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RESUMO 

 

A pesquisa procura estudar a responsabilidade ambiental das instituições financeiras 

com fundamento no disposto no art. 225 da Constituição Federal e na Lei Federal 

6.938/1981. Essa busca percorre diversos encaminhamentos, destacando-se o 

estudo dos deveres do poder público na tutela do meio ambiente, das regras de 

divisão de competência em matéria ambiental e das principais implicações da 

Resolução 4.327/2014 do Banco Central e do Normativo 14/2014 da Federação 

Brasileira de Bancos. Para sustentação da pesquisa, utiliza-se do método indutivo, 

com abordagem qualitativa, por meio da observação da realidade e das pesquisas 

bibliográfica e documental. Como resultado, conclui-se que tanto às instituições 

financeiras públicas quanto às privadas estão sujeitas a corresponsabilização por 

danos ambientais cometidos no âmbito dos empreendimentos financiados.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Ambiental. Proteção ao Meio Ambiente. 

Instituições Financeiras. Risco por Dano Ambiental. Política de Responsabilidade 

Socioambiental.  
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ABSTRACT  

 

This research studies the environmental responsibility of the banks on the basis on 

the article 225 of the Federal Constitution of 1988 and on the Federal Law 6.938/ 

1981. This search comprehends different themes, especially the study of government 

duties in environmental protection, the power-sharing rules on the environment and 

the main implications of Resolution 4.327/2014 of the Banco Central and the 

Normativo 14 / 2014 of the Federação Brasileira dos Bancos. To support the 

research, we use the inductive method with a qualitative approach, through the 

observation of reality and of the bibliographical and documentary research. As a 

result, it is concluded that both public financial institutions and the private ones can 

become liable to responsibility by environmental damage committed by funded 

projects.  

 

Keywords: Environmental Responsibility. Environmental Protection. Financial 

Institutions. Risk for Environmental Damage. Social and Environmental Responsibility 

Policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem constituído 

objeto de regulações normativas, ultrapassando o direito nacional, em função da 

Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente (1972). No Brasil, a Constituição 

Federal de 1988, em seu Art. 170, inciso VI, estabeleceu que a atividade econômica 

está subordinada ao princípio que privilegia a defesa do meio ambiente. Além disso, 

o seu Art. 225, caput, da CF/1988 impõe ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Posteriormente, a Lei Federal 6.938/1981 estabeleceu a exigência das instituições 

financeiras governamentais condicionarem a aprovação dos projetos habilitados ao 

licenciamento ambiental.  

Em abril de 2014, deu-se a publicação da Resolução 4.327/2014 do 

Banco Central que estabeleceu diretrizes para implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental pelas Instituições Financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A publicação 

dessa resolução desencadeou uma série de mudanças nessas instituições que 

buscam se adequar à linguagem inespecífica e ao prazo estabelecido, qual seja: 31 

de julho de 2015. Visando regulamentar essa Resolução, a FEBRABAN publicou, 

em 28 de agosto de 2014, o Normativo de Criação e Implementação de Política de 

Responsabilidade Socioambiental - SARB 14. Esse normativo trouxe diretrizes e 

procedimentos fundamentais para a incorporação de práticas de avaliação e de 

gestão de riscos socioambientais das instituições financeiras.     

Assim, disciplinando a prática das instituições financeiras brasileiras na 

proteção do meio ambiente estão a CF/1988, em seu Arts. 225 e 170, a Lei Federal 

6.938/1981, a Resolução BACEN 4.327/2014, o Normativo SARB 14/2014. Com 

base nessa legislação, procura-se responder aos seguintes questionamentos: Quais 

são os deveres a que as instituições financeiras estão adstritas em virtude do 

disposto no Art. 225, § 1º, da CF/1988? A competência, em matéria ambiental, é 

comum ou concorrente? A exigência trazida pelo Art. 12 da Lei Federal 6.938/1981 

aplica-se às instituições financeiras públicas e privadas? O quê a Resolução BACEN   

4.327/2014 e o Normativo SARB 14/2014 dispõem sobre formas de minimizar o 
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impactos ambientais causados pelos empreendimentos financiados pelas 

instituições financeiras? 

Neste contexto, considerando que as instituições financeiras são 

provedoras de projetos que estão relacionados à preservação do meio ambiente, 

cabe-lhes papel fundamental na prevenção de situações de risco de danos 

ambientais, quando da liberação de tais créditos, devendo cuidar para que tal 

liberação seja conduzida somente para empreendimentos que estejam habilitados 

mediante licenciamento ambiental, observadas a legislação e normas pertinentes.  

O interesse de conhecer procedimentos, estudos, idéias que buscam 

viabilizar o crescimento econômico sustentável sem produzir impactos negativos ao 

meio ambiente associado ao trabalho desenvolvido pela pesquisadora no setor 

ambiental de uma instituição financeira governamental há seis anos, motivaram-na 

na escolha do tema deste estudo.  

Tem-se, portanto, como Objetivo Geral da pesquisa estudar a 

responsabilidade ambiental das instituições financeiras, com fundamento no 

disposto no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 e no Art. 12 da Lei Federal  

6.938/1981. 

Os objetivos específicos estão configurados a seguir:  

a) Conhecer os deveres do poder público na tutela do meio ambiente e as 

normas que versam sobre a divisão de competência entre os entes 

federativos em matéria ambiental.   

b) Verificar as principais diretrizes da Resolução BACEN 4.327/2014 e do 

Normativo SARB 14/2014 da Federação Brasileira de Bancos - 

FEBRABAN, destacando as implicacões dessas legislacões para as 

instituições financeiras. 

c) Estudar a responsabilidade ambiental das instituições financeiras 

públicas e privadas, quanto a aplicação da exigência trazida pelo art. 

12 da Lei Federal 6.938/1981.  

O trabalho está estruturado, após esta Introdução, em: Capítulo 2 – trata 

dos seguintes assuntos: histórico da proteção ao meio ambiente nas Constituições 

Federais Brasileiras, conceito de direito ambiental e de meio ambiente, análise da 

abordagem de meio ambiente na Constituição Federal de 1988, especificando-se os 
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deveres do poder público na tutela do meio ambiente e a competência para legislar 

sobre o meio ambiente.  

O Capítulo 3 – enfoca a responsabilidade ambiental das instituições 

financeiras nos aspectos: histórico da abordagem da responsabilidade ambiental das 

instituições financeiras na legislação infraconstitucional, a Lei Federal 6.938/1981 e 

o licenciamento ambiental como condicionante ao financiamento pelas instituições 

financeiras, estudo da responsabilidade ambiental das instituições financeiras e 

verificação das principais diretrizes das recentes normas editadas sobre o assunto, 

quais sejam: Resolução BACEN 4.327/2014 e Normativo SARB 14/14.  

O Capítulo 4 – Apresenta os resultados da pesquisa e os comentários do 

pesquisador. 

Por fim, estão as Referências que fundamentam, através dos autores 

distinguidos, esta monografia. 

O Método utilizado na fase de investigação é o indutivo cuja aproximação 

dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo 

de constatações mais particulares às leis e teorias (LAKATOS e MARCONI, 2001, p. 

106). A abordagem é qualitativa, posto que de cunho subjetivo. Para tanto, buscar-

se-á utilizar das seguintes técnicas de pesquisa: a) documentação indireta, 

abrangendo a pesquisa documental e bibliográfica e b) documentação direta, 

compreendendo a observação da realidade.   

A pesquisa documental visa analisar a temática à base de documentos 

que ainda não receberam tratamento analítico, tais como: leis, reportagem de 

jornais, fontes estatísticas, contratos, filmes, fotografias, artigos jurídicos e 

semelhantes.   

Caberá a pesquisa Bibliográfica, por sua vez, procurar explicar o 

problema por intermédio da análise da literatura já elaborada e publicada em forma 

de livros de leitura corrente (obras de conhecimentos científicos e obras de arte), 

publicações periódicas (revistas) e impressos diversos, tais como artigos, 

publicações avulsas, publicações especializadas, imprensa escrita e dados oficiais 

publicados na Internet, que abordem direta ou indiretamente o tema em análise. A 

pesquisa bibliográfica será aprofundada com a busca de fontes bibliográficas em 

bibliotecas especializadas, sendo, portanto, descritiva e exploratória. Recorre-se, 

complementarmente, a meio eletrônico, com ênfase nos sites.  
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Em decorrência da natureza recente das normatizações, as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central tem 

encontrado pouco material de pesquisa que ofereça subsídio à implementação das 

suas Políticas de Responsabilidade Socioambiental, apenas artigos jurídicos 

produzidos em eventos promovidos pela Federação Brasileira dos Bancos - 

FEBRABAN e em congressos sobre o assunto. A escassez de bibliografia, aliada à 

necessidade de implementação das mudanças trazidas pela nova legislação à 

Instituição financeira na qual trabalho, determinaram a minha escolha pelo objeto de 

estudo.  

