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Onde entra a questão ambiental? 
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Compliance Ambiental Bancos 





Obrigação Legal Financiador: 

 

 Condicionar a aprovação ao 

licenciamento  da atividade;  

 

 Cumprir normas, critérios e padrões  

CONAMA. 
 

Responsabilidade Civil Ambiental 

Setor Financeiro  

Art 12 - As entidades e órgãos de 

financiamento e incentivos 

governamentais condicionarão a 

aprovação de projetos habilitados a 

esses benefícios ao licenciamento, na 

forma desta Lei, e ao cumprimento das 

normas, dos critérios e dos padrões 

expedidos pelo CONAMA 



“Novo” Código Florestal 

Art. 78-A. Após 5 anos da data da 

publicação desta Lei (2017), as 

instituições financeiras só concederão 

crédito agrícola, em qualquer de suas 

modalidades, para proprietários de 

imóveis rurais que estejam inscritos no 

CAR. 



Organismo Geneticamente Modificado 

- Transgênico 

Lei 11.105/2005  

Art.. § 4o As organizações públicas e 

privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais, financiadoras ou 

patrocinadoras de atividades ou de 

projetos [...] devem exigir a apresentação 

de Certificado de Qualidade em 

Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob 

pena de se tornarem corresponsáveis 

pelos eventuais efeitos decorrentes do 

descumprimento Lei ou regulamentação 



Protocolo Verde 

Política Pública Promoção DS - Protocolo de Intenções 
 

 Inclusão variável ambiental - SF indutor DS 

 Classificação risco crédito = impactos + custos socioambientais gestão 

ativos/análise risco projetos + financiamentos 

 Estimula criação linhas crédito fomentando qualidade vida + uso sustentável RN + 

promoção consumo consciente 

 1995: BNDES , CEF, BB, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do Brasil 

 2008: BNDES + bancos públicos federais e MMA = Protocolo de Intenções pela 

Responsabilidade Socioambiental  

 2009: Febraban assinou PI específico com MMA (vigência abril 2014) 

 Matriz Indicadores PV (Febraban/FGV) – dez/2010 (consulta pública) 
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Histórico 

Normas Internacionais 



UNEP Finance Initiative  

Princípios para Investimento Responsável (1992) 
 

1 Incorporate ESG issues investment analysis + decision-making 

processes 
 

2 Active owners + incorporate ESG issues into ownership policies 

and practices 
 

3 Seek appropriate disclosure on ESG issues by entities in which we 

invest 
 

4 Promote acceptance + implementation within investment industry 
 

5 Work together to enhance our effectiveness in implementing 

Principles 
 

6 Report activities + progress towards implementing Principles 
 



Princípios Equador 

 Origem: reunião IFC + bancos 2002 – discussão aspectos 

socioambientais concessão crédito mercado project finance  

 Base: performance standards aspectos sociais e ambientais IFC + 

diretrizes EHS WB 

 Conteúdo: medidas socioambientais avaliação/concessão crédito 

valor superior US$10milhões 

 Critério classificação risco projetos 

 3ª versão (novas transações a partir janeiro 2014) 79 instituições 

financeiras/32 países 
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 Inter-American Investment Corporation IIC 

  Política Socioambiental 
http://www.iic.org/sites/default/files/pdf/iicdocs-346480-v13-

sustainability_policy-2_26_13.pdf  

 

 BID 

  Política Socioambiental 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=665905  
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Gatilhos? 

 

 



2014: Transição 

 

Autorregulação 

 

 

Regulação 

 



Sistema Financeiro Nacional 

BACEN 

 

 

 

 

 

O que é? 
 

Princípios + Diretrizes  

para ações socioambientais  nos negócios  

         na relação com partes interessadas  

 

Quem? 

 

Instituições financeiras + demais instituições autorizadas a funcionar 
BACEN  

 

Resolução 4.327/2014 BACEN 

Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA) 



Objeto PRSA 

Via Plano de Ação: Estabelecer diretrizes ações 

estratégicas relacionadas à governança IF, incluindo 

gerenciamento RSA 

 

RSA 

 

• Possibilidade ocorrência perdas pelas IF 

decorrentes dano socioambiental 

• É componente diversas modalidades risco crédito 

 

PRSA 



RSA - Como gerenciar? 
 

