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Resumo: O presente trabalho possui o objetivo central de anali-
sar a tutela jurídica do uso dos denominados créditos de carbono 
por parte das empresas no Brasil  em face de sua eventual apti-
dão para se adaptar à denominada Economia Verde. Investiga a 
capacidade dessa atividade econômica atuar como elemento pro-
pulsor para a economia no Brasil após a pandemia da COVID-
19 buscando identificar se a legislação brasileira vigente é sufi-
ciente para a funcionalização do direito como garantidor dos di-
reitos fundamentais, em especial, da dignidade da pessoa hu-
mana e a identificação de possíveis soluções para aumentar a 
garantia jurídica das transações. Utilizou-se a metodologia de-
dutiva e a revisão bibliográfica como procedimento metodoló-
gico. Os estudos concluíram que o uso dos créditos de carbono 
no âmbito do direito empresarial ambiental pode figurar como 
instrumento para o restabelecimento da economia na fase que se 
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pretende inaugurar de pós-pandemia, a despeito da legislação e 
das discussões jurídicas ainda em certa medida insipientes sobre 
o tema, porém com grande fundamento no arcabouço constitu-
cional inaugurado pela Constituição Federal em 1988 e funda-
mentado no direito ambiental constitucional. 
 
 
Palavras-Chave: Economia Verde. Direito Empresarial Ambien-
tal Brasileiro. Créditos de Carbono. COVID-19. 
 
THE USE OF CARBON CREDITS IN THE AREA OF ENVI-
RONMENTAL BUSINESS LAW AS AN INSTRUMENT 
FOR THE RETURN OF THE ECONOMY IN POST-PAN-
DEMIC BRAZIL IN ADVANCE OF THE HUMAN PER-
SON'S DIGNITY. 
 
Abstract: The present work has the central objective of analyz-
ing the legal protection of the use of so-called carbon credits by 
companies in Brazil in view of their eventual ability to adapt to 
the so-called Green Economy. It investigates the capacity of this 
economic activity to act as a propelling element for the economy 
in Brazil after the COVID-19 pandemic, seeking to identify 
whether the current Brazilian legislation is sufficient for the 
functionalization of the law as guarantor of fundamental rights, 
in particular, of the dignity of the human person. and the identi-
fication of possible solutions to increase the legal guarantee of 
transactions. Deductive methodology and bibliographic review 
were used as a methodological procedure. The studies concluded 
that the use of carbon credits within the scope of environmental 
business law may appear as an instrument for the restoration of 
the economy in the phase that is intended to be inaugurated in 
the post-pandemic, despite the legislation and legal discussions 
that are still somewhat insipient about the theme, however, with 
great foundation in the constitutional framework inaugurated by 
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the Federal Constitution in 1988 and based on constitutional en-
vironmental law. 
 
Keywords: Green Economy. Brazilian Environmental Business 
Law. Carbon Credits. COVID-19. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 Constituição Federal de 1988 inovou no ordena-
mento jurídico brasileiro ao inaugurar, no artigo 
225, uma nova espécie de bem: o bem ambiental, 
de uso comum do povo. 

Essencial à sadia qualidade de vida, o di-
reito a um meio ambiente equilibrado é primordial para a garan-
tia da dignidade da pessoa humana, princípio que rege a Repú-
blica Federativa do Brasil, conforme artigo 1º, III, da Constitui-
ção Federal. 

Não obstante, a Constituição Federal também reservou 
um Capítulo específico para a Ordem Econômica, no qual o ar-
tigo 170 prevê que a atividade econômica será regida pela livre 
iniciativa, pela valorização do trabalho, respeitando ainda o prin-
cípio da defesa do meio ambiente. Portanto, é evidente a preo-
cupação constitucional com a preservação do meio ambiente. 

Todavia, não só o Brasil, mas diversos países identifica-
ram a ocorrência de mudanças climáticas, as quais teriam sido 
agravadas em razão da poluição ambiental. Diante de referida 
preocupação, os países que integram a Organização das Nações 
Unidas, se reuniram em diversos eventos, com o objetivo de dis-
cutir possíveis soluções para a diminuição do aquecimento glo-
bal e do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças no clima su-
pracitadas. Com essa finalidade, surgiu o Protocolo de Kyoto, 
que fixou metas para a diminuição dos gases responsáveis pelo 
efeito estufa, estimulando o desenvolvimento de tecnologias me-
nos nocivas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
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do planeta. 
Para alcançar referida diminuição, permitiu-se a realiza-

ção de negociações entre os países, a partir de três mecanismos 
de flexibilização, são eles: Comércio de Emissões, Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo e Implementação Conjunta, desde 
então, diversas empresas passaram a comercializar seus créditos 
de carbono, porém, no Brasil, há quem afirme tratar-se de tran-
sação muito incipiente. 

De outra banda, com o reconhecimento, em 11 de março 
de 2020, da pandemia decorrente do Coronavírus, causador da 
COVID-19, a economia mundial foi afetada, em especial, a eco-
nomia brasileira, em razão da sua característica de país subde-
senvolvido. 

Cumpre salientar, que a pandemia do Coronavírus evi-
denciou os riscos decorrentes das ações humanas sobre o meio 
ambiente, bem como, tornou inquestionável a sua qualidade de 
direito difuso. 

Destarte, surge o questionamento acerca da possibilidade 
da Economia Verde, representada pela comercialização dos Cré-
ditos de Carbono, atuar como instrumento para a retomada da 
economia no Brasil pós-pandemia. E ainda, qual seria o arca-
bouço jurídico existente apto a conferir segurança jurídica às 
empresas em referidas transações, analisando a funcionalização 
do direito. 