Este trabalho pretende servir de auxílio para a fomentação de novas 

pesquisas e para a Reformulação da Política de Responsabildiade Socioambiental 

da Instituição Financeira na qual trabalho. O estudo da responsabilidade ambiental 

das instituições financeiras é ainda um tema pouco explorado na doutrina nacional, 

apesar da sua aplicabilidade prática e da sua grande repercussão internacional.  
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2 O MEIO AMBIENTE À LUZ DAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS BRASILEIRAS  

 

Este capítulo trata da questão ambiental nas Constituições Federais 

Brasileiras; apresenta conceitos de direito ambiental; enfoca o meio ambiente na 

Constituição Federal de 1988; dispõe sobre os direitos de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sobre os deveres do Poder Público na tutela do meio 

ambiente e sobre a competência para legislar sobre o meio ambiente. Entende-se 

que, diante desta abordagem, ofereça-se uma contextualização histórica, legal e 

doutrinária, sobre o assunto em relevo.   

 

2.1 A QUESTÃO AMBIENTAL NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  

 

A preocupação com a proteção do meio ambiente não é exclusiva da 

atualidade. Apenas a percepção jurídica deste fenômeno é recente. Vale lembrar 

que noções de biodiversidade e de conservação das espécies animais podem ser 

encontradas no Gênesis. O Deuteronômio já proibia o corte de árvores frutíferas, 

mesmo em caso de guerra, com pena de açoite para os infratores: 

 

[No Brasil Colônia] havia uma depredação ambiental impune. Somente 
eram punidos os delitos que atingissem a Coroa ou os interesses fundiários 
das classes dominantes. O patrimônio ambiental coletivo, como o 
conhecemos hoje, era inimaginável. Com séculos de atraso em relação aos 
países europeus, começaram a surgir os primeiros instrumentos legais que 
se abrem para a modernidade (MILARÉ, 2013, p.237). 

 

No entanto, José Bonifácio de Andrada e Silva, em sua obra Projetos para 

o Brasil, publicada em 1999 pela Companhia das Letras, começou a modificar essa 

realidade. Nessa obra, José Bonifácio chamou atenção para a depredação do solo 

pátrio e das riquezas, previu a desertificação e a erosão e acentuou a precariedade 

dos recursos naturais renováveis.  

A partir dessa obra, passou-se a realizar a tutela jurídica, ainda que 

tímida, do meio ambiente. Ensina Milaré (2013) que a Constituição do Império de 

1824 proibiu a existência de indústrias contrárias à saúde do cidadão, em seu artigo 

179. Em 1830, o primeiro Código Criminal penalizou o corte ilegal de madeiras.  

Inovação significativa apenas foi ocorrer com a Lei 601, em 1850, que 

disciplinou a ocupação do território, considerando como ilícitos as invasões, 
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ocupações do território, os desmatamentos e os incêndios criminosos. O Texto 

Republicano de 1891 desconsiderou esses avanços, uma vez que apenas 

especificou, em seu art. 34, a competência legislativa da União para legislar sobre 

as minas e terras (MILARÉ, 2013).      

A Constituição de 1934, por sua vez, ampliou a competência da União, 

em seu art. 5º XIX, que passou a ser em matéria de riquezas de subsolo, mineração, 

águas, florestas, caça, pesca e sua exploração. Além disso, essa Constituição 

também trouxe um art. voltado à proteção das belezas naturais e do patrimônio 

histórico, artístico e cultural. A Constituição de 1937 manteve as disposições da 

Constituição de 1934, apenas acrescendo o dever de proteção das plantas e 

rebanhos contra moléstias e agentes nocivos (MILARÉ, 2013). 

As Constituições de 1946 e de 1967 insistiram na necessidade de 

proteção ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico, conservando a competência 

da União de legislar sobre normas gerais de defesa da saúde, das riquezas do 

subsolo, das águas, das florestas, da caça e da pesca. Em 1969, a Constituição de 

1967 foi emendada, com o acréscimo de um artigo que trazia as seguintes 

disposições: “a lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o 

aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades” e que o “ 

mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílio do Governo”. 

Cabe observar a introdução, aqui, do vocábulo ecológico em textos legais (Milaré, 

2013). 

Diante desta realidade, somente foi possível realizar o resgate histórico 

da proteção ao meio ambiente nas Constituições Federais Brasileiras, recorrendo a 

informações colhidas na obra Direito do Ambiente do autor Édis Milaré. Outros 

autores de Direito Ambiental que são fontes desta pesquisa não se dedicaram a 

esse estudo. Com base nesse resgate histórico, Milaré (2013, p. 168) afirma que é 

possível encontrar traços comuns entre as várias Constituições Federais Brasileiras, 

senão vejamos: 

 

a) desde a Constituição de 1934, todas cuidaram da proteção do patrimônio 
histórico, cultural e paisagístico do país; 
b) houve constante indicação no texto constitucional da função social da 
propriedade (1946, Arts 147 e 148; 1967, Art 157, III; 1969, Art. 160, III), 
solução que não tinha em mira - ou era insuficiente - para proteger 
efetivamente o patrimônio ambiental; 
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c) jamais se preocupou o legislador constitucional em proteger o meio 
ambiente de forma específica e global, mas, sim, dele cuidou de maneira 
diluída e mesmo casual, referindo-se separadamente a alguns de seus 
elementos integrantes (água, floresta, minérios, caça e pesca), ou então 
disciplinando matérias com ele indiretamente relacionadas (mortalidade 
infantil, saúde, propriedade).  

 

A Constituicão Federal de 1988 (CF/1988) é a primeira Constituição 

brasileira em que a expressão meio ambiente é mencionada. As disposições sobre 

meio ambiente na CF/88 constam em diversos títulos e capítulos do seu texto. Um 

dos principais avanços desta Carta Magna em relação ao meio ambiente é a 

inserção da defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica brasileira, 

conforme disposto no Art. 170, inciso IV da CF/88. Com fundamento nesta 

disposição constitucional, a propriedade privada deixa de cumprir a sua função 

social quando violar a proteção ao meio ambiente.  

Sobre a questão, o Título VIII que trata da Ordem Social, dispõe com mais 

profundidade no Art. 225, a ser estudado no item 2.3. Nas disposições contidas 

neste título, o constituinte procura indicar que as atividades econômicas não 

poderão gerar problemas que afetem a qualidade ambiental e que impeçam o pleno 

atingimento dos escopos sociais. Neste sentido, afirma Milaré (2013, p. 171): 

  

O meio ambiente, como fator diretamente implicado no bem-estar da 
coletividade, deve estar protegido dos excessos quantitativos e qualitativos 
da produção econômica que afetam a sustentabilidade e os abusos das 
liberdades que a Constituição confere aos empreendedores. Aliás, a própria 
ordem econômica, analisada em seguida, requer garantias de obediência às 
regulamentações científicas, técnicas, sociais e jurídicas relacionadas com 
a gestão ambiental. 

 

O texto da Carta Magna captou a consciência nacional de que é preciso 

aprender a conviver harmoniosamente com a natureza. Essa consciência foi 

transcrita em vários dispositivos da CF/88 que não se resumiram àqueles dirigidos à 

Ordem Social (Capítulo VI do Título VIII), alcançando também outros artigos em 

virtude do conteúdo multidisciplinar da matéria. Sobre o assunto, ensina Milaré 

(2013, p. 169-170):  

 

A CF/88 gerou um dos sistemas mais avançados do Planeta em matéria 
ambiental. A esse texto, secundado pelas Cartas Estaduais e Leis 
Orgânicas Municipais, vieram somar-se novos e copiosos diplomas oriundos 
de todos os níveis do Poder Público e da hierarquia normativa, voltados à 
proteção do desfalcado patrimônio natural do país.  
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A partir da inserção, no texto constitucional, da expressão meio ambiente, 

falar sobre o tema tornou-se uma constante na sociedade. Movimentos 

ambientalistas foram fortalecidos, protocolos de intenções foram firmados entre 

instituições financeiras, instrumentos normativos foram criados. Para regulamentar 

essas situações, surgiu o Direito Ambiental cujo conceito dispomos no item 2.2 a 

seguir. 

 

2.2 CONCEITOS DE DIREITO AMBIENTAL 

 

Nas primeiras edições de seu livro Direito Ambiental Brasileiro, Machado 

(2014) não trazia uma definição clara de Direito Ambiental. Apenas afirmava que 

Direito Ambiental seria um direito de proteção à natureza e à vida, dotado de 

instrumentos peculiares que se projetam em diversas áreas do direito, sobretudo no 

direito administrativo. Entretanto, a partir de sua 22ª edição, esse mesmo autor 

passou a definir Direito Ambiental da seguinte maneira: 

 

O Direito Ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação da 
legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que 
integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e 
sua abordagem antagônica. Não se trata mais de construir um Direito das 
águas, um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um Direito florestal, um 
Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não 
ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar esses 
temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de 
prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de 
participação (MACHADO, 2014, p. 58).  