 Sistemas + rotinas + procedimentos para identificar + classificar 

+ avaliar + monitorar + mitigar + controlar RSA presente 

atividades + operações  
 

 Registro dados perdas efetivas por danos socioambientais 

(período mínimo 5 anos), incluindo valores + tipo + localização + 

setor econômico  
 

 avaliação prévia potenciais impactos socioambientais negativos 

novas modalidades produtos + serviços (inclusive risco de 

reputação) 
 

 procedimentos adequação mudanças legais + regulamentares + 

de mercado 

 

PRSA 



Ações Estruturais (Governança) 

 

 Manter estrutura governança compatível porte + natureza negócio + 

complexidade produtos/serviços + atividades + processos + sistemas = 

assegurar cumprimento PRSA  

 Estrutura governança deve prover condições para: 

 Implementar PRSA 

 Monitorar cumprimento PRSA 

 Avaliar efetividade PRSA 

 Verificar adequação gerenciamento RSA 

 Identificar deficiências  

 Designar Diretor Responsável PRSA  

 Gerenciamento RSA = subordinado unidade gerenciamento risco 

(Diretoria/Gerência Risco) 

 Dar publicidade (interna + externa) PRSA 

 

 

 

 

 

 

 

PRSA 



 

 

Decisões Judiciais 

Proposta TAC 



“ACP (1997). Procedência em 1º grau. Financiamentos ou incentivos rurais. 

Exigência no cumprimento da legislação ambiental. Inexistência de 

obrigatoriedade. Sucumbência. Aplicação da Lei nº 7347, de 24 de julho de 

1985. Recurso Provido – Inadmissível; especialmente quando não olvidando o 

Banco-apelante nenhuma exigência legal protetiva do meio ambiente, 

responsabilizá-lo por uma possível ocorrência de agressão de ambiental. 

Embora digna de encômios a atuação brilhante do representante do 

Ministério Público, não se pode deixar de reconhecer a gravidade das 

situação ambiental no país, dá-se provimento ao recurso para reformar a 

sentença recorrida e julgar improcedente a ação civil pública.” (Recurso de 

Apelação Cível nº 25.408; TJ/MT).  

 

(Segunda Câmara Cível – MT : por unanimidade, entendeu não existir 

disposição legal que obrigue os bancos a observarem a legislação ambiental 

no sentido de exigir de terceiros que atendam a referidas exigências legais 

no exercício de suas atividades.) 

Julgados 



Proposta TAC – Outubro 1997 

MP Goiás e Banco Brasil 
Obrigações BB: 
  

 promover introdução da variável ambiental em todos os projetos 
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente 
apresentados para fins de financiamento ou concessão de crédito, em 
todas as linhas de créditos existentes e nas que forem criadas, 
abrangendo todo e qualquer empreendimento rural ou urbano; 

 

 exigir, conforme o caso, a apresentação de certidão negativa, licença, 
declaração ou certidão de averbação da reserva legal do órgão 
competente, como condição para a concessão de qualquer 
financiamento; 

 

 exigir dos proprietários rurais, que não têm averbado em suas 
propriedade, os 20% da área da reserva legal – Lei Federal no 4.771/65, 
art. 16 e Constituição Estadual, art. 129, como condição impeditiva para 
a concessão do financiamento rural, a apresentação de um termo de 
compromisso de averbação e ajustamento de conduta (...); 

 



Proposta TAC – Outubro 1997 

MP Goiás e Banco Brasil 

 exigir, no prazo de 6 meses, de todos os proprietários rurais, 

que já obtiveram a liberação do financiamento rural, ou 

renegociaram seus contratos, ou portadores de contratos em 

vigor, ou vencidos, e que não tem averbado em suas 

propriedades os 20% da área de reserva legal; como condição 

para a não suspensão do financiamento rural, a apresentação no 

prazo de 12 meses do documento comprobatório da averbação, a 

ser expedido pelo órgão ambiental e pelo Cartório de Registro 

Imobiliário;  

  

 suspender o financiamento para os proprietários que 

injustificadamente não atenderem a exigência contida no item 

d, promovendo a execução do contrato e comunicando ao MP, no 

prazo máximo e improrrogável de 30 dias após o vencimento do 

item anterior; 

 



Julgados 

“PROCESSUAL CIVIL. OBRA PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CEF. FINANCIAMENTO. 
ILEGITIMIDADE DE PARTE. I – Na qualidade de mera financiadora de obra pública, 
não sendo responsável pela sua construção e tampouco pelo projeto, a Caixa 
Econômica Federal não pode ser responsabilizada por eventuais danos 
ambientais decorrentes da sua realização. (...)” (Agravo de Instrumento 
1997.01.00.064333-4 – TRF-1ª R).  
 