À vista disso, como hipótese básica, acredita-se que é im-
periosa uma mudança de postura de toda a sociedade, a fim de 
retomar a economia e garantir a consecução da justiça social, 
efetivadora da dignidade da pessoa humana, eis que sem um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há que se falar 
em sadia qualidade de vida, tampouco, em respeito aos direitos 
humanos. Como hipótese secundária, tem-se que as incertezas 
relativas à regulação e à funcionalização do direito em face dos 
Créditos de Carbono podem inviabilizar a expansão da sua co-
mercialização.  
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Assim, como objetivo geral, busca-se analisar se a co-
mercialização de Créditos de Carbono pelas empresas é apta a 
integrar a denominada Economia Verde e investigar a capaci-
dade dessa comercialização atuar como elemento propulsor para 
a economia no Brasil após a pandemia da COVID-19. Buscando 
identificar se a legislação brasileira vigente é suficiente para a 
funcionalização do direito como garantidor dos direitos funda-
mentais, em especial, da dignidade da pessoa humana e a iden-
tificação de possíveis soluções para aumentar a garantia jurídica 
e conferir efetividade às transações efetuadas. 

Para tanto, como procedimento metodológico, utilizou-
se a revisão bibliográfica, a partir do exame de livros, artigos e 
periódicos, visando avaliar os posicionamentos sobre a temática 
proposta, ao passo que o método dedutivo foi utilizado para aná-
lise das informações coletadas e busca da conclusão à problemá-
tica da pesquisa.  

Desta forma, o presente estudo inicia-se pela análise da 
natureza jurídica do bem ambiental, instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e do direito a um meio ambiente equilibrado, 
em consonância com o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana. Examinando a superação da dicotomia entre a liberdade 
econômica e o princípio da defesa do meio ambiente e a exten-
são de sua aplicação ao conceito do desenvolvimento sustentável 
e da denominada Economia Verde. Investiga-se ainda, a crise 
instaurada pela pandemia do Coronavírus, findando pelo estudo 
da viabilidade da comercialização dos Créditos de Carbono atuar 
como elemento propulsor da economia brasileira e a respectiva 
funcionalização do direito. 

 
2 O BEM AMBIENTAL E SUA NATUREZA JURÍDICA 

 
A Constituição Federal de 1988 foi pioneira no trata-

mento conferido ao meio ambiente no Brasil. Isso porque, em-
bora as Constituições anteriores tivessem algumas previsões 
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acerca da necessidade de proteção ambiental, a Carta Magna es-
tabeleceu, expressamente, por meio do artigo 2251 (BRASIL, 
1988) que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qua-
lidade de vida, cabendo a todos o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.  

Extraem-se, portanto, algumas premissas básicas do di-
ploma supracitado. 

Com efeito. Observa-se que a Constituição Federal des-
creve a natureza jurídica do meio ambiente, qual seja, bem de 
uso comum do povo, razão pela qual, o meio ambiente não se 
adequa, assim, à categoria de bem público, tampouco à categoria 
de bem privado, ambos disciplinados pela legislação infracons-
titucional, prevista na Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
denominada de Código Civil, conforme verificou o professor Dr. 
Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2020, p. 64-65). 

Trata-se, portanto, de uma terceira espécie de bem, de 
caráter metaindividual, aquele que paira acima dos direitos indi-
viduais. Desta forma, não se pode confundir bem público, com 
o bem ambiental, uma vez que o bem ambiental pertence à cole-
tividade presente e futura, razão pela qual o Estado figura tão 
somente como gestor dos bens ambientais, que são de uso co-
mum do povo, não podendo deles se apropriar, logo, pertencen-
tes a todos.  

Contudo, se faz necessária a identificação de quem seria 
contemplado pelo conceito “todos”, necessidade que foi obser-
vada pelo professor Dr. Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2020, 
p. 62):  

A primeira tarefa concentra-se no preenchimento do conteúdo 
do termo todos. Uma ideia inicial é de que a concepção todos, 
que traz a característica do bem difuso, estaria exteriorizada 

 
1 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 pú-
blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  
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com base no que estabelece o art. 5º da Constituição Federal. 
Assim, brasileiros e estrangeiros residentes no País poderiam 
absorver a titularidade desse direito material. Tal concepção 
reafirma ainda o princípio da soberania, preceito fundamental 
da República Federativa do Brasil. Daí entendermos que a 
Constituição, ao fixar fundamentos visando a constituir um Es-
tado Democrático de Direito, pretendeu destinar às pessoas hu-
manas abarcadas por sua soberania o exercício pleno e abso-
luto do direito ambiental brasileiro.  

Desta forma, não seria toda e qualquer pessoa humana, 
eis que a própria Constituição Federal, ao conceituar meio am-
biente, o atribui ao uso comum do povo, e não de toda e qualquer 
pessoa humana. 

Delineado, por conseguinte, o bem ambiental, verifica-
se que está umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa, con-
forme se verá adiante. 

 
3 O DIREITO A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E A 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
A Constituição Federal de 1988 adotou uma visão antro-

pocêntrica, ou seja, de que o ser humano está no centro de todas 
as suas disposições. 

Isso porque, prevê em seu artigo 1º, inciso III2 (BRASIL, 
1988), como princípio fundamental da República Federativa do 
Brasil, o respeito à dignidade da pessoa humana. Desta forma, 
todas as demais disposições da Constituição, bem como as de-
mais legislações infraconstitucionais devem ter como finalidade 
precípua a dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, cumpre ressaltar que a Carta Constitucional 
não foi o primeiro dispositivo legal a prever a necessidade de 

 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Esta-
dos e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: 
[...] III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;         
[...] 
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observância quanto aos direitos e ao bem-estar da pessoa hu-
mana, haja vista que o art. 2º, caput, da Lei 6.938/19813 (BRA-
SIL, 1981), denominada Política Nacional do Meio Ambiente, 
já estabeleceu expressamente: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental pro-
pícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desen-
volvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança na-
cional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: [...] 

