impactos ambientais e 

(iv) passivos ambientais. 

 

Trata-se, portanto, de tema profundamente pertinente à realidade jurídica atual. Haja 

vista que a globalização, outrora iniciada pelas grandes corporações americanas, 

trouxe ao mercado novos conceitos de desenvolvimento sustentável que motivaram 

a criação de inúmeras normas de gestão e acordos internacionais que fomentaram o 

empreendedorismo moderno. 

 

Assim, o presente trabalho pretende segmentar o estudo em dois capítulos, expondo 

a problemática de forma didática e trazendo à baila os entendimentos de renomados 

juristas para, enfim, oferecer uma solução baseada nas observações desenvolvidas 

ao longo da pesquisa. 

 

No que diz respeito ao interesse na abordagem do assunto, foi durante as aulas de 

Especialização em Direito Ambiental, ministradas pela professora Lúcia Reisewitz, 

orientadora deste projeto, a qual recebe sinceras homenagens. 

 

                                                
1 Brundtland, G.H. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988. 
Relatório de 1987 da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. 
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Dos debates durante o curso surgiu o tema, a qual incumbe o presente trabalho 

esmiuçar de forma clara, concisa e objetiva. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

A AUDITORIA AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

 

 

1.1 – O surgimento da Auditoria Ambiental 

 

A palavra auditoria tem origem na palavra em latim auditore, cujo significado é 

“aquele que ouve”. 

 

No primeiro momento a terminologia foi introduzida no mercado interno americano 

na década de 70 por corporações americanas que utilizaram a definição latina como 

nomenclatura para a gestão empresarial e padronização de métodos de organização 

para fins de cumprimento às normas ambientais promulgadas pelos Estados Unidos 

no final da década de 60. 

 

De acordo com Ronald E. Gregg, é evidente a “relação entre o desenvolvimento 

histórico da auditoria ambiental nos Estados Unidos e a cronologia da legislação 

ambiental americana. (...) Assim, na medida em que o público americano, através do 

Congresso, exigiu mais e mais leis ambientais, (...) a indústria reagiu através do 

desenvolvimento da auditoria ambiental como uma forma de gerenciar, organizar e 

cumprir com a crescente complexidade de requisitos legais”2. 

 

Nesse contexto, a definição de Auditoria Ambiental ganhou a conotação de sistema 

de contabilidade empresarial ambiental, no qual através de métodos padronizados 

de análises seriam possíveis identificar passivos ambientais ocultos ou evidentes 

que onerassem demasiadamente o mercado interno americano. 

                                                
2 GREGG, Ronald E. Environmental auditing: the U.S. Experience. In: ICHEME Symposium 
Series, n. 132. p. 15. 
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Lucila Maria de Souza Campos e Alexandre de Ávila Lerípio compreendem que “as 

auditorias permitem uma constatação efetiva dos níveis de conformidade da 

atividade produtiva aos requisitos aplicáveis, notadamente aqueles de natureza legal 

e relativos à política da organização, o que induzirá a uma abordagem gerencial 

mais pragmática, adequada aos objetivos e metas organizacionais”3. 

 

Tais metas foram introduzidas pela Securities and Exchange Comission (SEC), cuja 

atuação durante os anos 70, juntamente com a Environmental Protection Agency 

(EPA), foi extremamente importante para a consolidação das Auditorias Ambientais 

americanas que em seguida rapidamente expandiram os seus métodos por outros 

países desenvolvidos, acompanhando a irrefreável globalização do mercado. 

 

1.2 – A internacionalização da Auditoria Ambiental 

 

O progresso na legislação ambiental que ao final da década de 70 pavimentou a 

internacionalização da Auditoria Ambiental refletiu também na concorrência dos 

mercados nacionais que passaram a competir com empresas estrangeiras por uma 

posição consolidada no mercado. 

 

Nesses termos, as Auditorias fomentaram a percepção do público acerca das linhas 

de produção e métodos responsáveis ao diferenciar positivamente as empresas que 

demonstravam boas práticas. 

 

Com o auxilio da mídia, essas grandes corporações eram consideradas verdadeiras 

ativistas da proteção ao meio ambiente. Embora as suas reais intenções fossem 

bem menos louváveis. 

 

Rodrigo Sales, grande estudioso do tema, considera que “de forma geral, a auditoria 

ambiental, em conjunto com outras ferramentas gerenciais, também tem sido 

identificada como um instrumento para prevenir danos ambientais e mostrar ao 

                                                
3 CAMPOS, Lucila Maria de Souza. Auditoria Ambiental: uma ferramenta de gestão / 
Alexandre de Ávila Lerípio. São Paulo: Atlas, 2009. p. 3. 
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público e às autoridades uma imagem positiva sobre a postura da companhia 

relativamente a suas responsabilidades ambientais”4. 

  

Além da questão da imagem frente a forte concorrência, também contribuíram para 

a internacionalização da Auditoria Ambiental notórios acidentes ambientais nos anos 

80: em 1984 o petroleiro Exxon Valdez colidiu com um rochedo, provocando um 

enorme vazamento de cerca de 40 milhões de litros de petróleo, contaminando uma 

área de 250km2. Ainda em 1984, o famoso acidente em Bhopal na Índia chocou o 

mundo quando uma importante indústria química descarregou na atmosfera 25 mil 

toneladas de isocianato de metila, matando 3.400 pessoas. Além disso, a tragédia 

nuclear em Chernobyl na Rússia, que ceifou a vida de centenas de pessoas em 

1986, até hoje é lembrada como marco da calamidade ambiental que motivou uma 

grande mudança nos paradigmas em gestão de empresas. 