 

   “Quanto ao BNDES, o simples fato de ser ele a instituição financeira incumbida 
de financiar a atividade mineradora da CMM, em princípio, por si só, não o 
legitima para figurar no pólo passivo da demanda. Todavia, se vir a ficar 
comprovado, no curso da ação ordinária, que a referida empresa pública, 
mesmo ciente da ocorrência dos danos ambientais (...), ou ciente do início da 
ocorrência deles, houver liberado parcelas intermediárias ou finais dos 
recursos para o projeto de exploração minerária da dita empresa, aí, sim, 
caber-lhe-á responder solidariamente com as demais entidades rés pelos danos 
ocasionados no imóvel de que se trata, por força da norma inscrita no artigo 225, 
caput, par. 1o, e respectivos incisos, notadamente os incisos IV, V e VII da Lei 
Maior.” (Agravo de Instrumento 2002.01.00.036329-1 – TRF-1ª R).  



Julgados 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE 

FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES 

DA OBRA. 

[...] 

2. Não tem o agente financeiro (CEF) legitimidade passiva 

para responder por vícios de construção no imóvel por ele 

financiado e nem por infrações ambientais atribuídas à 

construtora. Precedentes dessa Corte. 

[...] 

4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.  

 
(AI 2006.01.00.013990-2/MG, TRF 1ª região, Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues) 

 



9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – VARA FEDERAL AMBIENTAL E AGRÁRIA 

ACP Nº 1.23.000.000573/2008-49 e ACP Nº 1.23.000.000573/2008-49 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  x  BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA 

 

d) A condenação do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. a indenização por dano material a ser calculado 
de forma proporcional a quantidade de área que foi desmatada ou que teve sua regeneração 
impedida após a concessão do empréstimo, mediante perícia judicial, sendo desde já pedido 
como valor mínimo de indenização a importância de R$ 18.647.366,13, devidamente 
corrigida, relativa à concessão de crédito rural a imóveis rurais paraenses situados no bioma 
Amazônia em contrariedade a legislação ambiental [...] 

 

d) A condenação do BANCO DO BRASIL S.A. a indenização por dano material a ser calculado de 
forma proporcional a quantidade de área que foi desmatada ou que teve sua regeneração 
impedida após a concessão do empréstimo, mediante perícia judicial, sendo desde já 

pedido como valor mínimo de indenização a importância de R$ 8.254.394,26, devidamente 
corrigida, relativa à concessão de crédito rural a imóveis rurais paraenses situados no bioma 
Amazônia em contrariedade a legislação ambiental [...] 

 

e) A indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente, em valor a ser arbitrado por 
esse Juízo 

 

 

Iniciais MPF 



STJ 2014 

 Ação = Reparação Danos Ambientais ocasionados por projeto  

 

 Nexo de causalidade = BID financiou projeto, sem o BID não 
haveria a obra 

 

 Juiz primeiro grau exclui BID = MPF agrava (+ antecipação 
tutela) 

 

“Não se vislumbra qualquer responsabilidade do BID pelos danos 
ambientais ocasionados na execução Projeto Várzeas do Tietê, 
sendo parte ilegítima para ocupar o polo passivo” 
 
(STJ, Agravo Instrumento 1.433.170-SP (2014/0326642-9), Relatora Min. Marga Tessler, j. 
9/12/2014) 



STJ – Decisão Relevante 

 
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no 

dano ambiental, equiparam-se  
 

quem faz  

quem não faz quando deveria fazer  

quem deixa fazer  

quem não se importa que façam  

quem financia para que façam  

quem se beneficia quando outros fazem 
 
STJ - REsp 650728 / SC - Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - DJe 

02/12/2009 



Responsabilidade Ambiental 

Adminis

trativa 
Civil 

Penal 

Tríplice 



Imprescritibilidade 

Ações Coletivas  

Reparação Danos Ambientais 

 

Acórdão STJ - REsp 647.493-SC  
 

 Voto Relator: 

 “Com relação à prescrição, em se tratando de 

pretensão que visa à recuperação de meio ambiente 

degradado, é imprescritível o direito de ação 

coletiva.” 

 



 

Passivos 

Contaminação + Florestal 

 

 



SP Lei 13577/2009 

Artigo 13 - São considerados responsáveis legais 

e solidários pela prevenção, identificação e 

remediação de uma área contaminada: 

I - o causador da contaminação e seus 

sucessores; 

II - o proprietário da área; 

III - o superficiário; 

IV - o detentor da posse efetiva; 

V - quem dela se beneficiar direta ou 

indiretamente. 

 

 



9) A obrigação de recuperar a degradação 

ambiental é do titular da propriedade do imóvel, 

mesmo que não tenha contribuído para a 

deflagração do dano, tendo em conta sua natureza 

propter rem. 
 