Verifica-se, portanto, que desde 1981, antes do advento 
da Constituição de 1988, já havia previsão infraconstitucional, 
acerca da necessidade de preservação do meio ambiente para a 
consecução da proteção à dignidade da vida humana.  

Assim, quando o artigo 225 da Carta Magna inova na 
preservação do meio ambiente, o faz com a finalidade específica 
de, por meio de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
garantir a sadia qualidade de vida, que é condição sine qua non 
para o respeito à dignidade da pessoa humana. Razão pela qual 
deve-se preservar o meio ambiente por conta da sua utilidade 
para a continuidade da vida humana. 

Nessa esteira, insta salientar, que as mudanças climáticas 
verificadas no meio ambiente, que inauguraram as discussões 
em âmbito internacional acerca da diminuição da emissão dos 
gases efeito estufa e culminaram no Protocolo de Quioto são in-
tegralmente relacionadas com a sadia qualidade de vida e com a 
dignidade da pessoa humana. Isso porque, o Relatório especial 
do IPCC (BRASIL, 2018, p. 12) concluiu que as mudanças cli-
máticas, caso continuem avançando causarão grande impacto, 
especialmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do 
Brasil. O IPCC constatou ainda, que as alterações no clima estão 
diretamente relacionadas com a saúde da população e com a pro-
pagação de doenças, tais como a malária e a dengue, o que con-
sequentemente conduz à analogia quanto à situação pandêmica 
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enfrentada mundialmente, porém de forma severa no Brasil em 
face da quantidade de contaminações pelo Coronavírus, causa-
dor da COVID-194. Ou seja, é de suma importância a preocupa-
ção de todos com o meio ambiente, mas primordialmente dos 
países em desenvolvimento, os quais são frontalmente influen-
ciados por tais alterações, minando a qualidade de vida da sua 
população e abalando a dignidade da vida humana. 

Note-se que os temas estão absolutamente relacionados 
e a Constituição Federal deixou bem nítido o seu conhecimento 
quanto às mazelas do país, em especial quando estabelece no art. 
3º, III, como objetivo fundamental: “erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.  

Ciente, portanto, da condição de país subdesenvolvido, a 
Carta Magna determinou ainda, o que constitui o mínimo neces-
sário para o alcance dessa sadia qualidade de vida ao disciplinar 
no art. 6º, que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infân-
cia, a assistência aos desamparados, na forma desta Constitui-
ção” (BRASIL, 1988). 

Nessa esteira, com fulcro na ideia de que a Constituição 
Federal de 1988 tem como finalidade precípua a pessoa, devido 
ao seu antropocentrismo, preocupando em assegurar-lhe uma sa-
dia qualidade de vida para a consecução do princípio da digni-
dade da pessoa humana e que a Constituição autoriza formal-
mente a utilização dos bens ambientais, para viabilizar o alcance 
de referida dignidade, não há que se falar em intangibilidade do 
meio ambiente, eis que o constituinte, ao definir a natureza jurí-
dica do meio ambiente, criou uma terceira espécie de bem, de-
nominada de bem de uso comum do povo, ora, consoante a regra 
básica de hermenêutica ventilada por Carlos Maximiliano (1965, 
p. 262): o legislador não utiliza palavras inúteis, ou seja, sem 

 
4 Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, até 19.12.2020, o número de casos 
acumulados era de 7.213155. 
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necessidade, tampouco o fariam os constituintes, razão pela 
qual, é notória a possibilidade de utilização do bem ambiental 
para a garantia da manutenção da sadia qualidade de vida hu-
mana, como destaca Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2020, p. 
67-68). 

Entretanto, referida utilização do bem ambiental possui 
elementos limitadores, quais sejam, a necessária observância da 
preservação e da defesa destes a fim de que estejam também dis-
poníveis para o uso da presente e das futuras gerações. Situação 
que gera uma certa dicotomia, em especial entre a exploração do 
bem ambiental como motriz da atividade empresarial, conforme 
se verá a seguir.   

 
4 A SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE LIBERDADE 
ECONÔMICA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 
Não obstante, a Constituição Federal prevê, expressa-

mente, no artigo 170 (BRASIL, 1988), como um dos princípios 
da ordem econômica, a livre iniciativa, todavia, não se trata de 
uma liberdade irrestrita, pelo contrário, referida liberdade é cla-
ramente delimitada pela previsão da segunda parte do artigo 170, 
ou seja, pelo vetor da valorização do trabalho humano, para o 
alcance da justiça social, conforme entendimento de Fábio Kon-
der Comparato (1991, p. 19). 

O diploma supracitado estabelece ainda, no inciso VI que 
um dos fundamentos da atividade econômica é a defesa do meio 
ambiente, razão pela qual, toda atividade econômica desenvol-
vida no Brasil, deve, então, pautar suas atividades na observân-
cia do comando constitucional para a defesa do meio ambiente.  

Portanto, com o advento da Constituição Federal de 
1988, não há que se falar em desenvolvimento econômico dis-
sonante da ideia de preservação do meio ambiente, consoante já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ACO nº. 876–MC: 

O meio ambiente não é incompatível com projetos de desen-
volvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo 
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como patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar 
que o meio ambiente pode ser palco para a promoção do ho-
mem todo e de todos os homens. (2007) 

Assim, segundo Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2020, 
p. 85), é inconcebível que uma empresa desempenhe suas ativi-
dades econômicas, licitamente, no Brasil, alheia às questões am-
bientais.   

