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MEIO AMBIENTE E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS



O cumprimento das normas ambientais é mais do que uma obrigação; é uma 
maneira de estar à frente.

Existe um consenso de que, para alcançar o 
crescimento sustentável, as atividades econômicas 
devem procurar o equilíbrio entre os aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. 

Essa postura resulta na ampliação do conceito de 
partes interessadas (stakeholders) passando a 
incluir acionistas, empreendedores, público interno, 
fornecedores, consumidores, comunidades 
envolvidas, órgãos governamentais e o público em 
geral.

Nesse contexto, empresas, instituições financeiras e 
órgãos governamentais têm como desafio atual o 
desenvolvimento e a implementação de políticas e 
instrumentos de controle mais eficientes. Ademais, 
no mundo todo, há exigências cada vez mais 
rigorosas e diversificadas para as organizações no 
que diz respeito ao meio ambiente, mudanças 
climáticas, consumidor, cadeia de fornecedores e, 
num nível mais amplo, à responsabilidade social 
corporativa. No Brasil, esta situação tem sido 
reforçada por avanços importantes na legislação e 

pela crescente integração do país no mercado 
internacional.

Esse cenário pode impactar seus negócios dentro 
e fora do Brasil. As sanções aplicadas à violação 
da legislação podem ser rigorosas e prejudicar a 
imagem de sua empresa. Não basta cumprir as 
normas. A sua empresa precisa estar atualizada e 
adaptada a esses avanços.

Nós do Trench Rossi Watanabe possuímos uma 
equipe de advogados especializados e com 
vasta experiência nessas áreas, que estão 
habilitados a assessorar nossos clientes no 
atendimento das demandas de desenvolvimento 
sustentável, de forma eficiente e adequada aos 
seus interesses. A cooperação com 
Baker McKenzie, presente em mais de 40 países, 
nos possibilita orientar sua empresa na solução 
de questões que envolvam jurisdições fora do 
Brasil.

A SUSTENTABILIDADE DO 
SEU NEGÓCIO

Trench Rossi Watanabe foi reconhecido como um dos escritórios 
líderes na área de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e 
Consumidor no Brasil nas edições mais recentes.  A sócia Renata 
Amaral é citada na publicação, sendo que frequentemente atende 
gigantes corporativos antes das autoridades ambientais na regular-
ização de suas atividades. Ela possui experiência no gerenciamento 
de áreas contaminadas e é descrita por seus pares como "uma 
advogada muito bem preparada e competente". 

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700 
representantes das maiores corporações do Brasil. Trench Rossi 
Watanabe é citada em todas as 19 áreas pesquisadas pela 
publicação, incluindo a área de Meio Ambiente e Consumidor, 
como um dos escritórios de advocacia mais admirados do país. 

A edição 2018 recomenda Trench Rossi Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados em 
praticamente todas as áreas de atuação, incluindo Meio 
Ambiente.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA

LACCA APPROVED

ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250

CLIENT CHOICE WINNER

A sócia Renata Amaral foi reconhecida como renomada 
profissional privada de Energia no Brasil, eleita por líderes 
corporativos da região, na edição 2019.

A sócia Renata Amaral foi reconhecida como Client Choice 
Winner em 2016 por seu trabalho com Direito Ambiental e 
Mudanças Climáticas.



Nosso objetivo é assessorá-lo no cumprimento das normas aplicáveis, de maneira integrada e 
economicamente eficiente, bem como na incorporação dos valores  relacionados à proteção do meio 
ambiente, mitigação das mudanças climáticas, direitos do consumidor e responsabilidade social 
corporativa. Isto se aplica ás suas estratégias de curto e longo prazo, conciliando assim, vantagem 
competitiva e a sustentabilidade de seus negócios.

COMO PODEMOS AJUDAR

NOSSO OBJETIVO

• Análise e assessoria jurídica quanto aos aspectos ambientais de 
transações comerciais, incluindo fusões e aquisições;

• Assessoria jurídica e outros estudos de licenciamento nos procedimen-
tos de licenciamento ambiental, inclusive na fase de elaboração de 
Estudos de Impacto Ambiental;

• Gerenciamento de crises e negociações com as partes envolvidas;

• Atuação em Inquéritos Civis e Procedimentos Administrativos incluindo 
comunicações espontâneas de assuntos ambientais às autoridades 
competentes;

• Negociação de termos de compromisso e/ ou ajustamento de 
conduta com autoridades competentes;

• Revisão dos aspectos legais dos relatórios técnicos ambientais, 
análises de risco e estratégias de remediação ambiental;

• Condução de processos judiciais e pré-judiciais com o Grupo de 
Contencioso;

• Análise jurídica, elaboração e negociação de cláusulas ambientais 

Meio Ambiente
em contratos, incluindo cláusulas de Declarações e Garantias 
(“Warranties and Representations”);

• Coordenação, elaboração e revisão de relatórios de auditoria 
ambiental de due diligence em negociações, para identificação e 
quantificação de passivos ambientais;

• Auditorias de gestão ambiental, auditoria legal e outras práticas 
organizacionais;

• Acompanhamento e análise de legislação e jurisprudência;

• Desenvolvimento de políticas para o cumprimento da legislação 
bem como análise e elaboração de minutas de normas e regula-
mentos para autoridades governamentais e instituições privadas;

• Avaliação de aspectos ambientais financeiros, incluindo risco de 
operações, garantias, financiamento de empreendimentos, 
cláusulas contratuais, auditorias e diretrizes da indústria financeira, 
tais como os Princípios do Equador;

• Treinamento especializado em empresas quanto à legislação 
aplicável aos seus negócios.

• Negociações internacionais;

• Assessoria de empresas no desenvolvimento de políticas para 
mitigação do efeito estufa e mudanças climáticas;

• Consultoria às empresas em negociações de carbono, incluindo o 
desenvolvimento de plataformas de troca bilateral e multilateral, 
apoio a trocas e identificação de possibilidades para garantia de 
direitos sobre carbono;

• Estruturação de projetos de MDL e JI e contratos de mitigação de 
mudanças climáticas;

• Consultoria sobre financiamento de projetos sobre mudanças 
climáticas;

Mudanças Climáticas
• Consultoria às empresas, investidores e corretores sobre desenvolvi-
mento e direitos de garantia sobre certificados de redução de 
emissões e seqüestro de carbono;

• Assessoria de empresas participantes de projetos de energia 
renovável, incluindo elaboração de contratos de aquisição de 
energia e contratos de venda de REC; 

• Consultoria sobre o desenvolvimento de projetos de energia 
renovável;

• Consultoria sobre Investimentos Éticos e Fundos de Tecnologia;

• Treinamento especializado em empresas quanto à legislação 
aplicável aos seus negócios;

• Consultoria em projetos de desmatamento evitado (REDD).

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório de internacional Baker McKenzie, 
presente em mais de 40 países.
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