
Sr. Jean-Charles Naouri. 
Presidente e CEO 
Casino Guichard-Perrachon 
1, Cours Antoine Guichard 
CS 50306 
42008 Saint-Etienne 
Cedex 1 - França 
  
Por carta registrada com aviso de recebimento 
  
Paris, 21 de setembro de 2020 
  
  
  
O / Ref: Dever de vigilância / Groupe Casino 
  
Notificação para Cumprimento - Artigo L. 225-102-4.-I e II do Código Comercial 
  
  
Ao Sr. Presidente e CEO, 
  
Vimos por meio deste na qualidade de assessores das associações francesas Envol Vert, Sherpa, 
Canopée, Notre Affaire à Tous, da associação americana Mighty Earth e da associação brasileira 
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) do Brasil, e também como organizações territoriais que 
representam os povos indígenas: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB), Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA), Federação das Organizações 
e Povos Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT) e Organização Nacional dos Povos Indígenas da 
Amazônia Colombiana (OPIAC). 
  
Essas associações e organizações francesas, americanas, brasileiras e colombianas nos obrigaram 
a notificá-los a cumprir as obrigações legais impostas ao Casino Guichard-Perrachon (doravante 
denominado “Casino”) nos termos de dever de vigilância e riscos associados ao desmatamento 
na América do Sul. 
  
O artigo L. 225-102-4.-I do Código Comercial exige que estabeleçam, implementem e 
publiquem um “plano de vigilância”, que: 
  

“Inclua medidas razoáveis de devida diligência para identificar riscos e prevenir graves 
violações dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, da saúde e segurança 
humanas e do meio ambiente, resultantes das atividades da empresa e das empresas que 
controla (...) bem como as atividades de subcontratados ou fornecedores com os quais se 
mantenha uma relação comercial estabelecida, quando essas atividades estejam 
atreladas a essa relação.” 

  



Este plano deve incluir, em particular: 
  

“1 ° Um mapeamento de risco destinado à sua identificação, análise e priorização; ... 
  2 ° Procedimentos de avaliação periódica da situação das subsidiárias, subcontratadas 
ou fornecedores com quem se mantenha uma relação comercial estabelecida, no que diz 
respeito ao mapeamento de riscos; 
  3 ° Ações adequadas para mitigar riscos ou prevenir danos graves (...); 
  5 ° Um sistema de acompanhamento das medidas implementadas e avaliação da sua 
eficácia.” 

 
Suas subsidiárias no Brasil e na Colômbia, em particular a empresa Companhia Brasileira de 
Distribuição e as subsidiárias que possui (juntas "GPA") e a empresa Éxito e as subsidiárias que 
possui, estão particularmente expostas aos riscos decorrentes do desmatamento no que diz 
respeito à expansão das fazendas de gado. 
  
A associação Envol Vert publicou recentemente um relatório revelando que as próprias lojas do 
GPA no Brasil comercializam produtos de carne fresca ou congelada dos abatedouros dos 
frigoríficos JBS, MARFRIG e MERCURIO ALIMENTOS CARNE. 1{Envol Vert, “Groupe Casino - Eco 

responsável pelo desmatamento” (2020) http://envol-vert.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-

Casino%C3%A9coresponsable-de-la- d% C3% A9forestation.pdf} 
 
A investigação de campo realizada pela Envol Vert mostrou que esses fornecedores do grupo 
Casino, apesar dos compromissos públicos assumidos com ONGs e dos convênios firmados com 
o Ministério Público Federal, têm se abastecido regularmente com produtos das propriedades 
envolvidas em desmatamento e grilagem de terras nativas. 
  
Este relatório confirmou o envolvimento de seus fornecedores com o desmatamento da 
Amazônia, o que foi documentado em vários relatórios publicados desde 2009 2 {Ver em particular 

Greenpeace, "Slaughtering the Amazon" (2009) 
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/planet3/PDFs/slaughtering-the-
amazon-part-1.pdf; Imazon, Instituto Centro da Vida, “Os frigoríficos ajudarão a conter o desmatamento na 
Amazônia?” (2017) https://imazon.org.br//PDFimazon/Ingles/books/Meat-Plancking%20Deforestation.pdf; Chain 
Reaction Research, “Cattle driven desforestation: A major risk to Brazilian retailers” (2018) 

https://chainreactionresearch.com/report/cattle-driven-deforestation-a-major-risk-to-brazilian-retailers/}. 
  