Essa compreensão encontrou ressonância no Supremo 
Tribunal Federal, na ADI nº. 3540-MC: 

A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia 
com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao 
meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode 
ser comprometida por interesses empresariais nem ficar depen-
dente de motivações de índole meramente econômica, ainda 
mais se se tiver presente que a atividade econômica, conside-
rada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, 
dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa 
do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito am-
plo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) 
e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídi-
cos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam vi-
abilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se al-
terem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o 
que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segu-
rança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de cau-
sar danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado 
este em seu aspecto físico ou natural”. (BRASIL, 2005) 

Desta forma, uma vez entendida a impossibilidade de de-
sempenho, lícito, de qualquer atividade econômica no Brasil em 
desacordo com o princípio da defesa do meio ambiente, pode-se 
dizer superada a dicotomia entre liberdade econômica e defesa 
do meio ambiente, se é que um dia ela tenha existido, realmente. 

 
4.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A DENOMI-
NADA ECONOMIA VERDE E O DIREITO EMPRRESA-
RIAL AMBIENTAL BRASILEIRO. 
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Com efeito, conforme já exposto anteriormente, a Cons-
tituição Federal não proíbe o uso do bem ambiental, porém, a 
partir das décadas de 1960 e 1970, e com a verificação de que os 
recursos ambientais são finitos, passou-se a reconhecer que as 
atividades humanas, incluindo atividades corporativas, exerciam 
grande impacto sobre o meio ambiente natural. 

Sendo que o princípio do desenvolvimento sustentável 
surgiu, inicialmente, na Conferência Mundial de Meio Ambi-
ente, realizada em 1972, em Estocolmo e repetida nas demais 
conferências sobre o meio ambiente. 

Entretanto, no Relatório Brundtland da Comissão Mun-
dial sobre o Meio Ambiente de 1987, conceituou-se a expressão 
“desenvolvimento sustentável” ao afirmar que em essência: 

É um processo de transformação no qual a exploração de re-
cursos, a direção dos investimentos, a orientação dos investi-
mentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mu-
dança institucional se harmonizam e reforçam o potencial pre-
sente e futuro a fim de atender às necessidades e aspirações 
humanas. (2011, p. 13-20) 

Insta salientar, que o Relatório Brundtland reconheceu, 
conforme afirmam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata 
Marques Ferreira (2020, p. 58-66), que para buscar soluções 
para o desenvolvimento sustentável seria imprescindível tomar 
consciência do fato de que os problemas sociais e ambientais são 
interconectados e reconhecer que as perturbações ambientais 
não são restritas a propriedades particulares ou limites geográfi-
cos, que catástrofes experimentadas em uma determinada região 
do mundo, consequentemente, afetam o bem-estar de pessoas 
em todas as localidades e que apenas sobre abordagens susten-
táveis do desenvolvimento se poderá proteger o frágil ecossis-
tema do planeta e promover o desenvolvimento da humanidade. 
Ou seja, a proteção ao meio ambiente é primordial para o alcance 
de uma sadia qualidade de vida e o respeito da dignidade da pes-
soa humana. 

O Relatório propõe ainda para as economias ricas e 
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desenvolvidas, um capitalismo que assegure um crescimento 
econômico centrado na qualidade de seus produtos, o que será 
possível mediante a introdução de novas tecnologias que serão 
protetoras do meio ambiente. Para as economias subdesenvolvi-
das o Relatório prevê: crescimento econômico intenso e rápido 
que permita o aumento do rendimento médio das famílias, 
fenômeno que freará o incremento demográfico e eliminará a 
pobreza e as injustiças que são depredadoras do meio ambiente 
e que afetam principalmente às populações pobres. 

Consta ainda do Relatório, a proposta de coordenação 
das políticas públicas e dessas com os atores privados, mediante 
a cooperação internacional e bom gerenciamento do governo 
mundial, o que evitaria o aumento da impressão ecológica. 

Igualmente, a Constituição Federal de 1988, no artigo 
225, estabelece o princípio do desenvolvimento sustentável eis 
que prevê a necessidade de defender e preservar o meio ambi-
ente para as presentes e futuras gerações. 

Sobre o princípio do desenvolvimento sustentável o Su-
premo Tribunal Federal já se manifestou quando do julgamento 
da ADI nº. 3540:  

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impreg-
nado de caráter eminentemente constitucional, encontra su-
porte legitimador em compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia, su-
bordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais re-
levantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 
comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais 
significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do 
meio ambiente, que traduz bem de uso comum, de generalidade 
das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 
gerações. (BRASIL, 2005) 

Nesse sentido, em 2012 realizou-se no Rio de Janeiro, 
Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvi-
mento Sustentável, denominada Rio + 20, com o objetivo da re-
novação do compromisso político com o desenvolvimento 



_212________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

sustentável por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 
implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas 
sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. 
Como resultado da referida conferência, publicou-se um docu-
mento final intitulado O Futuro que Queremos, no qual consta 
no Princípio 4: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 
proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo 
de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente 
deste” (BRASIL, 1992). 

Note-se que um dos temas principais abordados na Con-
ferência foi a Economia Verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da pobreza. Assim, partindo da pre-
missa de que Economia Verde é uma economia na qual a finitude 
dos recursos naturais, os serviços ecossistêmicos e os limites 
planetários dados pela ciência são levados em consideração e 
constituem marcos claros dentro dos quais as atividades de pro-
dução, distribuição e consumo poderão ter lugar e que em uma 
Economia Verde os serviços dos ecossistemas são considerados 
nos processos de tomada de decisões, as externalidades ambien-
tais são internalizadas e questões como mudança do clima, es-
cassez dos recursos naturais, eficiência energética e justiça so-
cial são elementos centrais e orientadores do comportamento dos 
agentes, conforme conceituam Jorge Hargrave e Sandra Paulsen 
(2012), seria imprescindível o desempenho da atividade econô-
mica com fulcro na Economia Verde, conforme referida, para 
que se possa almejar alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Cumpre esclarecer, que desenvolvimento sustentável, 
conforme afirmam os autores supracitados, é um conceito mais 
amplo e abstrato, que aponta princípios a serem seguidos, quase 
um protocolo de boas intenções. 