 

Pioneiras nos anos 70, as técnicas americanas foram adotadas pelos demais países 

desenvolvidos que acompanharam a popularização do desenvolvimento sustentável. 

 

Na esteira das corporações multinacionais que foram as primeiras a implantarem os 

novos métodos de gestão e ante a inflamada opinião pública a respeito dos grandes 

acidentes ambientais dos anos 80, a Auditoria Ambiental se proliferou largamente no 

setor privado entre as empresas de médio e pequeno porte que foram condicionadas 

a adotar as novas técnicas frente a forte concorrência no mercado internacional. 

 

Paralelamente à internacionalização das modernas medidas de gestão e segurança, 

a Agência Ambiental Federal Norte-Americana (USEPA) fomentou pesquisas no 

campo nas Auditorias Ambientais e contribuiu fortemente para a compreensão dos 

aspectos jurídicos que justificam, até hoje, a adoção políticas responsáveis. 

 

Nesse contexto é que a Auditoria Ambiental gradualmente assumiu a forma atual, 

como ferramenta confiável de controle para prevenir e corrigir condutas e medidas 

cujos reflexos sejam relevantes ao meio ambiente, considerando os passivos a que 

                                                
4 SALES, Rodrigo. Auditoria Ambiental – Aspectos Jurídicos. São Paulo: LTr, 2001. p. 30. 
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as empresas incorrem e os gravames de condutas rechaçadas pelas leis pertinentes 

ao empreendimento auditado. 

 

Aliás, nos primeiros anos da década de 80, as grandes empresas estavam apenas 

reagindo as necessidades do mercado concorrencial e as exigências legais cada vez 

mais incisivas. 

 

Não havia, naquele primeiro momento, a voluntariedade que o público espera em 

dispender recursos financeiros para o financiamento de custosos métodos de gestão 

cujo escopo essencial seria apenas cumprir as leis (compliance auditing) e enaltecer 

a responsabilidade ambiental. 

 

Foram necessárias inúmeras campanhas políticas e encontros internacionais, como 

a Comissão de Brundtland, para que a ideia de “voluntariedade” amadurecesse na 

consciência do empreendedorismo. Tanto é assim que apenas uma década mais 

tarde é que essa prática estaria finalmente disseminada em todo o globo, passando 

inclusive a ser parte essencial dos processos de fusão e aquisição de empresas no 

intuito de identificar as possíveis contingências ambientais. 

 

Assim, durante a década de 80 e até meados da década de 90, a prevenção através 

de Auditorias Ambientais ganhou notoriedade e transgrediu o mero cumprimento das 

leis ambientais, se tornando uma regra no meio corporativo que por sua vez adotou 

os seus conceitos e desenvolveu diversas vertentes conforme a legislação e hábitos 

culturais de cada nação. 

 

1.3 – Normatização da Auditoria Ambiental 

 

Em concordância com a iniciativa americana da USEPA em normatizar a técnica e 

promover a voluntariedade, diversas normas e regulamentos surgiram no decorrer 

da década de 80 com a tentativa de padronizar os procedimentos de Auditoria. 

 

Dentre tantas normas das mais diversas procedências, a International Chamber of 

Commerce (ICC), em 1989, destacou diretrizes básicas que desde então ecoaram e 
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foram incorporadas na metodologia prática. Essas diretrizes foram introduzidas pelo 

Position Paper on Environment Auditing, consubstanciando na (i) importância da 

Auditoria Ambiental como importante componente de gestão ambiental, (ii) adoção 

voluntária dos programas de auditoria, como parte de iniciativas de auto-avaliação e 

(iii) conceituação de Auditoria Ambiental, os principais elementos de um programa 

de Auditoria Ambiental e as atividades básicas para sua implantação. 

 

Assim, a Auditoria Ambiental tomou forma bem consistente, atualmente dividida em 

três fases: (i) pré-auditoria (planejamento, organização e definição de escopo), (ii) 

atividades de campo e (iii) pós-auditoria (diagnóstico e avaliação de resultados). 

 

Incentivada pelas pressões comerciais e a necessidade de uma representação em 

nível internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu orientação 

através do Environmental Programme/Industry and Environment Office (UNEP/IEO), 

no sentido: (i) a Auditoria Ambiental compulsória poderia perturbar o relacionamento 

entre auditores e auditados, e informações importantes podem ser omitidas; (ii) a 

Auditoria Ambiental vai além da adequação a leis e regulamentos, e desta forma 

envolve informações estratégicas sobre as operações das empresas; e (iv) a 

regulamentação da Auditoria Ambiental poderia inibir o seu desenvolvimento5. 

 

Em complemento, no inicio da década de 90, a Comunidade Europeia também veio 

a contribuir com as medidas de normatização no âmbito do setor industrial através 

da Eco-management and audit scheme (EMAS), impulsionando a metodologia, 

precursora da criação de normas efetivamente internacionais, como por exemplo a 

série ISO 14.000. 

 

1.3.1 – Normas Gerais 

 

Em 1986, a Política sobre Auditoria (USEPA) trouxe as primeiras normas gerais 

acerca do método de realização de Auditoria Ambiental. Em pouco tempo, entre 

1989 e 1992 surgiram diversas publicações do gênero exaradas pela International 

Chamber of Commerce (ICC). 