Este desmatamento massivo, descrito como “ecocídio” pelo Presidente da República da França 
em agosto de 2019, gera graves violações dos direitos humanos e da saúde e segurança humanas, 
bem como do meio ambiente: 

• Os incêndios decorrentes desse desmatamento descontrolado estão poluindo o ar que 
milhões de pessoas respiram, afetando a saúde das populações de toda a Amazônia 
brasileira 3{Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM), Instituto de Estudos de Políticas 

Ambientais saúde (IEPS) e Human Rights Watch, “O ar é insuportável: impactos na saúde de incêndios 

relacionados ao desmatamento na Amazônia brasileira,” 26 de agosto de 2020}; 
• a expansão das pastagens em terras indígenas protegidas pela legislação brasileira estão 
violando diretamente os direitos dos povos indígenas; 



• fazendas envolvidas em desmatamento frequentemente recorrem ao trabalho forçado; 
• finalmente, a extensão da pecuária em florestas primárias no Brasil e na Colômbia está 
destruindo espécies e ecossistemas. 
  

É também fonte de riscos de graves violações dos direitos humanos e da saúde e segurança 
humana, bem como do meio ambiente: 

• o desmatamento contribui para o desenvolvimento de zoonoses (doenças infeciosas) 
como a Covid-19, aumentando os riscos de novas pandemias para toda a humanidade; 
• a destruição de florestas que sequestram quantidades consideráveis de carbono 
amplifica os processos de aquecimento do clima; 
• a destruição de ecossistemas e espécies em uma área particularmente rica em 
biodiversidade contribui para seu colapso e agrava todos os riscos que dela emanam para 
a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente. 

  
Esses ataques e riscos resultam das atividades do seu grupo e de seus fornecedores. 
 
O seu plano de vigilância, apesar de identificar o risco associado ao desmatamento na Amazônia 
brasileira, parece não cumprir os requisitos legais. 
 
1. O “mapeamento” dos riscos não foi reavaliado, apesar de a situação ter se agravado 
consideravelmente nos últimos dois anos, marcando uma primeira falta de vigilância em termos 
de identificação, análise e priorização dos riscos. A problemática situação da Colômbia, país em 
que o seu grupo afirma ser o líder na distribuição de alimentos, nem sequer é mencionada. 
 
2. Os procedimentos de avaliação da situação dos seus fornecedores e as ações de prevenção 
e mitigação implementadas parecem estar muito aquém da problemática e claramente não 
permitem prevenir danos graves e mitigar os riscos resultantes da pecuária. O escopo de sua 
vigilância, limitado a fornecedores de nível 2 que abastecem diretamente matadouros e 
frigoríficos, é inadequado e não atende aos requisitos legais. 
  
3. O sistema de monitoramento das medidas implementadas e avaliação de sua eficácia não é 
devidamente informado, embora a lei exija que a eficácia de suas medidas de vigilância seja 
avaliada e que seja reportada publicamente a eficácia do seu plano. Os diversos levantamentos 
realizados no Brasil, em particular pela Envol Vert, mostram que suas ações preventivas são 
manifestamente inadequadas porque não impedem o abastecimento de propriedades 
envolvidas com o desmatamento da Amazônia ou com a apropriação de terras indígenas, 
incluindo imóveis sob embargo. 
  
Nossos constituintes gostariam de lembrá-los das consequências particularmente graves e 
irreversíveis do desmatamento das florestas tropicais. Alguns pesquisadores evocam um “ponto 
de ruptura” e um risco próximo de “savanização” da Amazônia, que corre o risco de deixar de 
cumprir seu papel de regulador dos ciclos hidrológicos. 
  



Portanto, seu plano de vigilância não reflete o exercício de vigilância razoável compatível com 
a parcela de responsabilidade do grupo na América do Sul. 
 
A atualização da política de abastecimento de carne do GPA, publicada em 5 de Setembro de 
2020, não foi incorporada ao seu plano de vigilância e claramente não atende às deficiências 
mencionadas acima: não mitigará os riscos associados ao desmatamento e não evitará os graves 
danos gerados por sua cadeia produtiva de carne bovina na Amazônia brasileira. 
  
As diversas violações do seu dever de vigilância afetam, assim, diretamente os interesses 
coletivos a que os nossos clientes se incumbiram defender, de acordo com o seu objeto 
estatutário. 
  
Consequentemente, solicitamos que cumpra as obrigações previstas no artigo L.225-102-4 I do 
Código Comercial, adotando medidas de devida diligência razoáveis e adequadas, que devem 
ser integradas em um novo plano de vigilância que será efetivamente implementado, no prazo 
de três meses após a recepção do presente documento, que constitui notificação formal nos 
termos do artigo L225-102-4 II do Código Comercial. 
  
A razoabilidade das medidas solicitadas será avaliada em função da gravidade das violações e 
riscos descritos acima, das consequências globais resultantes e da importância de suas atividades 
na América do Sul. 
  