Assim, a Economia Verde seria uma forma mais concreta 
de modificar as economias dos países para avançar rumo ao de-
senvolvimento sustentável, uma maneira de implementar os 
princípios da sustentabilidade no desenvolvimento econômico. 
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Trata-se no Brasil de observar os superiores fundamentos cons-
titucionais que estruturam o Direito Empresarial Ambiental Bra-
sileiro, ou seja, e como advertem Fiorillo e Ferreira (FIORILLO 
e FERREIRA,2020)“de assegurar a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, condicionando o exercício de re-
ferida atividade no superior plano normativo constitucionalr, in-
cluindo-se evidentemente as atividades econômicas organizadas 
de produção e circulação de bens e serviços para o mercado 
(EMPRESAS) ,à defesa do meio ambiente natural, do meio am-
biente cultural, do meio ambiente artificial (espaço urbano) e do 
meio ambiente laboral tudo em face dos princípios do direito 
ambiental constitucional na forma de suas respectivas tutelas ju-
rídicas constitucionais” 

Isso porque, a partir do entendimento de como o uso dos 
bens ambientais, em sua dimensão metaindividual e constituci-
onal, são capazes de afetar a toda a coletividade, verifica-se tam-
bém a necessidade de se ajustar a vetusta concepção jurídica de 
empresa desenvolvida em nosso País com fundamento no deno-
minado direito privado em face das superiores regras jurídicas 
que fundamentam o direito empresarial ambiental brasileiro. 
Nesse sentido, afirmam Manoel Pereira Calças; Renata Mota 
Maciel Dezem: 

Não há espaço para imaginar que a atividade empresarial cons-
titua matéria de exclusiva atenção do direito privado, certo de 
que a ordem econômica estabelecida no artigo 170 da Consti-
tuição Federal é clara ao dispor sobre fins e princípios que não 
podem ser enformados tão somente por interesses individuais. 
A regulação da atividade empresarial, como ocorre com o di-
reito antitruste é exemplo de que, não obstante a liberdade de 
iniciativa e de concorrência, é preciso conformar a empresa ao 
atendimento de fins que não se encerram na obtenção de lucro, 
seu norte primeiro no cenário capitalista. Em síntese, na busca 
pelos fins sociais da empresa é preciso repensar a tradicional 
divisão entre o direito público e o direito privado,  de modo  a  
incentivar que os agentes econômicos atendam, também, aos 
interesses da coletividade, sem que isso cause incompreensão 
e equívocos frente ao objetivo societário de lucro. (p. 5) 
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Desse modo, repisa-se, é permitida a utilização dos bens 
ambientais para a exploração da atividade econômica, a qual 
visa lucro, porém, é essencial que se tenha consciência do fato 
de que os recursos ambientais são findáveis, ou seja, podem se 
esgotar, devendo, portanto, a atividade econômica se atentar a 
essa peculiar característica dos bens ambientais e desenvolver 
sua atividade de modo a manter a sua disponibilidade para as 
presentes e as futuras gerações. E essa consciência, transformada 
em atitudes práticas, constitui a denominada Economia Verde, 
sem a qual, ao que parece, não há outra forma de se efetivar o 
desenvolvimento sustentável, o qual é de suma importância para 
o futuro da humanidade, conforme tem demonstrado a pandemia 
de Coronavírus, causador da COVID-19 e será estudado a se-
guir. 
 
5 A CRISE INSTAURADA PELA PANDEMIA DA COVID-
19 E SEUS POSSÍVEIS REFLEXOS PARA O DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

 
A partir do reconhecimento pela Organização Mundial 

de Saúde, em 11 de março de 2020, acerca da instauração da 
pandemia decorrente do Coronavírus (2020), causador da CO-
VID-19, se iniciou um período de recessão, o qual convencio-
nou-se chamar de “crise”, que conforme expõe Fábio Konder 
Comparato (2013, p. 353), tem como origem semântica o vocá-
bulo: “Krisis, no grego clássico, é o substantivo ligado ao verbo 
krinô, cujas três acepções principais são: 1) separar, escolher, 
comparar; 2) julgar, decidir, condenar; 3) estimar, crer”.  

A rápida propagação da COVID-19, comprovou que com 
as alterações no modo de vida humano, globalizado, em que é 
possível viajar de um lado a outro do país em parcas horas, as 
atitudes humanas devem ser ainda mais responsáveis e pautadas 
em uma conduta ética. Isso porque, se comprovou, de maneira 
empírica, que o meio ambiente possui natureza difusa, ou seja, 
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engloba toda a coletividade e não impacta apenas a um ser hu-
mano de modo individual. 

O abalo econômico a que as empresas foram submetidas 
tendo que fechar a porta de seus estabelecimentos, em face da 
necessidade de distanciamento social, acendeu um alerta do 
quanto é importante também para a manutenção das atividades 
econômicas a preservação do meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações, ou seja, demonstrou-se na prática a necessi-
dade de preocupação e empenho global para o alcance do desen-
volvimento sustentável. 