                                                
5 SALES, Rodrigo. Auditoria Ambiental – Aspectos Jurídicos. São Paulo: LTr, 2001 p. 35/36. 
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A normatização técnica, propriamente dita, é um conglomerado de publicações do 

referido período que objetivaram uniformizar a prática, dentre os quais se destacam 

o Environmental Auditing Standards Related to the Study and Evaluation of 

Environmental Management Systems do Institute for Environmental Auditing e o 

Standards for Performance of Environmental, Health, and Safety Auditis publicado 

pelo Environmental Auditing Roundable. 

 

Além da publicação de normas pelo ICC, também se destacaram no mesmo período 

a iniciativa de normatização por associações profissionais de auditoria, notadamente 

a americana ASTM que editou o Standard Provisional Practice for Environmental 

Regulatory Compliance Auditing e a européia Eco-management and Audit Scheme 

(EMAS). 

 

Em complemento, a edição da norma britânica BS7750, lançada em 1992, trouxe 

especificações com relação aos requisitos para o desenvolvimento e a manutenção 

dos sistemas de gestão ambiental. 

 

Apesar das diferenças entre esses programas, cujo escopo é a normatização geral 

da Auditoria Ambiental, há procedimentos básicos e conexos que se consagraram 

na prática dos sistemas de gestão e foram gradualmente incorporados pelas normas 

técnicas ambientais. 

 

De acordo com o mestre Rodrigo Sales6, destacam-se:  

 

- Apoio do Alto Comando da Empresa: apoio e acompanhamento dos procedimentos 

pela diretoria do empreendimento. 

- Objetivos e Escopo Claros: análise mediante critérios específicos que envolvem a 

aplicabilidade da legislação local e responsabilidades dos gestores, trabalhadores e 

auditores. Os objetivos da Auditoria são definidos compreendendo questões locais, 

tais como o zoneamento da região em que se situa o empreendimento auditado, os 

                                                
6 SALES, Rodrigo. Auditoria Ambiental – Aspectos Jurídicos. São Paulo: LTr, 2001 p. 56/57. 



 

 

19

 

pontos analisados (comumente relacionados ao meio ambiente do entorno, a saúde 

e a segurança) e o período de avaliação. 

- Proficiência dos Auditores: o conhecimento técnico-jurídico de todos os auditores 

envolvidos na consecução dos trabalhos de Auditoria e gerenciamento de riscos. É 

recomendável a formação de uma equipe multidisciplinar. 

- Independência e Objetividade dos Auditores: para uma avaliação imparcial dos 

resultados obtidos, estudiosos orientam pela independência dos auditores, ou seja, 

sem a interferência tendenciosa de gestores nos laudos de avaliação, para que os 

resultados obtidos sejam um verdadeiro reflexo do estado real do empreendimento 

auditado. 

 - Responsabilidade Profissional dos Auditores: envolve a consecução dos trabalhos 

de Auditoria com ética e responsabilidade. 

- Planos e Procedimentos Formais: envolve os trabalhos de campo e todas medidas 

relacionadas a apresentação de resultados de Auditoria. 

- Planejamento e Supervisão do Trabalho de Campo: garantir que a Auditoria 

alcance todos os resultados pretendidos, envolvendo os resultados dos trabalhos de 

campo e gerenciamento de líderes de equipe. 

- Controle de Qualidade da Auditoria: envolve o controle de conduta profissional dos 

auditores e a reavaliação do programa de Auditoria, considerando a avaliação de 

resultados. 

- Elaboração de Relatório Claro e Apropriado: o relatório de Auditoria deve trazer as 

informações verídicas e essencialmente pertinentes ao empreendimento auditado. 

Eventuais problemas identificados devem ser comunicados de forma clara e objetiva 

para fins de correção. 

- Procedimentos Apropriados de Acompanhamento e Confirmação das Medidas 

Corretivas (Follow-up Procedures): em uma avaliação posterior cabe a verificação 

das medidas adotadas para a resolução de eventuais problemas apontados pelo 

relatório de Auditoria. 

- Verificação por Terceiros: não é aplicável a todos os procedimentos de Auditoria, 

mas em alguns casos há a intervenção de terceiros para a avaliação dos resultados 

alcançados pelos auditores. Procedimento previsto na EMAS e na série ISO14000. 
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- Divulgação Pública dos Resultados da Auditoria: não é necessária, haja vista que 

sequer há previsão em orientações de procedimentos de Auditoria. Contudo, há a 

tendência de que os resultados sejam divulgados ao público. 

- Certificação de Auditores: não é muito comum na prática dos países desenvolvidos 

que já cultivaram o habito procedimental da Auditoria Ambiental, contudo, com a 

modernização da normatização técnica há a tendência de que futuramente os 

auditores passem a ser oficialmente certificados. 

 

1.3.2 – ISO14000 e ISO19011 

 

Em 1990, atenta a importância da padronização da avaliação técnica da questão 

ambiental, a International Organization for Standartization (ISO), sediada na Suíça, 

iniciou uma investigação a fim de avaliar a necessidade de normas internacionais 

para gestão ambiental. 

 

Para esse fim, em 1993, inaugurou a Série ISO14000 – conjunto de normas de 

gestão: (i) Sistemas de Gestão Ambiental, (ii) Auditoria Ambiental, (iii) Avaliação de 

Desempenho Ambiental, (iv) Avaliação do Ciclo de Vida e (v) Rotulagem Ambiental. 

 

Para Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, em obra coordenada pelo mestre Vladimir 

Passos de Freitas, “um dos pontos mais relevantes da certificação ISO14000 é este 

pertinente ao integral atendimento às exigências legais por parte da organização. 

Como consequência objetiva direta temos a diminuição das autuações por infrações 

à legislação ambiental reduzindo-se os custos da empresa com pagamento de 

multas e/ou condenações em processos judiciais. (...) Sua implantação auxilia tanto 

no campo da educação, quanto no da gestão ambiental, com ênfase nesta última”7. 