 

Para esse autor (Machado, 2014, p. 59), trata-se de um tema transversal, 

porque o Direito Ambiental, na sua estruturação, busca elementos em todos os 

ramos do Direito, não se fechando em si mesmo.  A natureza coletiva e difusa desse 

ramo do direito não permite separação entre o direito público e o direito privado, 

tampouco permite a aplicação isolada de vários conceitos e princípios jurídicos.  

Nessa linha de pensamento está Fernandes Neto (1998 apud Machado, 

2014), para quem o Direito Ambiental surge como o conjunto de normas e princípios 

editados objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem 

com o meio ambiente.  
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Milaré (2013, p.253-254) preferiu utilizar-se da expressão Direito do 

Ambiente, justificando a escolha da seguinte maneira:  

 

Direito Ambiental é a rubrica que tem merecido a preferência de larga 
messe de doutrinadores, nascida da analogia na tradução do termo 
environmental, comum em inglês, para significar tudo o que se refere ao 
meio ambiente, redundando em ambiental no idioma português, porém, 
ainda, sem arrimo em alguns dicionários da língua. Afirma o autor: “Direito 
do Ambiente encerra uma nomenclatura abrangente, gramatical e 
juridicamente exata, também utilizada pela doutrina mais moderna. É a que 
preferimos, não obstante a discrepância lingüística existente”. 

 

Milaré (2013, p.255) considera Direito do Ambiente o complexo de 

princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, 

visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.  

Para este autor, a missão do Direito Ambiental é conservar a vitalidade, a 

diversidade, a capacidade de suporte do Planeta Terra, para usufruto das presentes 

e futuras gerações (MILARÉ, 2013, p. 256).  

 

2.3 O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 

 

A CF/1988 trata do meio ambiente em seu Título VIII, mais 

especificamente no seu Art. 225. Ao tratar desse artigo, Silva (2011) defende sua 

divisão em três conjuntos de normas. O primeiro aparece no caput, onde se inscreve 

a norma-matriz, reveladora do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; o segundo encontra-se no § 1º, com seus incisos, que versa sobre os 

instrumentos de garantia e efetividade do direito enunciado no caput do artigo, 

estabelecendo os deveres específicos do Poder Público na tutela do meio ambiente; 

o terceiro compreende um conjunto de determinações particulares, em relação a 

objetos e setores, referidos nos §§ 2º a 6º, que, por tratarem de áreas e situações de 

elevado conteúdo ecológico, mereceram desde logo proteção constitucional. Em 

virtude da importância do estudo detalhado desse artigo para a monografia, optou-se 

por transcrevê-lo na integra, conforme faz-se a seguir: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;   
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.  (Regulamento)  
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (Artigo 225 da 
CF/88). 

 

No decorrer deste estudo, serão comentados o caput, § 1º e incisos I a V 

do artigo 225, nos itens 2.3.1 e 2.3.2 a seguir, uma vez que esses dispositivos 

facilitam a compreensão da responsabilidade socioambiental nas instituições 

financeiras. 
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2.3.1 O Direito de todos ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado  

 

A afirmação de que todos têm direito, no caput do artigo 225, alarga a 

abrangência da norma jurídica, tornando-a oponível erga omnes. Assim, tem direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado qualquer pessoa humana, 

independentemente de nacionalidade, raça, sexo, idade ou renda. Com base nisso, 

pode-se dizer que o caput do Art. 225 da CF/88 estabelece um direito 

subjetivamente indeterminado.  

Para tanto, defende Usera (1991 apud MILARÉ, 1996) que o meio 

ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. Ainda 

nesse sentido, interessante registrar julgado do Tribunal Regional Federal (TRF) da 

4ª Região:  

 

TRF- 4ª Região- Apelação em ACP 1998.04.01.009684-2-SC 
Data da Publicação: 16/04/2003 
Um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado representa um bem 
e interesse transindividual, garantido constitucionalmente a todos, estando 
acima de interesses privados. (Apelação  em Ação Civil Pública 
1998.04.01.009684-2 , 4ª Turma, TRF- 4ª Região, Relator: Joel Ilan 
Pacionik, julgado em 16/04/2003).  

 

Angeli (2005 apud MACHADO, 2014) afirma que o direito ambiental é um 

direito de natureza dúplice, posto que abrange uma dimensão subjetiva e uma 

coletiva, mais ampla.  

A dimensão subjetiva advém do direito individual ao meio ambiente 

equilibrado. Trata-se de um direito indisponível, uma vez que o indivíduo pode até 

não utilizar esse direito, mas não poderá dispor acerca da sua fruição. Assim, por 

exemplo, um indivíduo pode não frequentar o Parque do Cocó, mas o direito de fruir 

desse Parque está disponível para qualquer indivíduo, não podendo deste direito 

dispor em testamento, contrato ou qualquer termo.  

A dimensão coletiva decorre do dever de defesa e preservação do meio 

ambiente. O dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações é da coletividade, desse fato abstrai-se a natureza difusa desse dever e a 

dimensão coletiva do direito ambiental. Vale ressaltar que a coletividade 

compreende as organizações não governamentais (ONGs), as associações, as 

fundações e as organizações de sociedade civil de interesse público.  
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A ação da coletividade na preservação do meio ambiente geralmente é 

facultativa, enquanto a do Poder Público é vinculada. O Poder Público abrange o 

Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Como exemplo, a polícia ambiental não 

pode deixar de atuar na conservação do Parque do Cocó, tomando medidas como o 

policiamento ambiental para a prevenção de incendios e de desmatamentos. O 

indivíduo tem o dever de acionar o Poder Público ao se deparar com um incêndio, 

não obstante tenha a faculdade de participar de atos que promovam a conservação 

do meio ambiente, como a plantação de árvores e participação em atos públicos que 

visem a conservação do meio ambiente. Para facilitar a compreensão do dever de 

preservação do meio ambiente pela coletividade, ensina Milaré (2013, p.147): 

 

De outra parte, deixa o cidadão de ser mero titular (passivo) de um direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e passa a ter também a 
titularidade de um dever, o de " defendê-lo e preservá-lo". Estabelece-se, 
nesse ponto, claramente uma relação jurídica do tipo denominado em 
doutrina "função".  

 

Esta dimensão coletiva também pode ser visualizada no direito à ação 

popular ambiental disposto no Artigo 5º, LXXIII da CF/1988.   

O caput do Art. 225 afirma, ainda, que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Machado (2014) entende equilíbrio ocológico como a 

harmonia existente entre os vários elementos que compõem a ecologia, quais 

sejam: populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera. Esse equilíbrio deve 

ser buscado intensamente pelo Poder Público, pela coletividade e por todas as 

pessoas.  

O caput do Art. 225 da Constituição Federal de 1988 sofre forte influência 

do disposto no caput do Artigo 66 da Constituição de Portugal que estabelece: a) o 

direito de todos a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado; 

b) o dever de defesa do meio ambiente pela coletividade.  

Tanto o Art. 225 da CF/88, quanto o artigo 66 da Constituição Portuguesa 

ressaltam a estrutura negativa dos direitos atinentes ao meio ambiente, que consiste 

na pretensão do cidadão de não ter afetado o ambiente em que vive, pela atuação 

do outro cidadão ou, até mesmo, do Poder Público. Neste pensar, os titulares do 

bem jurídico meio ambiente não são apenas os cidadãos do país (as presentes 

gerações), mas, por igual, aqueles que ainda não existem e os que poderão existir 
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(as futuras gerações). Contudo, não se pode esquecer da natureza positiva dos 

direitos atinentes ao meio ambiente que consiste nas maneiras de atuação por meio 

do qual o Poder Público e a coletividade pode se valer para a conservação do meio 

ambiente.  

 

2.3.2 Os Deveres do Poder Público na Tutela do Meio Ambiente  

 

O dever geral do Poder Público de promover a defesa e a preservação do 

meio ambiente advém do caput do Art. 225 da CF/88 e é composto por deveres 

específicos, dispostos nos incisos I a VII do § 1º desse artigo. A pesquisa comenta 

apenas os incisos de I ao V, devido à sua proximidade com o objeto de estudo.    

O primeiro desses deveres, disposto no inciso I do § 1º, estabelece como 

dever específico do Poder Público a preservação e restauração dos processos 

ecológicos essenciais, bem como a promoção do manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas. Através do disposto nesse inciso, o constituinte buscou recuperar o 

que foi degradado por meio de ações conjugadas de todas as esferas do Poder 

Público. Ao promover o manejo ecológico da espécie, o ente Público está lidando 

com as espécies visando conservá-las e, se possível, recuperá-las.  

Já preservar a biodiversidade, conforme estabelece o inciso II desse 

parágrafo, significa reconhecer e manter o rol de diferenças dos organismos vivos. 

Sobre esse inciso, Milaré (2013) teceu os seguintes comentários:  

 

Não é sem razão, portanto, que o dispositivo em análise vem sendo 
considerado como o mais moderno e avançado de todo o capítulo do meio 
ambiente, pois da diversidade e da integridade do patrimônio genético 
depende, por exemplo, a possibilidade de produção de novos alimentos e 
de novas substâncias farmacêuticas (MILARÉ, 2013, p. 178).  
 