Diante do exposto e com a esperança de se inaugurar uma 
possível fase pós-pandemia, verifica-se a necessidade de repen-
sar o desenvolvimento das atividades econômicas e as chances 
de fomento de atividades enquadradas na denominada Economia 
Verde, com a finalidade de impulsionar a economia, porém, com 
o nítido objetivo, de mais cientes do risco das atitudes humanas, 
perquirir a consecução da dignidade da pessoa humana, por meio 
de uma sadia qualidade de vida e da garantia do piso vital mí-
nimo. 

 
6. O CHAMADO CRÉDITO DE CARBONO COMO “DI-
REITO DE EMITIR DIÓXIDO DE CARBONO” EM FACE 
DO DIREITO EMPRESARIAL AMBIENTAL BRASILEIRO. 

 
Como destaca Celso Fiorillo (FIORILLO, 2021) “o cha-

mado crédito de carbono seria em princípio um termo genérico 
para qualquer “certificado” ou “permissão negociável” que re-
presentaria o “direito” de emitir dióxido de carbono ou a quan-
tidade equivalente de um gás que possa provocar efeito  estufa 
diferente. Em outras palavras os denominados créditos de car-
bono seriam uma “concessão” que certas empresas/atividades 
econômicas teriam, permitindo- lhes “queimar “uma certa quan-
tidade de combustíveis fósseis” Observa referido autor que “al-
guns entendem que seria um termo genérico para atribuir um 
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valor a uma redução ou compensação de emissão de gases  de 
efeito estufa podendo então o denominado crédito de carbono 
ser usado  por uma empresa ou mesmo por  indivíduo para redu-
zir sua  "pegada de carbono"(medida que calcula a emissão de 
carbono equivalente emitida na atmosfera por uma pessoa, ati-
vidade, evento, empresa, organização ou governo), investindo 
em uma atividade que reduziu ou sequestrou gases de efeito es-
tufa em outro local...”Lembrando todavia Fiorillo que “o 
CO2(dióxido de carbono/gás carbônico), como  composto quí-
mico constituído por dois átomos de oxigénio e um átomo de 
carbono é um GÁS tendo  em face da legislação brasileira am-
biental em vigor natureza jurídica de BEM AMBIENTAL vez 
que é um dos componentes da atmosfera(recurso ambiental tu-
telado pelo direito ambiental constitucional e legislação infra-
constitucional pertinente)” enquadra o tema e forma absoluta-
mente satisfatório no âmbito do direito empresarial ambiental. 

 
6.1. A COMERCIALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CAR-
BONO E A FUNCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 
Nesse sentido, a discussão acerca da necessidade de as 

empresas concentrarem esforços para que o desempenho de suas 
atividades se adeque à Economia Verde ganha força mundial-
mente. E reacende no Brasil,principalmente no âmbito do direito 
empresarial ambiental, a discussão acerca da comercialização 
dos Créditos de Carbono e a possibilidade de expansão das suas 
transações. 

Com efeito. 
Os Mecanismos de Flexibilização consistem em arranjos 

técnicos operacionais para interação de países ou empresas, que 
oferecem facilidades para que outros países signatários do Pro-
tocolo de Kyoto possam atingir as metas de redução de emissões 
convencionadas. 

Note-se que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
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(MDL) surgiu de uma proposta brasileira e é o único mecanismo 
de flexibilização, dentre os três existentes (Comércio de Emis-
sões, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Implementação 
Conjunta), que permite a participação em projetos de redução de 
emissões alocados nos países em desenvolvimento, onde não há 
a obrigação de reduzir emissões e o custo de implementação des-
ses projetos é menor.  

Assim, por meio do MDL, as atividades que representem 
uma redução comprovada e mensurada de emissão de Gases 
Efeito Estufa (GEE), praticadas nos países não listados no anexo 
I, podem ser negociadas no mercado mundial com os países de-
senvolvidos, para o cumprimento de suas metas definidas no art. 
3º e anexo B, do Protocolo de Kyoto, beneficiando não só os 
países do anexo I, como também os países em desenvolvimento, 
que tendem a receber, por meio das atividades de MDL, transfe-
rências financeiras e tecnológicas, promovendo, ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento sustentável em seus territórios. 

O artigo 12 do Protocolo de Kyoto que institui o Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo, prevê: 

[...] 2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo 
deve ser assistir às Partes não incluídas no Anexo I para que 
atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o 
objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no 
Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados 
de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3.  
3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo:  
(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de ati-
vidades de projetos que resultem em reduções certificadas de 
emissões; e  
(b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções 
certificadas de emissões, resultantes de tais atividades de pro-
jetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus com-
promissos quantificados de limitação e redução de emissões, 
assumidos no Artigo 3, como determinado pela Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.  
[...] 8. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das 
Partes deste Protocolo deve assegurar que uma fração dos fun-
dos advindos de atividades de projetos certificadas seja 
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utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como as-
sistir às Partes países em desenvolvimento que sejam particu-
larmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima 
para fazer face aos custos de adaptação.  
9. A participação no mecanismo de desenvolvimento limpo, 
incluindo nas atividades mencionadas no parágrafo 3(a) acima 
e na aquisição de reduções certificadas de emissão, pode en-
volver entidades privadas e/ou públicas e deve sujeitar-se a 
qualquer orientação que possa ser dada pelo conselho execu-
tivo do mecanismo de desenvolvimento limpo. [...] (BRASIL, 
2005) 

Conforme explica Rafael Pereira de Souza (2007, p. 16), 
sobre o funcionamento do MDL primeiro identifica-se uma ati-
vidade que produza GEE em um país em desenvolvimento. Pos-
teriormente, instala-se uma equipagem para capturar gás e torná-
lo menos impactante para o meio ambiente, mensurando-se a 
quantidade de gás documentada pelo interessado e submetendo-
a a verificação por auditorias internacionais credenciadas, bem 
como, pelo órgão do governo brasileiro, e homologada pela 
ONU. Por fim, o interessado que promoveu a redução do im-
pacto ambiental, recebe um certificado emitido pela ONU, de-
nominado de Redução Certificada de Emissão (RCE). 