Este novo plano deverá incluir, especificamente, sem prejuízo de outras medidas que venham 
a ser identificadas: 
 

1. Mapeamento apresentando, analisando e priorizando os riscos de danos graves 
decorrentes do abastecimento das subsidiárias do Casino na América do Sul com carne 
bovina, em especial no Brasil e na Colômbia, regularmente atualizado para levar em 
consideração as práticas observadas na indústria de carne bovina (incluindo as chamadas 
práticas de "lavagem de gado") e dados disponíveis sobre a exposição do fornecedor em 
toda a sua cadeia de abastecimento, e especificando as subsidiárias, estabelecimentos e 
fornecedores envolvidos e sua exposição a esses riscos. 

2. Medidas de avaliação da situação dos fornecedores e ações adequadas para mitigar 
riscos e prevenir danos graves, possibilitando a exclusão de qualquer fornecimento de 
carne bovina das propriedades (áreas de abastecimento e / ou fornecedores) que tenham 
contribuído para o desmatamento ou conversão do ecossistema (conforme definido pela 
Accountability Framework Initiative), tendo recorrido a trabalho forçado ou condições 
degradantes de trabalho ou violado os direitos das populações indígenas. Essas medidas 
devem, em particular: 
 
- Aplicar-se a toda sua produção de carne bovina (fresca, congelada, marcas próprias, 
marcas nacionais e produtos processados) em toda a América do Sul, incluindo a 
Amazônia e outros biomas; 



- Aplicar-se a todos os seus fornecedores, incluindo as chamadas fazendas “indiretas”, 
independentemente de sua posição na cadeia de suprimentos; 
- Permitir garantir a rastreabilidade da carne comercializada desde a origem; 
- No que diz respeito ao desmatamento ou à conversão de ecossistemas, para todos os 
ecossistemas em questão, ser baseada em uma data de referência (ou “data de corte”), 
de acordo com os critérios da Accountability Framework Initiative; 
- Incluir ações adequadas para garantir a ausência de qualquer prática conhecida como 
“lavagem de gado” em sua cadeia de abastecimento, em particular através do controle 
rígido da produtividade máxima das propriedades; 
- Compreender a obrigação das lojas pertencentes ao grupo Casino de se abastecerem 
apenas de fornecedores que cumpram estas medidas e que incluam, especificamente, 
uma ferramenta de monitoramento (1) para todos os seus fornecedores (“explorações 
agrícolas diretas e indireta” por meio de ferramentas como VISIPEC ou equivalente em 
toda a sua cadeia), (2) verificada por terceiros independentes, (3) permitindo que a 
origem da carne seja rastreada publicamente, (4) com base em obrigações de resultados 
e não de meios, (5) integrando meios adequados para combater as práticas de “lavagem 
de gado”, (6) baseada em dados oficiais de desmatamento como o PRODES no máximo 
30 dias após sua atualização e (7) sujeito a avaliações, cuja metodologia e resultados 
devem ser tornados públicos; 
  
- Incluir controles adicionais sobre as cadeias de suprimentos de seus fornecedores, 
reforçados nas áreas de maior risco e, em caso de violações identificadas, assegurar a 
interrupção do fornecimento de suprimentos das fazendas incriminadas; 
  
- No caso de violações identificadas pelo seu grupo ou por terceiros, compreender as 
medidas corretivas que serão postas em prática, incluindo o encerramento das relações 
comerciais com os fornecedores em causa. 

  
3. Um sistema de monitoramento periódico dos objetivos e medidas do plano implementado, 
(1) com base em meios e indicadores de resultados, (2) especificando a metodologia e as fontes 
utilizadas, (3) apresentando publicamente os resultados e, em particular, em caso de violação 
identificada, os produtos e estabelecimentos em questão, os matadouros excluídos e a reparação 
implementada, e (4) envolvendo partes interessadas externas, a fim de (4.1) garantir a 
adequação das medidas de vigilância, (4.2) avaliar regularmente sua eficácia, (4.3) sua eficácia e 
(4.4) modificá-las para que haja conformidade. 
 
4. O estabelecimento de um mecanismo de alerta e coleta de relatórios adaptado e acessível às 
potenciais vítimas de desmatamento, trabalho forçado, grilagem e quaisquer danos que possam 
ocorrer em decorrência das atividades do grupo na América do Sul.  
 
Caso contrário, seremos forçados a instaurar um processo no tribunal competente e exigir que 
a Corte o obrigue, sob a pena da lei, a entrar em conformidade com os requisitos legais. 
  
 



  
Por fim, nossos clientes se reservam o direito de buscar compensação por todos os danos 
sofridos em decorrência das graves violações do dever de vigilância acima mencionado. 
  
Em conformidade com as nossas normas éticas, informamos que estamos à disposição dos 
representantes legais aos quais desejarem designar este processo e a quem podem transferir o 
presente documento. 
 
Reiteramos, Sr. Presidente e CEO, a garantia de nossa respeitosa consideração. 
 
Atenciosamente, 
 
Sébastien MABILE 
smabile@seattle-avocats.fr  
  
François de CAMBIAIRE 
fdecambiaire@seattle-avocats.fr  
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