Pode-se citar algumas normas que auxiliaram a resguardar a diversidade 

biológica: Lei Federal 11.105/2005 que estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam Organismos 

Geneticamente Modificados – OGM; Lei Federal 9.985/2000 que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e a Medida Provisória 2.186-

16/2001 que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético. 



23 

 

Compete, ainda, ao Poder Público e à coletividade, tendo em vista o 

disposto no Art. 225, §1º, inciso III, definir os espaços territoriais especialmente 

protegidos. São compreendidos como espaços territoriais especialmente protegidos 

em sentido estrito, as Unidades de Conservação típicas, isto é, aquelas previstas 

expressamente nos Arts 8º e 14 da Lei 9.985/2000, e aquelas que, embora não 

expressamente arroladas, apresentam características que as assemelham ao 

conceito trazido pelo Art. 2º, inciso I, da referida lei. O conceito de cada uma dessas 

modalidades de unidade de conservação em sentido estrito é dado pela Lei   

9.985/2000 que também estabelece os usos permitidos em cada uma delas. 

Portanto, visando a um melhor entendimento, destaca-se os artigos da Lei 

9.985/2000, acima citados: 

 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; 
(…) 
Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação: 
I - Estação Ecológica; 
II - Reserva Biológica; 
III - Parque Nacional; 
IV - Monumento Natural; 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 
(…) 
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 
I - Área de Proteção Ambiental; 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 
III - Floresta Nacional; 
IV - Reserva Extrativista; 
V - Reserva de Fauna; 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Os espaços territoriais especialmente protegidos em sentido amplo, por 

sua vez, consistem em áreas protegidas pelo Poder Público nas quais não seria 

necessária a criação de uma lei para autorizar a realização de atividades nestas  

áreas. A doutrina diverge quanto ao conceito dessas áreas, no entanto é uníssona 

em afirmar que abrange as Áreas de Preservação Permanente, as Reservas 

Florestais Legais, as Áreas de Uso Restrito e as Áreas de Proteção Especial.    
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O Art. 225, §1º, inciso V, faz menção à necessidade de controle pelo 

Poder Público da produção, comercialização e do emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente. A partir desse inciso, permite-se a interferência do Poder Público nas 

atividades econômicas de domínio privado, a fim de impedir práticas danosas à 

saúde da população e ao meio ambiente. No entanto, não apenas as atividades 

econômicas que causem danos ao meio ambiente e à saúde pública são controladas 

pelo Poder Publico, também o são as técnicas, os métodos e as substâncias 

nocivas. Sobre o assunto, afirma Milaré (2013, p.186): “Isso significa que tecnologias 

e processos produtivos obsoletos, inadequados ou impróprios, de qualquer forma 

atentatórios à saúde humana e à ambiental não podem podem ser produzidos, 

comercializados e sequer utilizados”.  

 

Ressalta o autor:  

 

Levado a sério, como deve, tal dispositivo é extremamente revolucionário. 
Com efeito, não somente as substâncias, mas também as técnicas e 
métodos são considerados como fatores de danos reais ou potenciais ao 
meio ambiente. De modo implícito são privilegiadas as chamadas 
tecnologias limpas.     

 

Milaré (2013) afirma que o Poder Público não deve se restringir à 

fiscalização, mas deve também controlar o emprego das técnicas, bem como a 

manipulação das substâncias no fabrico de produtos que, por suas propriedades, 

comprometem a vida e o equilíbrio do Meio Ambiente.  

 

2.3.3 Competência para Legislar sobre o Meio Ambiente 

 

A Constituição Federal de 1988 trata da competência para legislar sobre o 

meio ambiente em seus Arts. 22 ao 24, no título que disciplina a Organização do 

Estado, enfocando a competência sobre os seguintes aspectos: a) privativa (Art. 22 

da CF/1988); comum (Art. 23 da CF/1988); concorrente (Art. 24 da CF/1988).  

A competência privativa da União para legislar está listada no Art. 22 da 

CF/1988, que enumera assuntos de interesse comum à vida social do país, dentre 

os quais não consta o meio ambiente. Somente a União e o Estado-Membro, 

autorizados por meio de lei complementar, podem legislar sobre as matérias 
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dispostas nesse artigo. No entanto, a lei complementar apenas poderá transferir ao 

Estado a regulação de matéria específica e nada impede que a União retome a sua 

competência a qualquer momento, bastando legislar sobre o assunto.  

Caso o objetivo da legislação seja a proteção do meio ambiente ou o 

combate à poluição em qualquer de suas formas, a competência será comum de 

quaisquer dos entes federativos, conforme dispõe o Art. 23 da Constituição Federal 

de 1988. Essa modalidade de competência é inclusiva, uma vez que os entes 

federativos podem legislar conjuntamente sobre a proteção do meio ambiente, sem 

excluir a competência dos demais entes.   

A Lei Complementar 140/2011, que fixa normas de cooperação entre os 

entes federativos para a proteção ao meio ambiente, ampliou, em seu art. 1º, as 

áreas de abrangência das ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

compreendendo a proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora. A finalidade da cooperação estabelecida entre estes 

entes federativos, está elencada no Art. 3º dessa lei disposto a seguir:  

 

Art. 3
o
  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a 
que se refere esta Lei Complementar:  
I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;  
II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção 
do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 
sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar 
conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;  
IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 
respeitadas as peculiaridades regionais e locais.  

 

A competência concorrente, que encontra previsão no Art. 24 da CF/1988,  

possibilita a propositura de leis, decretos, resoluções e portarias na área ambiental 

para os Estados, para o Distrito Federal e para o Município, se a União se mantiver 

omissa. Observe-se que o Art. 24 caput da CF/1988 não explicita a competência 

legislativa do município. No entanto, a doutrina é uníssona em estender essa 

competência ao Município, uma vez que o Município integra a federação como ator 

do pacto federativo, não havendo qualquer hierarquia entre estes entes. Além disso, 
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encontra-se na CF/1988 o art. 30 que confere aos municípios a competência para 

legislar supletivamente à União e aos Estados, abaixo disposto:  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
(…). 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou esse 

entendimento, ao decidir que os Municípios têm poder de regulação sobre o tema de 

proteção local do meio ambiente, podendo formular políticas públicas, regras e 

estratégias legitimadas por seu peculiar interesse. Segue ementa desse julgado que 

considera que o Município dispõe de competência para legislar e editar normas 

sobre preservação e defesa do meio ambiente. 

 

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 673681 (STF) 
Data do julgamento: 05/12/2014 
Ementa: Lei municipal contestada em face de Constituição estadual. 
Possibilidade de controle normativo abstrato por Tribunal de Justiça (CF, 
Art. 125, § 2º). Competência do Município para dispor sobre preservação e 
defesa da integridade do meio ambiente. A incolumidade do patrimônio 
ambiental como expressão de um direito fundamental constitucionalmente 
atribuído à generalidade das pessoas (RTJ 158/205-206 – RTJ 164/158- -
161, v.g.). A questão do meio ambiente como um dos tópicos mais 
relevantes da presente agenda nacional e internacional. O poder de 
regulação dos Municípios em tema de formulação de políticas públicas, de 
regras e de estratégias legitimadas por seu peculiar interesse e destinadas 
a viabilizar, de modo efetivo, a proteção local do meio ambiente. Relações 
entre a lei e o regulamento. Os regulamentos de execução (ou 
subordinados) como condição de eficácia e aplicabilidade da norma legal 
dependente de regulamentação executiva. Previsão, no próprio corpo do 
diploma legislativo, da necessidade de sua regulamentação. Inocorrência de 
ofensa, em tal hipótese, ao postulado da reserva constitucional de 
administração, que traduz emanação resultante do dogma da divisão 
funcional do poder. Doutrina. Precedentes. Legitimidade da competência 
monocrática do Relator para, em sede recursal extraordinária, tratando-se 
de fiscalização abstrata sujeita à competência originária dos Tribunais de 
Justiça (CF, Art. 125, § 2º), julgar o apelo extremo, em ordem, até mesmo, a 
declarar a inconstitucionalidade ou a confirmar a validade constitucional do 
ato normativo impugnado. Precedentes.  
Decisão: (…)Tenho por inquestionável, por isso mesmo, que assiste ao 
Município competência constitucional para formular regras e legislar sobre 
proteção e defesa do meio ambiente, que representa encargo irrenunciável 
que incide sobre todos e cada um dos entes que integram o Estado Federal 
brasileiro. Todos sabemos que os preceitos inscritos no Art. 225 da Carta 
Política traduzem, na concreção de seu alcance, a consagração 
constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais 
expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais 
contemporâneas. Essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de 
metaindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito 
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ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (…) (RE 673681, STF, 
Monocrático, Relator: Celso de Mello, julgado em 05/12/2014). 
 