 

Durante os anos 90, a Série ISO14000 sofreu diversas revisões e inclusões, dentre 

as quais se destacaram a ISO14001 (Sistemas de Gestão Ambiental: Especificações 

e guias para uso, 1996), ISO14010 (Diretrizes para Auditoria Ambiental: Princípios, 

1996), a ISO14011 (Diretrizes para Auditoria Ambiental: Procedimentos de Auditoria 

                                                
7 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Ambiental em Evolução – Nº 2. 1ª ed. 6ª tir. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 104 e 109. 
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– Auditoria de Sistemas de Gestão Ambiental, 1996) e a ISO14012 (Diretrizes para 

Auditoria Ambiental: Critérios de Qualificação para Auditores Ambientais, 1996). 

 

Em 2002, com o advento da ISO19011 (Diretrizes para auditorias de sistema de 

gestão da qualidade e/ou ambiental), as normas ISO14010, ISO14011 e ISO14012 

perderam eficácia. A nova norma integrou os benefícios lançados pelas normas 

anteriores e aprimorou as técnicas de realização de auditorias internas, bem como 

parâmetros de flexibilização da atuação dos auditores e a unificação de ferramentas 

de gestão da qualidade e as ferramentas de gestão ambiental. 

 

A ISO19011 reúne todos os aspectos pertinentes à implementação dos trabalhos de 

auditoria, bem como as medidas necessárias para a avaliação de desempenho dos 

auditores e os resultados alcançados. Há também uma unificação de princípios de 

Direito Tributário/Financeiro e Direito Ambiental, orientando os auditores em como 

lidar com os eventuais passivos ambientais identificados. 

 

Os princípios basilares da condução dos trabalhos de Auditoria Ambiental, no que 

rege a ISO19011, prevê a conduta ética (confidencialidade, discrição), apresentação 

justa (veracidade), cuidado profissional, independência dos auditores (devem ser 

independentes e imparciais) e abordagem baseada em evidências8. 

 

Com relação aos auditores, a ISO19011 considera que os profissionais destacados 

devem ser observadores, curiosos, perceptivos e confiantes, com educação técnica 

e experiência profissional de cinco anos e dois anos na área ambiental, bem como 

treinamento mínimo em Auditoria Ambiental. 

 

Por ser internacionalmente reconhecida, a Série ISO aufere importantes vantagens 

aos empreendedores que atuam em diferentes estratégias comercias. Tais como a 

viabilização de mercados de exportação, compra e poder de negociação de produtos 

estrangeiros, demonstração de conformidade com normas de boas práticas locais ao 

                                                
8 CAMPOS, Lucila Maria de Souza. Auditoria Ambiental: uma ferramenta de gestão. São 
Paulo: Atlas, 2009. p. 66. 
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público alvo, fortalecimento da concorrência e principalmente a redução de riscos 

(financeiros e ambientais). 

 

1.4 – Procedimentos para a Auditoria Ambiental 

 

Os trabalhos de Auditoria Ambiental foram inspirados em procedimentos usuais da 

Auditoria Financeira, qual seja, a divisão em fases de análise e monitoramento bem 

distintas onde são computados dados de campo, avaliação de impactos e revelação 

de eventuais riscos e passivos. 

 

Baseado nos estudos desenvolvidos pela International Chamber of Commerce (ICC) 

e pelo programa ambiental das Nações Unidas, United Nations Environmental 

Programme (UNEP), é possível evidenciar os elementos básicos dos trabalhos dos 

auditores contratados: atividades pré-auditoria, instrumentos de auditoria, atividades 

pós-auditoria e aplicações, benefícios e custos. 

 

1.4.1 – Atividades Pré-Auditoria 

 

A pré-auditoria é caracterizada pela análise preliminar de informações, dados e 

constatações em campo pertinentes ao empreendimento auditado. Nesse momento 

é definido o escopo dos trabalhos e os objetivos a serem alcançados a curto, médio 

e longo prazo. 

 

O histórico da empresa é essencial para uma análise baseada em fatos que incluem 

o ramo de atividade, os meios empregados, a rotina de trabalho e as inferências ao 

meio ambiente. 

 

A equipe de auditoria é desenvolvida com base em capacidades técnicas pertinentes 

ao campo de atuação do empreendimento auditado. Cabe aos auditores dominarem 

conceitos correspondentes ao ramo de atividade, havendo, inclusive a definição de 

uma cronologia de eventos que norteiam os trabalhos, bem como a disponibilização 

de documentação e o acesso às áreas restritas da unidade auditada. 
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Dependendo do caso a visita pública é essencial para o recolhimento de dados em 

campo a fim de confrontar as informações repassadas verbalmente ou obtidas em 

documentos fornecidos pelos gestores administradores. 

 

A formulação de um Questionário também é uma maneira de definir o escopo dos 

trabalhos e rastrear dados que apontem para possíveis irregularidades. As respostas 

obtidas podem orientar os auditores nos pontos mais importantes das atividades da 

empresa auditada. 

 

1.4.2 – Instrumentos de Auditoria 

 

Os instrumentos de Auditoria envolvem uma série de ferramentas que os auditores 

dispõem para a análise de dados, investigação in loco e o confronto de informações. 

 

É essencial uma sistematização da Auditoria Ambiental para que os objetivos sejam 

efetivamente alcançados ao final do projeto e para que sugestões/orientações sobre 

riscos e implicações legais possam ser traduzidas ao empreendedor de forma clara 

e objetiva. 