Nessa senda, Bruno Kerlakian Sabbag (2008, p. 27) 
afirma ser possível que uma empresa brasileira abra uma subsi-
diária em uma parte do anexo I, participando, assim, do mercado 
secundário de carbono. De outra sorte, poderia essa mesma em-
presa possuir uma conta no Registro Nacional, caso autorizado 
pela parte, como já o fez expressamente o governo holandês, 
para participar do mercado internacional de carbono. 

Quanto à natureza jurídica do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo Flávia Witkowski Frangetto e Flávio Rufino Ga-
zani (2002, p. 134) expõem: 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo possui natureza 
mista, haja vista a conjugação de aspectos sociais, ao buscar o 
desenvolvimento sustentável, aspectos ecológicos ao mitigar 
as mudanças climáticas reduzindo as emissões de gases de 
efeito estufa, aspecto econômico e financeiros ao envolver 
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financiamento para os projetos e comercialização das reduções 
certificadas de emissões e tem ainda, cunho internacional por 
ser derivado do Protocolo de Kyoto.       

Desta forma, os Créditos de Carbono, nada mais seriam, 
do que certificados emitidos em função de projetos, que reduzam 
ou absorvam, por intermédio de metodologias comprovadas, a 
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa.  

Por consequência, os títulos provenientes de projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo são denominados Re-
dução Certificada de Emissão (RCE) e correspondem a Créditos 
de Carbono. Esses certificados constituem um bem comerciali-
zável por países em desenvolvimento, no mercado de carbono, 
diretamente com setores públicos e privados de países desenvol-
vidos. 

Nesse sentido, o parágrafo 5.º do Protocolo de Kyoto de-
fine que: 

As reduções de emissões resultantes de cada atividade de pro-
jeto devem ser certificadas por entidades operacionais a serem 
designadas pela Conferência das Partes na qualidade de reu-
nião das Partes deste Protocolo, com base em: 
a) [...] 
b) benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relaciona-

dos com a mitigação da mudança do clima, e 
c) reduções de emissões que sejam adicionais as que ocorre-

riam na ausência da atividade certificada de projeto. 
(BRASIL) 

Sendo assim, a RCE é uma unidade emitida pelo Conse-
lho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(ONU), em decorrência da atividade de um projeto de MDL e 
representa a não-emissão de uma tonelada métrica equivalente 
de dióxido de carbono pelo empreendimento. 

De acordo com Lilian Theodoro Fernandes (2007, p. 81), 
as reduções podem ser adquiridas por investidores no mercado 
de carbono, objetivando utilizá-las como forma de cumprimento 
parcial das metas de redução de emissão dos GEE, bem como, 
negociadas com a finalidade de comercialização e revenda, ou, 
ainda, podem ser adquiridas por Organizações Não-
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Governamentais, sem objetivo de revenda, visando retirá-las do 
mercado para a proteção ambiental, pois, neste caso, aumenta-
se a necessidade de projetos e atividades sustentáveis. 

Cumpre ressaltar, que o comércio de Reduções Certifi-
cadas de Emissão pode ocorrer após a emissão, antes de sua dis-
tribuição pelo Conselho Executivo, caracterizando o mercado à 
vista primário de carbono, bem como, após a sua distribuição, 
caracterizando o mercado à vista secundário de carbono. 

Todavia, existe uma crítica à potencialidade de expansão 
da comercialização dos créditos de carbono por se tratar de um 
projeto com tempo de realização lento, conforme constatou José 
Affonso dos Reis Júnior (2012, p. 57), razão pela qual algumas 
empresas teriam optado por investir em outros projetos com re-
torno de curto prazo. 

Ademais, o autor supracitado também expõe uma preo-
cupação em relação à política pública e à política empresarial, 
às quais a comercialização estaria submetida e possuem a possi-
bilidade de afetar sobremaneira o custo-benefício de tais transa-
ções, eis que os governos possuem o poder de criar regulação 
para o mercado (REIS JÚNIOR, 2012, p. 53). 

Os aspectos negativos supracitados demonstram que 
ainda se trata de um mercado de transações deveras insipiente, 
que demanda uma atenção maior do legislador a fim de conferir 
maior efetividade e segurança, ou seja, demostrando a necessi-
dade de funcionalização do direito. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o advento da pandemia decorrente do Coronavírus 

o meio ambiente ganhou maior notoriedade no cenário mundial. 
O Brasil, que já se destacava por sua riqueza de recursos ambi-
entais bem como por seu notável desenvolvimento doutrinário e 
jurisprudencial  no que se refere ao balizamento normativo da  
matéria ganhou ainda mais relevo internacional em torno da sua 
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atuação face ao meio ambiente. 
Corroborando a esse fato, a grave recessão econômica 

que atingiu o mundo e afetou severamente o Brasil, demonstrou 
uma necessidade de preocupação principalmente das empresas 
quanto ao desenvolvimento sustentável e a efetiva atuação vi-
sando reduzir as mudanças climáticas.  

Atentos a esse fato, tem-se buscado uma opção de desen-
volvimento econômico, que conjugue a liberdade econômica 
prevista na Constituição Federal, com a defesa do meio ambi-
ente, também constitucionalmente determinada, em face da apli-
cação dos fundamentos estruturantes do direito empresarial am-
biental brasileiro. 