No âmbito da competência concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais, sem prejuízo da competência suplementar dos 

estados e dos municípios. Milaré (2013) afirma que a norma geral federal ambiental 

não precisa abranger todo o território brasileiro, também podendo fazê-lo sobre um 

ecossistema, uma bacia hidrográfica, ou somente uma espécie vegetal e animal. 

Além disso, vale ressaltar que a União está obrigada a inserir na norma geral o 

conteúdo dos acordos, tratados ou convenções internacionais já ratificados, 

depositados e promulgados pelo Brasil.  

Assim, no âmbito da competência suplementar, a União legisla e atua em 

face de questões de interesse nacional, enquanto os estados têm sua ação diante 

de problemas regionais e os municípios agem quando se tratar de temas de 

interesse local. Para suprir situações de vazios legais ou para atender 

peculiaridades próprias, os estados poderão exercer a competência legislativa plena, 

desde que não exista lei federal sobre normas gerais. Essa competência sofre 

limitações de ordem qualitativa e temporal, quais sejam: a norma estadual não pode 

exorbitar da peculiaridade ou do interesse do próprio estado e terá que se ajustar ao 

disposto em norma federal ambiental superveniente. Sobre o assunto, vale observar 

o que dispõe o julgado a seguir:  

 

STF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 903 (STF)  

Data da publicação: 07/02/2014 
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 10.820/92 do Estado de 
Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte 
coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com 
deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa concorrente 
(Art. 24., XIV, CF). Atendimento à determinação constitucional prevista nos 
Arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. Improcedência. 1. A ordem 
constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos 
originais a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de 
necessidades especiais, construindo políticas e diretrizes de inserção nas 
diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, 
serviço público, previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos 
Arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena 
capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne 
tanto aos logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, 
determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam 
as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de 
transporte. 2. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao 
ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito 
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legislativo previsto no Art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi 
internalizado por meio do Decreto Presidencial 6.949/2009. O Art. 9º da 
convenção veio justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito de 
acessibilidade das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência 
da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e 
transporte para fazer valer a competência privativa da União (Art. 22, XI, CF), 
prevalece, no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das 
pessoas com deficiência (Art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à 
determinação prevista nos Arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem 
preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse 
tema. Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de 
competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da edição 
da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a 
teor do § 3º do Art. 24 da Constituição Federal, era deferido aos estados-
membros o exercício da competência legislativa plena, podendo suprir o 
espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta 
no julgamento cautelar sobre a ausência de legislação federal protetiva hoje 
se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei 10.098/2000, 
a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência. Por essa razão, diante da 
superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora constitucional, 
perde a força normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a 
legislação geral de regência do tema (Art. 24, § 4º, CF/88). 5. Ação direta que 
se julga improcedente (ADI 903, Tribunal Pleno, relator: Dias Toffoli, julgado 
em 22-5-2013). 
 

Nesse ínterim, deve-se compreender o suplemento como o que serve 

para suprir a falta. Não se suplementa algo que ainda não existe. A capacidade 

suplementar está condicionada à necessidade de aperfeiçoamento da legislação 

federal ou, ainda, da constatação de lacunas ou de imperfeições da norma geral 

federal. Nesse sentido, segue interessante entendimento jurisprudencial do Ministro 

Carlos Veloso sobre as situações em que cabe a suplementação da legislação pelo 

estado: 

 

STF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2818 (STF) 
Data da publicação: 01/08/2013 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.874, de 24 de junho de 
2002, do Estado do Rio de Janeiro, a qual disciplina a comercialização de 
produtos por meio de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. 
Inconstitucionalidade formal. Inexistência. Competência concorrente dos 
estados-membros e do Distrito Federal para legislar sobre normas de 
defesa do consumidor. Improcedência do pedido. 1. A Corte teve 
oportunidade, na ADI 2.359/ES, de apreciar a constitucionalidade da Lei 
5.652/98 do Estado do Espírito Santo, cuja redação é absolutamente 
idêntica à da lei ora questionada. Naquela ocasião, o Plenário julgou 
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, por entender que o ato 
normativo se insere no âmbito de proteção do consumidor, de competência 
legislativa concorrente da União e dos estados (Art. 24, V e VIII, CF/88). 2. 
As normas em questão não disciplinam matéria atinente ao direito de 
marcas e patentes ou à propriedade intelectual – matéria disciplinada pela 
Lei Federal 9.279 - limitando-se a normatizar acerca da proteção dos 
consumidores no tocante ao uso de recipientes, vasilhames ou embalagens 
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reutilizáveis, sem adentrar na normatização acerca da questão da 
propriedade de marcas e patentes. 3. Ao tempo em que dispõe sobre a 
competência legislativa concorrente da União e dos estados-membros, 
prevê o art. 24 da Carta de 1988, em seus parágrafos, duas situações em 
que compete ao estado-membro legislar: (a) quando a União não o faz e, 
assim, o ente federado, ao regulamentar uma das matérias do art. 24, não 
encontra limites na norma federal geral – que é o caso ora em análise; e (b) 
quando a União edita norma geral sobre o tema, a ser observada em todo 
território nacional, cabendo ao estado a respectiva suplementação, a fim de 
adequar as prescrições às suas particularidades locais. 4. Não havendo 
norma geral da União regulando a matéria, os estados-membros estão 
autorizados a legislar supletivamente no caso, como o fizeram os Estados 
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, até que sobrevenha disposição geral 
por parte da União. 5. Ação direta julgada improcedente (ADI 2818, Tribunal 
Pleno, STF, Relator: DIAS TOFFOLI, julgado em 09/05/2013). 

 

Com isso, pode-se afirmar que a proteção ao meio ambiente está incluída 

no conjunto de atribuições legislativas de todos os membros que integram o Estado 

Federal Brasileiro. Como já foi dito, no percurso deste capítulo, essa proteção 

encontra-se concretizada no Art. 225 da CF/1988, que garante a todos o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para garantia dessa prerrogativa, em 

benefício das presentes e futuras gerações, tem sido cada vez mais constante a 

edição de regulações normativas e de decisões jurídicas que devem ser 

compatibilizadas com o disposto na Carta Magna e com as normas 

infraconstitucionais que tratam da preservação do meio ambiente. O apêndice A 

trata da compatibilização da legislação ambiental.      

Dessa forma, o meio ambiente constitui patrimônio público e, como tal, 

deve ser necessariamente protegido pelos organismos sociais e pelas instituições 

estatais. Assim, cabe às instituições financeiras proteger o meio ambiente, uma vez 

que o mesmo não pode ser comprometido por interesses empresariais, nem ficar 

dependente de motivações de índole meramente econômicas. O capítulo 3, a seguir, 

aborda a responsabilidade ambiental das instituições financeiras.    
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3 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  

 

Destaca-se, neste capítulo, a responsabilidade ambiental nas instituições 

financeiras sob o aspecto da legislação infraconstitucional – Lei Federal 6.938/1981, 

Resolução do Banco Central – BACEN 4.327/2014, Normativo SARB 14/2014 – 

institutos que dão fundamento à questão ora em relevo.  

 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  

 

A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972, deu início à  

tomada de consciência da sociedade e do Estado da necessidade de preservação 

do meio ambiente. Sobre o reflexo dessa declaração no Brasil, Milaré (2013, p. 672) 

afirma:  

 

Em Estocolmo, em 1972, o Brasil expressou a oposição entre o Hemisfério 
Norte, rico e já preocupado com a proteção ambiental, e o Hemisfério Sul, 
pobre e preocupado com o seu enriquecimento. Defendeu o 
desenvolvimento econômico a qualquer preço, causando grande mal estar e 
controvérsia. Na mesma década, porém, os estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro editaram leis e instituíram órgãos para controlar a poluição, 
notadamente das águas e do ar. Essas leis levaram à interdição de algumas 
fábricas importantes, e o Governo Federal, em pleno regime militar, 
respondeu autoritariamente com um decreto-lei [1.413/1975], proibindo 
Estados e Municípios de interditar indústrias, reservando esse ato ao 
Presidente da República.   

 

No início da década de 80, foi editada a Lei Federal 6.938/1981 que 

dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. Essa lei foi pioneira no estudo da responsabilidade 

ambiental das instituições financeiras, por trazer, em seu Art. 12, a seguinte 

disposição:  

 

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. 
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no "caput " deste art. 
deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de 
equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria 
da qualidade do meio ambiente. 
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Dessa maneira, o caput do Art. 12 da Lei 6.938/1981 marcou o 

estabelecimento do vínculo entre a atividade financiada e as consequências de 

danos socioambientais, ao condicionar a aprovação dos projetos proponentes a 

financiamento, no âmbito das instituições financeiras governamentais, ao 

licenciamento ambiental e ao fazer constar dos projetos itens voltados ao controle da 

degradação ambiental. Esse foi apenas um dos aspectos em que a Política Nacional 

do Meio Ambiente foi inovadora. Milaré (2013) ensina que essa Política representa 

um salto de qualidade na vida pública brasileira, uma vez que conferiu a estabilidade 

de uma política orgânica e de longo prazo em âmbito federal.    