 

Os principais instrumentos são: Questionários, Documentos e Anotações de Campo. 

Condensados no corpo do Relatório Final de Auditoria, esses instrumentos formam o 

um compendio de informações reunidas com observações e conclusões. 

 

Em primeiro lugar, os documentos reunidos devem ser bem organizados, inclusive 

com a anotação da procedência e respectivas datas de validade (se houver), bem 

como a indicação dos gestores responsáveis pelo fornecimento das informações. 

Isso porque é através de uma análise preliminar de documentos gerais que muitos 

auditores delimitam a orientação dos trabalhos e o escopo da Auditoria Ambiental, 

com foco na documentação relacionada aos órgãos ambientais (federal, estadual e 

municipal) que trazem à baila indícios de irregularidades. 

 

O Questionário, de forma complementar, é um instrumento prático para a reunião de 

informações precisas sobre a rotina do empreendimento auditado, a relação entre os 
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trabalhadores e a atividade efetivamente exercida, bem como a correspondência da 

documentação reunida com os depoimentos dos gestores e empregados. 

 

Em determinados casos é necessária a visita aos locais em que as atividades são 

exercidas, de modo que os auditores podem confrontar a documentação analisada e 

os questionários com o que realmente é observado no cotidiano do empreendimento 

auditado. Não raro, há casos em que documentos e depoimentos não correspondem 

à realidade fática e a responsabilidade dos auditores é auferir um espelho das reais 

condições da empresa, de modo que as informações repassadas, por via de regra, 

devem ser compatíveis com as anotações em campo. 

 

1.4.3 – Atividades Pós-Auditoria 

 

A conclusão dos trabalhos de Auditoria Ambiental envolve a redação do Relatório de 

Auditoria assinado pelos auditores e complementado com anexos (documentos). 

 

Não é uma regra, mas algumas empresas exigem Relatório Preliminar de Auditoria. 

No Relatório Preliminar de Auditoria as constatações são claras em superficialidade 

e não objetivam o alcance de conclusões, mas sim uma orientação a respeito do que 

os documentos, questionários, protocolos, informações gerais e análises de campo 

podem indicar naquele momento, não se tratando necessariamente de um parecer 

conclusivo. Entretanto, alguns empresários utilizam o Relatório Preliminar como guia 

para a correção das desconformidades já apontadas. Por essa razão, é importante 

definir datas de corte a fim de indicar que a análise prévia não necessariamente se 

traduz em alarmismo. Contudo, caso o empreendedor modifique o empreendimento 

auditado, essas alterações devem ser imediatamente comunicadas aos auditores. 

 

O Relatório Final de Auditoria Ambiental, por sua vez, traz as conclusões alcançadas 

através das informações coletadas e analisadas pelos auditores. O Relatório Final 

de Auditoria deve conter: (i) histórico da Auditoria (com a descrição do escopo, datas 

e locais auditados), (ii) indicação das irregularidades identificadas e (iii) conclusões 

com sugestões para um plano de ação. 
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A partir da análise dos resultados obtidos é possível programar um plano de ação de 

medidas corretivas considerando as irregularidades identificadas. 

 

Ao contrário do que alguns empreendedores imaginam, não é necessariamente uma 

obrigação dos auditores “gerenciar” as medidas eventualmente sugeridas ou sequer 

acompanhar in loco a correção das desconformidades por ele apontadas. Contudo, 

é prudente que pelo domínio das informações, os auditores sejam envolvidos nesse 

processo de regularização, considerando as conclusões apresentadas pelo Relatório 

Final de Auditoria, notadamente no que concerne a regularidade do empreendimento 

frente às questões técnicas e jurídicas, cujos reflexos demonstrem a existência de 

passivos ambientais. 

 

Com relação a confidencialidade das informações constantes no Relatório Final de 

Auditoria, não há, até o momento, um consenso a respeito da divulgação pública de 

dados e análises dos empreendimentos auditados. Muitos ambientalistas defendem 

a liberação das informações como medida de interesse público, o que é sustentado 

pela orientação dos órgãos ambientais, contudo, a maioria dos empreendedores não 

concorda com essa publicidade que poderia afetar negativamente a concorrência e a 

imagem perante o público. 

 

1.4.4 – Aplicações, Benefícios e Custo 

 

Além dos instrumentos envolvidos, é muito importante ressaltar que os trabalhos de 

auditoria envolvem custos, cujos benefícios podem ser percebidos a curto, médio e 

longo prazo dependendo do escopo e da técnica dos auditores envolvidos. 

 

Em primeiro lugar, não haveria razão em conduzir um custoso processo de auditoria 

se os empresários interessados não percebessem benefícios e, em segundo lugar, 

não há benefício que justifique o dispêndio de tempo e recursos financeiros se os 

auditores não levarem em consideração a identidade da empresa auditada. 
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Conforme explanado anteriormente, a preocupação com o meio ambiente por si só 

não é o principal motivo pelo qual a maioria dos empreendimentos se submetem a 

melhoria das técnicas de gestão e princípios de desenvolvimento sustentável. 

 

A concorrência no mercado ainda é a maior razão pela qual a Auditoria Ambiental 

tem se consolidado como instrumento de gestão capaz de identificar irregularidades 

que poderiam prejudicar relações comerciais, marketing empresarial, financiamentos 

por instituições financeiras, diplomacia, entre outros.  

 

A possibilidade de autuação por órgãos ambientais é um importante fator que deve 

ser considerado, mas o diferencial proporcionado pelas políticas ambientalmente 

responsáveis faz toda a diferença na batalha por uma fração do mercado. 