Assim, os denominados Créditos de Carbono surgiriam 
como um elemento propulsor da referida economia, eis que aten-
dem aos interesses empresariais de ampliar as eficiências aloca-
tivas do mercado, com os anseios mundiais ambientais, aliando 
a ética ao lucro, visando garantir a todos a dignidade da pessoa 
humana, por meio de uma oferta de sadia qualidade de vida. Al-
cançando, por fim, o denominado lucro sustentável, ou seja, a 
possibilidade de desenvolvimento econômico, social e ambien-
tal.  

Contudo, a pesquisa resultou na verificação de alguns as-
pectos negativos que devem ser observados com cautela pela co-
munidade jurídica, a fim de conferir maior segurança jurídica a 
referidas transações, posto que conforme restou demonstrado, 
não se trata de um investimento a curto prazo. Daí ser imperiosa 
a necessidade de maior regulamentação do tema, no sentido de 
gênero e por que não de regulação específica, para que então, a 
comercialização dos créditos de carbono possa ganhar mais con-
fiabilidade dentro de um quadro normativo definido em face do 
princípio da legalidade(Art.5º , II da CF) 

De qualquer forma, ainda existe um mercado promissor 
a ser explorado pelas empresas, o qual se adequa à Economia 
Verde e atende às necessidades de desenvolvimento sustentável 
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para que se garanta uma sadia qualidade de vida para as presen-
tes e futuras gerações. Sendo, pois o uso dos créditos de carbono 
instrumento compatível com o direito empresarial ambiental 
destinado inclusive a auxiliar a retomada sustentável da econo-
mia no Brasil Pós Pandemia em proveito da dignidade da pessoa 
humana. 


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Fe-

derativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da Repú-
blica. 1988. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 10/09/2020. 2020. 

______. Declaração do Rio de Janeiro. Estud. av., São Paulo,  
v. 6, n. 15, p. 153-159,  ago.  1992 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0103-40141992000200013&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em 10/10/2020. 

______. Decreto nº 5.445, de 12 de maio de 2005. Diário Oficial 
da União.  Brasília, DF, 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5445.htm>. Acesso em 
08/09/2020. 

______. [Ministério da Saúde]. O que é o COVID. BRASIL, DF: 
Governo Federal. 2020. Disponível em: https://coronavi-
rus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso 
em 27/09/2020. 

______. [Política Nacional do Meio Ambiente]. Lei nº. 6.938 de 
31 de agosto de 1981. Brasília, DF: Presidência da Re-
pública. 1981. Disponível em: 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________223_ 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm. 
Acesso em: 22/09/2020. 

______. STF. ADI nº. 3540-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
1.9.2005, Plenário, DJE 3/12/2006. 

______. STF. ACO nº. 876–MC – AgR, Rel. Min. Menezes Di-
reito, j. 19.12.2007, Plenário, DJE 1/08/2008. 

______. Sumário para Formuladores de Políticas Públicas. 
2018. p. 12. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/as-
sets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf. 
Acesso em 10/09/2020. 

CALÇAS, Manoel Pereira; DEZEM, Renata Mota Maciel.  A 
Função Social da Empresa e a Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro.  

COMPARATO, Fábio Konder. Regime Constitucional do Con-
trole de Preços. Revista De Direito Público. nº. 97, Rio 
de Janeiro: 1991. 

______, Fábio Konder. Rumo à Justiça. 2. ed. Saraiva, São 
Paulo: 2013. 

FERNANDES, Lilian Theodoro. O Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo. In Coleção LEXNET: Aquecimento Glo-
bal e Créditos de Carbono - Aspectos Jurídicos e Técni-
cos. São Paulo: LEXNET, 2007. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambien-
tal Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Mar-
ques. Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) em Face do 
Direito Ambiental Constitucional Brasileiro: o enqua-
dramento jurídico das atividades econômicas vinculadas 
ao desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2020.  

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Mar-
ques. Direito Empresarial Ambiental Brasileiro e sua de-
limitação constitucional    Rio de Janeiro : Lumen Ju-
ris,2020. 



_224________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

FRANGETTO, Flávia Witkowski; GAZANI, Flávio Rufino. Vi-
abilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) no Brasil. Brasília: Peirópolis, 2002.  

HARGRAVE, Jorge; PAULSEN, Sandra. Economia Verde e 
desenvolvimento sustentável. Revista Desafios do De-
senvolvimento – SBS: Brasília/DF. Ano 9. Ed. 72. Dis-
ponível em http://desafios.ipea.gov.br/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=2747:ca-
tid=28&Itemid=23. Acesso em 10/09/2020. 

IPIRANGA, Ana Silva Rocha; GODOY, Arilda Schmidt; 
BRUNSTEIN, Janette. Introdução. RAM, Rev. Adm. 
Mackenzie (Online), São Paulo, v. 12, n. 3, p. 13-20,  Jun. 
2011.   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1678-69712011000300002&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 10/09/2020.  https://doi.org/10.1590/S1678-
69712011000300002. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Di-
reito. 8a. ed., Freitas Bastos, 1965. 

REIS JÚNIOR, José Affonso dos. Análise da potencialidade do 
mercado de projetos de crédito de carbono no Brasil. 
2012. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Conta-
bilidade) - Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
doi:10.11606/D.96.2012.tde-14012013-170130. Acesso 
em: 11/09/2020. 

SABBAG, Bruno Kerlakian. O Protocolo de Quioto e seus Cré-
ditos de Carbono – Manual Jurídico Brasileiro de Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo. São Paulo: LTr, 
2008. 

SOUZA, Rafael Pereira de. Introdução. In Coleção LEXNET: 
Aquecimento Global e Créditos de Carbono - Aspectos 
Jurídicos e Técnicos. São Paulo: LEXNET, 2007. 