Embora na Lei Federal 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio 

Ambiente, já conste artigo que estabeleça uma preocupação com a degradação 

ambiental pelas instituições financeiras governamentais, a mobilização dos bancos e 

seguradoras apenas se intensificou a partir de 1995, quando foi assinado o 

Protocolo Verde. Trata-se de um protocolo de intenções celebrado por instituições 

financeiras públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente.  

Cruvinel (2008) afirma que foi somente com a assinatura do Protocolo 

Verde em 1995, que se iniciou a discussão sobre o papel dos agentes financeiros 

em relação ao meio ambiente. Como resultado do Protocolo Verde, foi 

implementado um grupo de trabalho pelo Governo Federal, com a finalidade de 

definir diretrizes, estratégias e mecanismos operacionais para a incorporação da 

variável ambiental no processo e na gestão de crédito e incentivos fiscais das 

instituições financeiras oficiais, a saber: Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, Banco do Brasil - BB, Caixa Econômica Federal - 

CEF, Banco do Nordeste - BNB e Banco da Amazônia S.A.- BASA. E complementa 

a autora:  

 

Seguindo o princípio constitucional estabelecido pela Constituição Federal 
do Brasil de 1988, no qual a qualidade ambiental é um direito fundamental 
do cidadão (BRASIL, 1988), o Protocolo Verde foi uma tentativa de ir além 
da legislação ambiental (evento crítico). Dentre as recomendações contidas 
no Protocolo para as instituições financeiras destaca-se a Carta de 
Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, assinada pelos bancos 
anteriormente citados (CRUVINEL, 2008, p. 115).   

 

Após a assinatura do Protocolo Verde, Almeida (2001 apud CRUVINEL, 

2008) afirma que as ONGs ambientalistas perceberam ser mais vantajoso pressionar 
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as instituições financeiras governamentais quando um empreendimento empresarial 

causava danos ambientais ou sociais. 

Com a publicação da Lei 9.605/1998, intitulada Lei dos Crimes 

Ambientais, as instituições financeiras passaram a ser consideradas 

corresponsáveis por danos gerados pelos empreendimentos financiados. Essa 

corresponsabilização se baseia nos Art.s 2º e 3º da Lei 9.605/1998 que 

estabeleceram sanções penais e administrativas para as pessoas físicas e jurídicas 

que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixarem de impedir a sua prática 

quando poderiam agir para evitá-la.     

A corresponsabilização judicial das instituições financeiras pelos danos 

ambientais causados pelos empreendimentos financiados, era, portanto, subjetiva, 

uma vez que dependia da demonstração da culpa dessas instituições, deixando de 

impedir a prática do ato danoso de que já tivera conhecimento. A responsabilização 

objetiva das instituições financeiras, apesar de almejada pelos movimentos 

ambientalistas, ainda não é possível em nossa legislação. Na visão dos que 

trabalham na área, entre estes me incluo, a responsabilidade objetiva das 

instituições financeiras por danos ambientais inviabilizaria o funcionamento dessas 

instituições, que seriam responsabilizadas pelos danos ambientais cometidos pelos 

empreendimentos financiados.    

Surgiu, então, a necessidade de uma padronização internacional para 

tratamento dos riscos e danos causados ao meio ambiente no financiamento de 

projetos. Esse padrão foi criado em 2003 com o nome de Princípios do Equador, que 

se trata, portanto, de um conjunto de diretrizes empregado por instituições 

financeiras para mitigar riscos socioambientais no financiamento de grandes 

projetos. Sobre esse documento, Almeida (2001 apud CRUVINEL, 2008) afirma:    

 

O documento Princípios do Equador, lançado em 2003, não surgiu do 
acaso. Depois de formalizado com a chancela de 15 grandes grupos 
globais, esse documento voluntário, nos três primeiros anos de vigência, já 
conquistou a adesão de mais de 40 grandes instituições, passou por uma 
primeira revisão e ainda traz muitos pontos polémicos. Os gestores do 
capital financeiro entenderam o sinal: os empreendimentos financiados com 
as normas de responsabilidade - hoje formalizadas com os Princípios do 
Equador - tinham uma exposição a risco muito menor, tanto econômico 
como de imagem e reputação. Hoje já não há dúvida de que, pelo lado legal 
e pelo lado moral, o agente financiador precisa considerar os padrões de 
responsabilidade socioambiental antes da concessão do crédito.  
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No entanto, a preocupação e discussão sobre a concessão de 

financiamentos utilizando-se critérios sociais e ambientais continuavam motivando a 

revisão dos Príncípios do Equador, em 2005, e a assinatura do Protocolo Verde II, 

em 2008.  O objetivo deste Protocolo foi promover um desenvolvimento que não 

comprometesse as necessidades das gerações futuras a partir da atualização dos 

compromissos previstos no Protocolo Verde, firmado em 1995 (BNDES, 2008). 

A tese de corresponsabilização das instituições financeiras por danos 

ambientais cometidos nos empreendimentos financiados tem sido comumente aceita 

nos tribunais. Para se resguardar dessa corresponsabilização, é de fundamental 

importância para uma instituição financeira atuar de acordo com o art. 12 da Lei 

Federal 6.938/1981, solicitando licença ambiental dos projetos proponentes ao 

financiamento. A Resolução BACEN 4.327/2014 e o seu regulamento, o Normativo 

SARB 14/2014 da FEBRABAN, têm estabelecido instrumentos de gerenciamento do 

risco socioambiental dos empreendimentos financiados que auxiliam as instituições 

financeiras a minimizarem os riscos por danos ambientais advindos do 

desenvolvimento das suas atividades.  

Visando compreender melhor esses instrumentos, opta-se pelo estudo 

aprofundado da Resolução BACEN 4.327/2014 e do Normativo SARB 14/2014 da 

FEBRABAN, nos itens 3.1.2 e 3.1.3.  Anteriormente, no item 3.1.1, o Art. 12 da Lei 

Federal 6.938/1981 será estudado, em razão de seu elevado valor para a 

compreensão da responsabilidade ambiental das instituições financeiras. 

 

3.1.1 A Lei Federal 6.938/1981 e o Licenciamento Ambiental como 

Condicionante ao Financiamento pelas Instituições Financeiras 

Governamentais 

 

A Lei Federal 6.938/1981 dispôs sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Essa lei instituiu o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, constituído pelos órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 

fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, conforme determina o Art. 3º do Decreto Federal 99.274/1990.  
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O SISNAMA, órgão consultivo e deliberativo, é composto pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ao qual compete, entre outras atribuições 

determinadas no Art. 7º do Decreto Federal 99.274/1990, estabelecer normas e 

critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. No 

uso dessa competência, o CONAMA editou a Resolução CONAMA 237/1997 por 

meio da qual estabeleceu procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 

ambiental em âmbito nacional, inclusive definindo uma lista de atividades ou 

empreendimentos com potencial de causar impacto ambiental.  

As instituições financeiras devem condicionar a aprovação de projetos 

proponentes ao financiamento à apresentação de licença ambiental pelo 

empreendedor, caso a atividade a ser desenvolvida no empreendimento a ser 

financiado conste no rol disposto na Resolução CONAMA 237/1997. Essa exigência 

de solicitação de licenças ambientais se deve ao disposto no Art. 12 da Lei 

6938/1981, que estabelece:  

 

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. 
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no "caput" deste Art. 
deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de 
equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria 
da qualidade do meio ambiente. 

 

A Lei Complementar 140/2011, que fixa normas de cooperação entre os 

entes federativos para a proteção ao meio ambiente, trouxe, em seu Art. 9º, inciso 

XIV, alínea “a”, disposição sobre as atividades que podem ser licenciadas pelos 

municípios, determinando que a lista de atividades de impacto local deve ser 

definida pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. De acordo com a referida lei, 

aos estados compete promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

ressalvada a competência da União e dos Municípios, conforme estabelece em seu 

Art. 8º, inciso XIV.  

 

Entretanto, a exigência de apresentação de licenças ambientais às 

instituições financeiras nem sempre consegue minimizar os danos ambientais 
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causados pelas atividades financiadas. Por isso, a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente, criou o Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

como instrumento preventivo, visando evitar que um projeto justificável do ponto de 

vista econômico, revele-se posteriormente causador de grandes impactos ao meio 

ambiente. Os procedimentos do EIA não são apenas legais, também são 

pedagógicos e encerram um caráter social. Esse importante instrumento foi trazido 

pelo, Art. 225, §1º, inciso IV, que estabeleceu o que segue:  

 

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 Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.  
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(…) 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

 

Dessa maneira, as instituições financeiras também são obrigadas a exigir 

o EIA para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação ambiental.  