 

Emílio Lebre La Rovere bem compreende que “a certificação ambiental começou a 

ocupar um espaço crescente na organização e planejamento das atividades 

industriais, tornando-se um fator de referência da qualidade do produto para o 

mercado. Em última análise, o crescente aumento da consciência ambiental do 

consumidor, fez com que este exigisse além de um produto de qualidade, um 

produto que no seu ciclo de vida respeitasse o meio ambiente”9. 

 

Ocorre que, não raro, a busca pela melhoria na imagem através da adequação às 

normas ambientais pode desequilibrar algumas empresas. Por esse motivo, cabe ao 

auditor a função de analisar cada caso dentro das suas peculiaridades individuais, 

haja vista que medidas aplicáveis em um determinado empreendimento podem não 

ser ideais em outros empreendimentos. 

 

É necessário o domínio da legislação ambiental local e a sensibilidade com relação 

ao cotidiano das empresas auditadas para que eventuais mudanças não resultem 

em desproporcionalidade entre vantagens e desvantagens. 

 

                                                
9 ROVERE, Emílio Lebre La. Manual de Auditoria Ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2003. p. 5. 
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As principais desvantagens podem ser de natureza financeira (dispêndio inesperado 

de recursos financeiros para atender exigências não previstas em lei), de natureza 

gerencial (realocação ou reestruturação de materiais e empregados em função de 

informações equivocadas) e a pressão de órgãos ambientais frente a uma questão 

apontada por auditores inexperientes cuja análise incompleta ou desconexa com a 

realidade pode indicar uma falsa percepção de regularidade ou irregularidade. 

 

Além da repaginação de imagem, a adequação às leis ambientais pode gerar outros 

benefícios que devem ser considerados: a prevenção de acidentes, a otimização de 

custos, a provisão de informações à cúpula administrativa da empresa, intercâmbio 

de informações entre unidades de produção, a modernização de equipamentos e a 

promoção de conscientização ambiental aos empregados. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DA AUDITORIA AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 

2.1 – O Desenvolvimento do Direito Ambiental no Brasil 

 

No Brasil as questões ambientais remontam do período colonial. Os colonizadores 

exploravam indiscriminadamente os recursos naturais e dessa herança colonial é 

possível dividir o Direito Ambiental em três fases: a primeira fase é caracterizada por 

leis específicas de proteção ambiental (até os anos 40: antigo Código Florestal – 

Decreto n. 23.793/1934, Código de Pesca – Decreto Lei n. 794/38 – e Código das 

Águas – Decreto 24.643/34), a segunda fase é voltada ao controle de atividades 

industriais, a crescente preocupação com a poluição e primeiras discussões sobre 

os impactos ambientais no desenvolvimento econômico (entre os anos 60 e 70) e a 

terceira fase é a consagração do modelo de desenvolvimento sustentável baseado 

em sólida legislação ambiental e atuação incisiva de órgãos ambientais no âmbito 

federal, estadual e municipal através do estabelecimento do SISNAMA – Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (a partir dos anos 80). 
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A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/81) e a Lei da Ação Civil 

Pública (Lei Federal n. 7.347/85) consolidaram a defesa do meio ambiente no Brasil. 

Nesse diapasão, a Constituição Federal de 1988 determinou: 

 

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. 

 

 

Posteriormente, em 1992, a Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro 

(ECO92) solidificou as normas de proteção ambiental e trouxe o desenvolvimento 

sustentável à pauta do dia. 

 

A bem ver, desde as primeiras leis ambientais até o advento da Constituição Federal 

de 1988 e a ECO92, a responsabilidade e o desenvolvimento sustentável abarca 

inúmeras questões peculiares à matéria: a dignidade da pessoa humana, o bem 

comum, a coletividade em detrimento ao individualismo e a sobreposição de direitos. 

 

No mesmo período surgiram múltiplas normas editadas pelo CONAMA – Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, que contribuíram com o estabelecimento de padrões de 

controle de emissão de poluentes, classificação de resíduos, licenciamento, etc. 

 

No final dos anos 90, já com a sistemática de controle ambiental consolidada e as 

certificações da Série ISO sendo amplamente adotadas no Brasil, a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei Federal n. 9.433/97) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

Federal n. 9.605/98) reforçaram ainda mais a urgência do mercado em adequar as 

atividades e reforçar a imagem frente a forte concorrência. 

 

Em 2001, Rodrigo Sales, atento à evolução da importância das questões ambientais, 

bem compreendeu que “o avanço na criação de mecanismos jurídicos apropriados e 

políticas de proteção ambiental e a maior participação da comunidade brasileira na 

discussão da questão ambiental são significativos. É possível perceber uma curva 

ascendente relativamente ao nível de controle exercido pelo Poder Público e à 
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criação de medidas voluntárias de auto-avaliação e correção por parte das entidades 

privadas, essa última em parte resultante do melhor aparelhamento do Estado e da 

crescente importância da questão ambiental nas atividades de negócio. Esta 

crescente abrangência e rigidez das políticas de controle ambiental repete padrão de 

desenvolvimento ocorrido nos Estados Unidos e outros países do hemisfério norte, 

principalmente entre os anos 70 e 90”10. 

 

2.2 – A Auditoria Ambiental na Legislação Brasileira 

 

O surgimento da Auditoria Ambiental no Brasil seguiu tardiamente as tendências 

internacionais das décadas passadas. 