Precedentes: REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 11/09/2012; REsp 1251697/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012; AgRg no REsp 1137478/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 21/10/2011; AgRg no REsp 1206484/ SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1203101/ SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 18/02/2011; REsp 1090968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 926750/MG, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 04/10/2007; REsp 1186023/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, julgado em 05/03/2014, DJe 11/03/2014; AREsp 228067/MG (decisão monocrática), Rel. Ministro ARI PARGENDLER, julgado em 17/11/2012, 

DJe 29/11/2012; Ag 1405492/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, julgado em 31/05/2011, DJe 07/06/2011. (VIDE INFORMATIVO 

DE JURISPRUDÊNCIA N. 439) 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2030%20-%20direito%20ambiental.pdf 

Precedentes publicados até 06 de Fevereiro de 2015 

JUDICIÁRIO = SEM SAÍDA! 
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• Indústria materiais saúde  

• Interior SP 

• Construção +/- 1977 

• 1ª LO (LF) 1988 

• Renovação LO junho/2014  
 





APP Urbana 



26/01/2015 

Decisão Final - CETESB Pinheiros 
 



 

2015 

“Efeito Mariana” 

 

 



“Efeito Mariana” 

 

Segundo a Mídia: 
 

IBAMA – multas 292mi 

IEMA – MULTAS 500mil 

SEMAD – MG – 68,6mi 

COPAM – MG – 112mi 

 

473mi total Adm 

 

Ações Penais 

 

TAC 12bi (Suspensão Judicial) 

ACP 155bi 

 

Suposta Suspensão/Cassação Licenças Ambientais 



 

“Nova” Diretriz  

 

Avaliação Riscos Ambientais 



Fonte: IFC 

Fonte: BACEN – Apresentação de Sérgio Odilon dos Anjos, 

26/03/2013 

Risco Socioambiental 
 

 

Risco para o cliente/Investidor 
 
 
 

Operações c/ RSA não gerenciados 

Interrupção nas operações 
 

Multas e penalidades 
 

Perdas no mercado de ações 

Desvalorização no mercado devido à 

responsabilidade civil pelos danos 

Riscos para a Instituição Financeira 

Riscos Diretos 
 

•Responsabilização 

por danos 

socioambientais 

causados por clientes 

ou investidores 

Riscos Indiretos 
•Risco de crédito: 
redução na 
capacidade de 
reembolso 
•Risco de mercado: 
redução no valor das 
garantias 
•Risco reputacional: 
publicidade negativa 

Consequências 

•Perda de ativos 
 

•Redução nos lucros 
 

•Danos à reputação 



 

Até onde vai o 

 

Dever de Diligência???  
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Realidade 

 

Ministério Público 











Valor Econômico – Opinião 

02/10/14 – Roberto Dumas 

“Tornou-se imperioso que análises de viabilidade financeira 
em seu aspecto mais amplo incorporem aspectos 
socioambientais, que de alguma maneira garantam a 
perenidade do fluxo de caixa do projeto, do acionista e, 
consequentemente, a fonte de receita do financiador. 
(...)” 

 

“Não nos enganemos. Não se trata de nenhum modismo 
xiita para convencer audiências comovidas, mas uma 
completa modificação dos mecanismos aplicados na 
avaliação de projetos de investimento, melhorando a 
qualidade da análise ao incorporar variáveis cruciais para 
garantir sua sustentabilidade, inclusive financeira. (...)” 

  











 

 

Exemplos Práticos 



Variável Ambiental – Parte Negócios 

  



Conclusões Técnicas 



Empréstimo – Garantia Real 



“A empresa: 
- nos explicou se tratar de processo ainda em 

esfera administrativa; 
- nos enviou cópia do processo e das 

certidões recém emitidas pelo IBAMA e 
SEMA reforçando ser processo ainda na 
esfera administrativa; 

- Informou que o processo é indevido.” 
 
 

Info Área Negócios 





 

 

Em 2016 o cenário é... 



Variável Ambiental – Parte Negócios 

  Risco Ambiental EXISTE 
 

 Conheça Extensão (técnica + jurídica) 

 Avalie Risco/Benefício 

 Use potencial máximo R&W + indenização  

 Procure Alternativas + Soluções 

 Destinação parte valores ações corretivas 

ambientais? 

 Condições ambientais para desembolso? 

 Seguro ambiental? 

 



“The hardest part is still getting businesspeople to understand that 

sustainability is not just a cost or constraint” 

There is no getting away from the subject, however.  

Many investors increasingly fret over environmental risks, and are demanding 

policies that lessen them. 

They may learn that many of the most efective green initiatives are often 

measures that any well-run company should embrace. 



Expertise Veirano 

Livros Publicados 
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Obrigada! 
Analuci.grizzi@veirano.com.br 