No entanto, sua atuação não deve se exaurir na solicitação das licenças 

ambientais e dos Estudos de Impacto Ambiental. As licenças ambientais e os 

Estudos de impacto Ambiental são atos administrativos e, como tais, devem 

preencher aspectos formais, para que produzam efeitos válidos. As instituições 

financeiras governamentais, como membros da administração pública indireta, 

devem observar se esses aspectos estão preenchidos. Dessa maneira, as 

instituições financeiras se resguardam de estarem financiando um empreendimento 

irregular ambientalmente e de uma posterior corresponsabilização judicial por dano 

ambiental. Sobre o assunto, afirma Milaré (2013, p. 819):  

 

O controle das formalidades do procedimento licenciatório e consequente 
regularidade das licenças cabe, tanto à Administração Pública quanto ao 
Poder Judiciário. Omitindo-se a Administração desse poder-dever, abre-se o 
ensejo para que o Poder Judiciário, sob o impulso de alguém para tanto 
legitimado, determine a revisão ou até a invalidação do procedimento 
licenciatório e da própria licença expedida.  
 

 



36 

 

3.1.2 A Resolução do Banco Central 4.327/2014 e a Implementação da Política 

de Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras  

 

Em 2014, foram editados dois instrumentos normativos que tratam da 

responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Trata-se da Resolução 

do Banco Central - BACEN 4.327/2014 que foi posteriormente regulamentada pela 

Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN em agosto de 2014 no Normativo 

SARB 14, que trata do Sistema de Autorregulação Bancária. Por meio desses 

instrumentos normativos, tem sido imposta às instituições financeiras a elaboração 

de uma Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA até 31 de julho de 

2015.  

Assim, bancos, caixas, cooperativas de crédito, conglomerados 

financeiros, corretoras de valores e câmbio, leasing, consórcios, agências de 

fomento estão obrigados a implementar uma Política de Responsabilidade 

Socioambiental que contenha princípios e diretrizes capazes de nortear as ações de 

natureza socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas, 

conforme estabelece o Art. 2º da Resolução BACEN 4.327/2014. A PRSA é, pois,  

um instrumento de gestão compartilhada que define as atividades que devem ser 

priorizadas na instituição financeira para que ocorra o gerenciamento do risco 

socioambiental, bem como a estrutura de governança necessária para esse 

gerenciamento.  

Na elaboração da PRSA devem ser observados, pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil, dois princípios, quais sejam: relevância e proporcionalidade. Determina o Art. 

1º da Resolução BACEN 4327/2014 que o princípio da relevância deve considerar o 

grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e operações da instituição, 

enquanto o princípio da proporcionalidade busca a compatibilidade da  RSA com a 

natureza da instituição e com a complexidade de suas atividades e de seus serviços 

e produtos financeiros. 

Os princípios da relevância e da proporcionalidade são fundamentais para 

nortear a abrangência da PRSA de uma instituição financeira, uma vez que esse 

instrumento deverá ser proporcional ao porte, à natureza da instituição, à 

complexidade de suas atividades, serviços e produtos oferecidos, bem como aos 
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processos e sistemas adotados pela instituição. A PRSA deve ser, ainda, 

proporcional ao risco socioambiental que consiste na possibilidade de ocorrência de 

perdas nas instituições financeiras decorrentes de danos socioambientais, conforme 

estabelece o Art. 4º da Resolução BACEN  4.327/2014. Assim, a PRSA de um 

banco oficial terá uma abrangência muito maior do que o de uma corretora de 

câmbio, principalmente no que concerne ao risco socioambiental.  

A Resolução BACEN 4.327/2014 disciplina, em seu Art. 2º § 2º, que a 

PRSA deve estabelecer diretrizes sobre as ações estratégicas relacionadas à sua 

governança, inclusive para fins de gerenciamento do risco socioambiental. O Art. 6º 

dessa Resolução dispõe sobre fatores que devem ser considerados no 

gerenciamento do risco socioambiental: 

 

Art. 6  O gerenciamento do risco socioambiental das instituicões 
mencionadas no art. 1o deve considerar: 
I - sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, 
avaliar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas 
atividades e nas operacões da instituicão; 
II - registro de dados referentes  s perdas efetivas em funcão de danos 
socioambientais, pelo período mínimo de cinco anos, incluindo valores, tipo, 
localizacão e setor economico objeto da operacão; 
III - avaliacão prévia dos potenciais impactos socioambientais negativos de 
novas modalidades de produtos e servicos, inclusive em relacão ao risco de 
reputacão; e 
IV - procedimentos para adequacão do gerenciamento do risco 
socioambiental  s mudanças legais, regulamentares e de mercado. 

 

Assim, o gerenciamento do risco socioambiental de uma instituição 

financeira deve ser capaz de implantar uma PRSA que identifique e controle o risco 

socioambiental presente nas atividades e nas operações da instituição. O 

gerenciamento do risco deve se adequar às mudanças legais, regulamentares e de 

mercado, sempre avaliando os potenciais impactos socioambientais negativos das 

atividades financiadas e registrando os dados referentes às perdas efetivas da 

instituição em função dos danos socioambientais pelo período mínimo de cinco 

anos.  

 

Quando a realização de operações implicar em um maior potencial de 

causar danos socioambientais, as instituições financeiras devem estabelecer 

critérios e mecanismos específicos de avaliação de risco, conforme estabelece o Art. 

8º da Resolução BACEN 4.327/2014. Uma vez avaliados os potenciais impactos 



38 

 

socioambientais negativos dos produtos e serviços oferecidos pela instituição 

financeira, conforme estabelece o Art. 6º, III da Resolução BACEN 4.327/2014, 

também deve ser considerado eventual risco para a reputação da empresa. É o que 

ocorreria na hipótese de financiamento a um empreendimento cuja obra 

posteriormente viesse a ser embargada em virtude de cometimento de um crime 

ambiental causador de um grave impacto, como desmatamento de uma área 

extensa ou vazamento de petróleo. Certamente, a repercussão negativa pela 

divulgação pela imprensa de que o empreendimento tivesse contraído financiamento 

junto a uma instituição financeira oficial oneraria bem mais essa instituição do que 

sua eventual responsabilização em juízo.   

Em virtude da complexidade do gerenciamento do risco socioambiental, a 

Resolução BACEN  .327 201  determinou, em seu Art. 7 , que as ações 

relacionadas a essa atividade devem estar subordinadas a uma unidade de 

gerenciamento de risco da instituicão. Tal fato não impede que outras estruturas da 

instituição realizem procedimentos para identificacão, classificacão, avaliacão, 

monitoramento, mitigacão e controle do risco socioambiental. Essa resolução 

faculta, ainda, a criação de um comitê de responsabilidade socioambiental, de 

natureza consultiva, voltado ao aprimoramento da PRSA, consoante estabelece o § 

2º do Art. 3º dessa Resolução. Esse comitê, caso criado, pode ser integrado por 

parte externa à instituição, sendo de fundamental importância para o monitoramento 

e avaliação da PRSA. Caso a instituição financeira opte pela não criação do Comitê, 

a PRSA será avaliada pela Diretoria Executiva a cada cinco anos, com o objetivo de 

manter uma estrutura de gerenciamento do risco socioambiental adequado ao porte 

da instituição e aos seus processos e atividades.   

Para Vasconcelos (FEBRABAN, 201 ) a Resolução BACEN  .327 201  é 

principiológica, abrange todos os bancos, considera risco socioambiental como um 

dos diversos componentes das modalidades de risco, fala da relevancia e da 

proporcionalidade e outras questões que todos conhecem bem. E, complementa:  

 

Essa Resolucão veio num momento oportuno e positivo para ajudar o setor 
não só a se resguardar do ponto de vista do risco. Também veio, 
principalmente, para mostrar como atuar de forma mais proativa para o 
financiamento da economia verde em prol do desenvolvimento sustentável. 
Essa resolucão vai obrigar as instituicões a olharem para dentro de si 
mesmas, reverem os seus processos, definirem suas estratégias de 
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negócios, entenderem os riscos envolvidos nessas escolhas e saberem que 
provid ncias deverão ser tomadas (FEBRABAN, 2014).  

 

Assim, a Resolução BACEN 4.327/2014 foi um grande avanço para a 

gestão do risco socioambiental das Instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Confome estabelecido nesse 

capítulo, este traçou linhas gerais da elaboração da Política de Responsabilidade 

Socioambiental e do gerenciamento do risco socioambiental nas instituições 

financeiras. O instrumento normativo que complementou essa Resolução foi o 

Normativo SARB 14/2014 comentado no item 3.1.2 a seguir.  

 

3.1.3 O Normativo SARB 14/2014 e o Gerenciamento do Risco Ambiental das 

Instituições Financeiras 

 

O Sistema de Autorregulação Bancária - SARB foi criado pela Federação 

Brasileira de Bancos – FEBRABAN por meio do Normativo SARB 14, de 28 de 

agosto de 2014. Sobre esse sistema, explica Vasconcelos (FEBRABAN, 2014): 

 

O SARB é um sistema que busca a autodisciplina das instituições 
financeiras aderentes, proporcionando uma complementaridade   
Resolução BACEN  327 201 . De adesão voluntária, o SARB 1  tem como 
objetivos tornar o sistema bancário mais saudável, transparente e eficiente, 
elevar standards de conduta dos agentes de mercado e enderecar temas 
recorrentes. Seus princípios estão pautados na ética, legalidade, respeito ao 
consumidor, comunicação eficiente e melhoria contínua (FEBRABAN, 
2014).  
 