 

Somente durante os anos 90 é que o processo de auditoria foi efetivamente inserido 

no contexto do mercado nacional frente a consolidação dos sistemas de controle da 

Administração Pública através do SISNAMA e consequentemente a intensificação 

das fiscalizações exercida pelos órgãos ambientais, aliada às tendências no público 

consumidor brasileiro que a espelho das sociedades americanas e europeias passou 

a valorizar empresas e produtos com forte responsabilidade ambiental. 

 

Nesse contexto, alguns Estados brasileiros assumiram a frente legislativa editando 

normas de controle com a intenção de tornar a Auditoria Ambiental obrigatória em 

determinados segmentos industriais. 

 

Os Estados do Rio de Janeiro (Lei Estadual n. 1.898/91, Decreto 21470-A e Diretriz 

FEEMA DZ 56-R2), Minas Gerais (Lei Estadual n. 10.627/92), Espírito Santo (Lei 

Estadual 4.802/93 e Decreto 3.795-N/94), São Paulo (Lei Estadual 9.509/97), Mato 

Grosso (Lei Complementar n. 38/95), Paraná (Resolução CEEMA n. 007/01 e Lei 

Estadual n. 13.448/02) e Santa Catarina (Lei Estadual n. 14.675/09) editaram 

normas que em determinados casos tornou a Auditoria Ambiental compulsória para 

a concessão ou renovação de licenciamento ambiental. 

 

                                                
10 SALES, Rodrigo. Auditoria Ambiental – Aspectos Jurídicos. São Paulo: LTr, 2001 p. 183. 
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A Auditoria Ambiental obrigatória ainda é extremamente controversa. Embora alguns 

Estados brasileiros já tenham tomado a iniciativa de normatizar a atividade e exigir 

Auditorias como condicionante de licenciamentos de empreendimentos de alto risco, 

com exceção da indústria petrolífera (Lei Federal n. 9.966/00 e Decreto n. 4.136/02), 

ainda não há no Brasil uma legislação federal que obrigue o empresário a realizar 

Auditorias Ambientais em qualquer tipo de empreendimento. 

 

O último projeto de lei dessa natureza (Projeto de Lei Federal n. 1.834/03) tramitou 

por quatro anos na Câmara dos Deputados até ser arquivado em 2007 pelo seu 

propositor, o deputado Antônio Carlos Mendes Thame. 

 

No entanto, durante todos esses anos o CONAMA tem sido um forte expoente na 

institucionalização da Auditoria Ambiental, tendo editado normas que nortearam a 

indústria de petróleo e gás natural ao trazer requisitos mínimos e termo de referência 

para a elaboração de Auditorias Ambientais nesse mercado (Resoluções CONAMA 

265/00 e 306/02). 

 

Atualmente, no Brasil, a tendência é pela voluntariedade da Auditoria Ambiental. 

Contudo, considerando a recente edição do Novo Código Florestal (Lei Federal n. 

12.651/12), é possível que no futuro próximo a legislação ambiental seja reformada 

e as auditorias sejam institucionalizadas, conforme já ocorre em países europeus. 

 

2.3 – A função do profissional do Direito na Auditoria Ambiental 

 

A Auditoria Ambiental é um procedimento multidisciplinar que envolve a área técnica 

e jurídica concomitantemente. 

 

Para obter um resultado satisfatório é importante que os auditores especializados 

compartilhem os seus conhecimentos durante a consecução dos trabalhos. Afinal, a 

Auditoria Ambiental, por via de regra, é fruto do conjunto de informações coletadas 

que devem corresponder a realidade dos fatos analisados por diferentes segmentos 

disciplinares. 
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Engenheiros ambientais, biólogos, bioquímicos, gestores de segurança do trabalho, 

advogados e técnicos de infraestrutura são comumente associados na reunião de 

informações capazes de auferir um relatório de Auditoria Ambiental detalhado. 

 

No tocante aos aspectos jurídicos, a atuação do operador do Direito é extremamente 

importante, haja vista que é essencial para a análise de documentação, legislação, 

elaboração de programas e políticas internas, orientação jurídica aos gestores e à 

área técnica e a elaboração de Relatório de Auditoria Ambiental conforme as normas 

e padrões adotados. 

 

Por se tratar de administração de equipe multidisciplinar, normalmente o auditor líder 

possui formação jurídica para prestar assistência gerencial durante todas as fases 

dos trabalhos de Auditoria (Pré-Auditoria, Trabalhos de Campo e Pós-Auditoria). 

 

Na fase de Pré-Auditoria, o operador do Direito é responsável por traçar o escopo 

dos trabalhos e definir as prioridades na atuação dos demais profissionais técnicos 

envolvidos, observando a legislação local, o posicionamento dos órgãos ambientais 

e interpretando as informações preliminares prestadas pelos gestores e empregados 

a respeito das atividades do empreendimento auditado. 

 

Já nos trabalhos em campo, é necessária a presença de profissionais com formação 

jurídica para contribuir com a coleta de informações por parte da área técnica, bem 

como observar possíveis irregularidades facilmente identificadas pelo confronto com 

a legislação ambiental aplicável. Durante as visitas é comum que os gestores tragam 

documentos novos para análise e prestem depoimentos valiosos acerca da rotina de 

trabalho e condições de infraestrutura, cabendo ao profissional do Direito interpretar 

essas informações no ponto de vista jurídico. 

 

Uma vez que encerrados os trabalhos em campo e em posse dos dados coletados 

pelas áreas técnica e jurídica, cabe ao auditor operador do Direito (especialista em 

legislação ambiental) participar ativamente na redação do Relatório Final que deve 

conter todas as informações reunidas, bem como a interpretação jurídica a respeito 
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das condições do empreendimento auditado, incluindo a análise de risco e eventuais 

penalidades cabíveis, contingências e medidas corretivas. 

