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RESUMO

A partir do referencial teórico da sustentabilidade, novo paradigma do direito na pós-modernidade, analisa-se o tema da incorporação de 
considerações de ordem social e ambiental aos negócios e operações desenvolvidos pelas sociedades empresárias. Em relação ao tema, discute-
se como problema de pesquisa a questão em torno da obrigatoriedade, ou não, de divulgação pública de relatórios ou informes não financeiros, 
que evidenciem suas performances sociais e ambientais, assim como do impacto de suas atividades e eventuais medidas de prevenção de riscos. 
A pesquisa, qualitativa, com perfil exploratório, e baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e documental, assim como no levantamento de 
dados, é realizada com o objetivo de identificar e analisar comparativamente o tratamento normativo conferido à temática da divulgação pública 
de relatórios não financeiros (os chamados informes ou relatórios de sustentabilidade), segundo as perspectivas brasileira e europeia. Na primeira 
parte da pesquisa, realizou-se análise da literatura sobre o tema da sustentabilidade e de suas repercussões no redimensionamento da atuação 
das sociedades empresárias. Para o desenvolvimento da segunda parte, fez-se um levantamento em nível internacional, especialmente no âmbito 
das Nações Unidas, sobre as relações entre as sociedades empresárias, a sustentabilidade e a transparência, seguida de investigação no plano 
legislativo nacional e internacional, em busca da identificação, no Brasil e na União Europeia, da existência ou não de uma obrigação legal no 
sentido da divulgação de informes ou relatórios sobre sustentabilidade. Por fim, realizou-se a descrição e a comparação do regramento de um 
instituto específico – o informe não financeiro/relatório ou informe sobre sustentabilidade – em ordens jurídicas distintas (o direito brasileiro e o 
direito institucional da União Europeia). As características principais no tratamento da matéria nestas duas realidades foram observadas 
comparativamente, com foco em suas diferenças. Resultados da pesquisa indicam que, no Brasil, não há obrigação legal de publicação de 
informes sobre sustentabilidade, mas a divulgação é recomendada às sociedades empresárias pela BM & FBOVESPA (instituição administradora 
do mercado de capitais), desde dezembro de 2011, através de instrumento que caracteriza direito brando/flexível. Por outro lado, no âmbito da 
União Europeia (UE), reconheceu-se a necessidade de melhorar a transparência da informação social e ambiental por parte de certas sociedades 
empresárias e grupos de empresas, elemento considerado indispensável para a sua responsabilidade social. Neste sentido, foram editadas 
diretivas (2013/2014) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, no que diz respeito ao tema da divulgação de informações não 
financeiras. Os atos legislativos em questão têm como destinatários todos os Estados-membros da UE, obrigando-os a intervir nas estruturas 
jurídicas nacionais (direito “forte”) de forma a transpor, para os respetivos ordenamentos, em caráter obrigatório e dentro de um prazo 
determinado, as normas gerais que consagram determinados parâmetros comuns sobre o tema. Conclui-se que, muito embora a transparência e 
a necessidade de divulgação venham recebendo cada vez mais preocupação no âmbito de instituições internacionais como a ONU, e também em 
nível doutrinário, o tratamento normativo sobre o tema constitui opção política, variando nos diversos ordenamentos jurídicos. Acredita-se que, 
não obstante a relativa eficácia do instrumento de soft law brasileiro (indicada pelas análises dos resultados empíricos), a experiência europeia 
pode ser observada como parâmetro para a construção de um novo modelo de tratamento normativo do tema no Brasil, por intermédio de 
direito "forte", hard law, em vez de meras recomendações.
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