 

2.4 – Aspectos Jurídicos Intrínsecos da Auditoria Ambiental 

 

Em complemento a atuação multidisciplinar e a observância aos requisitos legais, a 

Auditoria Ambiental possui aspectos jurídicos intrínsecos à própria atividade que não 

devem ser negligenciados durante a consecução dos trabalhos e após a entrega do 

Relatório Final. 

 

Os auditores devem ter consciência que as suas observações podem gerar reflexos 

relevantes no meio corporativo e por essa razão o domínio do conhecimento técnico 

e jurídico é fundamental para que os resultados obtidos sejam verdadeiros, afinal, o 

ordenamento jurídico brasileiro prevê a responsabilidade civil objetiva em matéria 

ambiental aos empreendedores e empresa auditada (art. 14, Lei Federal 6.938/81) – 

conclusões equivocadas prestadas por auditores despreparados podem prejudicar a 

atividade e todos os responsáveis envolvidos. 

 

O mestre Paulo Affonso Leme Machado considera que “essa é a responsabilidade 

do empreendedor ou da empresa, que dela não se isenta pelo fato de submeter-se a 

uma auditoria. O empreendedor ou a empresa auditada poderá, porém, voltar-se 

regressivamente contra os auditores independentes que tenham aconselhado com 

negligência, imperícia, imprudência e/ou dolo. A responsabilidade dos auditores 

independentes inscreve-se no sistema de responsabilidade subjetiva ou com culpa 

e, portanto, caberá aos autores da ação judicial (empreendedor ou empresa 

auditada) o ônus de provar a culpa”11. 

 

Também é passível de responsabilização a violação de dados sigilosos trabalhados 

pelos auditores e gestores do empreendimento auditado. A confidencialidade é parte 

integrante dos trabalhos de Auditoria Ambiental, a menos que a legislação obrigue 

os empresários a dispor os dados recolhidos ao público. 

                                                
11 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 16ª edição, São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 309. 



 

 

33

 

 

Nessa toada, conforme esposado no item 1.4.3, no Brasil não há norma que vincule 

os empreendedores a divulgar informações sigilosas a respeito dos dados e análises 

dos empreendimentos auditados. Entretanto, em outros países, como nos Estados 

Unidos, há instrumentos de proteção e controle para o acesso de informações entre 

advogados e clientes (attorney-client privilege, attorney work-product doctrine e self-

evaluation privilege). 

 

Embora controversa, em circunstâncias especiais é possível que dados provenientes 

de Auditorias Ambientais e resguardados pela confidencialidade sejam revelados em 

processos judiciais quando as informações forem requisitadas por ordem judicial a 

título de objeto de produção de prova. 

 

Por fim, outros aspectos jurídicos intrínsecos são as demais normas para cada tipo 

de atividade auditada, padrões de emissão de poluentes, transporte, armazenagem, 

classificação e disposição de resíduos. Há ainda regulamentos internos, programas 

de manutenção estrutural, manuais de implantação de estações de tratamento de 

efluentes, regras da ABNT, entre outros. 

 

De qualquer maneira, a legislação ambiental brasileira é muito ampla (Constituição 

Federal, leis federais, estaduais, municipais, portarias, regulamentos, resoluções do 

CONAMA, órgãos ambientais, secretarias de meio ambiente, ministérios, etc) e cada 

caso determina as peculiaridades que direcionam os trabalhos de auditoria. 

 

Cabe aos auditores interpretar os dados e compreender no âmbito técnico e jurídico 

as implicações das evidências, reunindo todas as informações de forma organizada 

e objetiva no Relatório Final de Auditoria Ambiental. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo versou sobre os aspectos jurídicos da Auditoria Ambiental, 

passando pelas transformações que culminaram na adoção e sistematização desse 

importante instrumento de gestão ambiental. 

 

Apesar da evolução histórica e da consolidação desse instrumento no mercado e na 

legislação internacional, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a 

Auditoria Ambiental seja institucionalizada no Brasil e em outros países que estão 

assimilando as técnicas preconizadas pelas nações desenvolvidas. 

 

Nesse diapasão, é muito importante a participação do público para que o mercado 

brasileiro seja estimulado pelas boas práticas, haja vista que os empresários ainda 

priorizam as oscilações da concorrência e não há em primeiro plano um autêntico 

engajamento ambiental que motivaria a iniciativa por parte dos empreendedores em 

dispor de Auditorias Ambientais. 

 

É possível que nos próximos anos as pressões internacionais aliadas às iniciativas 

legislativas fragmentadas possam reverter essa situação. 

 

Muitas medidas positivas já foram implantadas por alguns Estados brasileiros, mas é 

necessária uma maior atuação política do governo federal para que a controvérsia 

acerca da obrigatoriedade seja superada e o Brasil seja por fim inserido no rol de 

países desenvolvidos que já se encontram em uma segunda fase nos sistemas de 

gestão onde a Auditoria Ambiental é compulsória. 

 

A bem da verdade, a opinião pública é a força motriz das transformações políticas, 

sociais, econômicas e jurídicas. 

 

Sem o clamor dos brasileiros não haverá uma significativa evolução no mercado. É 

preciso que todos compreendam que a preservação do meio ambiente depende da 

responsabilidade individual. Se não há cobranças, não há mudanças. 
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Dessa forma, é encerrado este breve estudo ressaltando que o presente trabalho se 

trata de uma digressão acadêmica que, espera-se, sirva de reflexão sobre os atuais 

aspectos jurídicos da Auditoria Ambiental. 
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