O Normativo SARB 14/2014 definiu um patamar mínimo de 

procedimentos e práticas para a análise do risco socioambiental nas atividades e 

operações das instituições financeiras que aderiram ao Sistema de Autorregulação 

Bancária. Pode-se enumerar alguns procedimentos trazidos por esse Normativo:  

a) Estabelecer governança apta a análise de questões socioambientais; 

(Art. 5º do Normativo SARB 14/2014)  

b) Promover a integração da PRSA e das demais políticas da instituição 

financeira; (Art. 5º, parágrafo único do Normativo SARB 14/2014)  
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c) Considerar a análise de aspectos socioambientais dos novos produtos 

e serviços de acordo com respectivas exposições ao risco 

socioambiental (Arts. 5º e 6º do Normativo SARB 14/2014); 

d) Solicitar licença ambiental para operações de significativo impacto 

socioambiental (Art. 9º do Normativo SARB 14/2014);  

e) Incluir novas cláusulas contratuais com obrigações relativas à 

manutenção das licenças, ao monitoramento do tomador de crédito em 

suas atividades e dos fornecedores diretos e relevantes. (Art. 11 do 

Normativo SARB 14/2014)  

f) Avaliar a qualidade da gestão socioambiental do tomador de crédito no 

escopo do projeto (Art. 12, inciso II do Normativo SARB 14/2014);  

Em seu Art. 3º, o Normativo SARB 14/2014 especificou as diretrizes a 

serem dispostas na Política de Responsabilidade Socioambiental das instituições 

financeiras, conforme se pode observar abaixo:  

 

Art. 3º A Signatária deve desenvolver e implementar política de 
responsabilidade socioambiental (“ RSA”), como um instrumento de gestão 
integrada, que trará diretrizes sobre a: 
I- estrutura de governança direcionada às questões socioambientais;  
II - avaliação e a gestão de risco socioambiental; 
III - Atividades e Operações que devem ser priorizadas na implementação 
da PRSA, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade 
e eficiência; 
IV - verificação da aderência à PRSA;  
V - divulgação e a revisão da PRSA; e 
VI – capacitação de empregados para a implementação de ações em 
sintonia com a PRSA 

 

A instituição financeira deve se certificar de que suas normas internas 

estão em consonância com as disposições da PRSA, conforme estabelece o Art. 4º 

do Normativo SARB 14/2014. Para isso, deve estabelecer critérios e processos que 

verifiquem periodicamente a aderência de suas áreas internas às regras definidas 

nas políticas relacionadas à PRSA, estando, inclusive, obrigada a justificar eventuais 

exceções nos termos do parágrafo único do art. 5º desse normativo.  

O Art. 3º, inciso VI, do Normativo SARB 14/2014 estabelece como diretriz 

da PRSA a capacitação de empregados para implementação de ações que ajam em 

sintonia com a referida diretriz. Disciplina o Art. 21, inciso III, desse normativo que 

deverão ser capacitados os empregados responsáveis pela implementação e 
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aplicação da PRSA. Entende-se, com essa disposição, que tanto os empregados de 

nível gerencial quanto os de nível técnico devem ser capacitados, posto que cabe a 

estes a aplicação da Política de Responsabilidade Socioambiental.  

Uma vez elaborada e publicada, deve ser dada ampla divulgação interna 

e externa à Política de Responsabilidade Socioambiental. O Art. 22 do Normativo 

SARB 14/2014 estabelece, inclusive, a obrigação de elaborar e divulgar anualmente 

relatório relativo ao cumprimento da PRSA em cumprimento ao disposto no Art. 3º, 

inciso V. 

O normativo SARB 14/2014 estabelece, no inciso III do Art. 3º, que uma 

das diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA é utilizar os 

princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência para a priorização de 

atividades e operações. Essa diretriz é de grande importância para um banco oficial, 

cujo volume de projetos proponentes ao financiamento é representativo em nível de 

região ou de país, assim como também são inúmeras as atividades desenvolvidas 

pela instituição financeira.  

Além dos aspectos anteriormente citados, uma vertente da PRSA de 

grande importância é o gerenciamento do risco ambiental das instituições 

fiananceiras.  Sobre o assunto, o Art. 8º, desse normativo, estabelece três aspectos 

a serem considerados a fim de determinar as operações financeiras sujeitas ao 

gerenciamento do risco ambiental, quais sejam: aspectos legais, riscos de créditos e 

de reputação. Essa análise deve ser realizada a cada novo produto e serviço. O Art. 

7º do Normativo SARB 14/2014 traz o processo de identificação das atividades 

sujeitas a esse gerenciamento de risco, senão vejamos:  

 

Art. 7o No tocante a operações financeiras, para identificação daquelas 
sujeitas à análise de aspectos socioambientais, a Signatária deve adotar 
método que considere sua capacidade de identificar previamente a finalidade 
da utilização dos recursos pelo tomador e observar aquelas que, por 
exigência legal, requeiram análise de aspectos socioambientais. 
Parágrafo único Não serão passíveis de análise socioambiental as operações 
financeiras cuja natureza inviabilize que a Signatária identifique previamente 
a finalidade da utilização dos recursos pelo tomador, de acordo com o 
método previsto no caput do art. 7o. 

 

O Art. 9º do Normativo SARB 14/2014 estabelece que caso a operação 

seja identificada como de significativa exposição a risco socioambiental, deve ser 

submetida à avaliação com base em critérios consistentes e passíveis de 
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verificação, tal como, quando aplicável, a licença ambiental emitida pelo órgão 

membro integrante do SISNAMA ou documento equivalente. O Art. 11 desse 

Normativo trouxe disposições sobre cláusulas obrigatórias que devem constar nos 

contratos das operações de significativa exposição ao risco socioambiental, abaixo 

transcrito:  

 

Art. 11 Nos contratos das Operações de que trata o artigo 9º serão previstas 
cláusulas que, no mínimo, estabeleçam: 
I - A obrigação de o tomador observar a legislação ambiental aplicável; 
II - A obrigação de o tomador observar a legislação trabalhista, 
especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a 
inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; 
III - A faculdade de a Signatária antecipar o vencimento da operação nos 
casos de cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença 
condenatória transitada em julgado, em razão de prática, pelo tomador, de 
atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito 
criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente; 
IV – A obrigação de o tomador monitorar suas atividades de forma a 
identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da 
contratação do crédito; 
V – A obrigação de o tomador monitorar seus fornecedores diretos e 
relevantes no que diz respeito a impactos ambientais, respeito às 
legislações social e trabalhista, normas de saúde e segurança ocupacional, 
bem como a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil. 
Parágrafo único No caso do inciso I deste artigo, poderão ser consideradas 
as discussões de boa-fé iniciadas pelo contratante nas esferas judiciais e 
administrativas e suas respectivas decisões, ainda que liminares. 

 

O disposto no Art. 11 do Normativo SARB 14/2014 inovou sob o aspecto 

do Direito Ambiental, uma vez que algumas de suas cláusulas, atualmente, são 

consideradas obrigatórias. A responsabilidade ambiental do tomador de crédito 

apenas foi comentada nos incisos I, III e IV desse artigo, razão pela qual somente 

esses incisos serão comentados a seguir.  

O Art. 11, inciso I, do Normativo SARB 14/2014, estabeleceu a 

obrigatoriedade da cláusula que determina a obrigação do tomador de crédito 

observar a legislação ambiental aplicável. Na opinião dos que trabalham na área, o 

ideal seria que todo contrato firmado pela instituição financeira que envolvesse 

algum risco ambiental, contivesse essa cláusula; não apenas os contratos que 

envolvessem operações identificadas como de significativa exposição ao risco. Esse 

inciso tem uma abrangência muito ampla, uma vez que a legislação ambiental 

compreende normas que tratam de unidades de conservação, recursos hídricos, 

manejo florestal, mineração, fontes de energia, cadastro ambiental rural, entre 



43 

 

outras. Assim, o empreendedor que desejar contrair financiamento junto a uma 

instituição financeira, principalmente as que o governo federal participa do seu 

capital, terá que estar regular ambientalmente, situação que compreende a ausência 

de danos ao meio ambiente e a posse dos documentos que se fizerem necessários 

ao desenvolvimento de sua atividade, a exemplo de: licença ambiental, declaração 

de baixo impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto 

ambiental, outorga de recursos hídricos, plano de manejo florestal sustentável, cópia 

da averbação da reserva legal, comprovante de inscrição no cadastro ambiental 

rural, plano de gerenciamento de resíduos sólidos.   

O inciso III, do Art. 11 do Normativo SARB 14/2014, estabelece a 

faculdade de vencimento antecipado da operação, caso aconteça cassação da 

licença ambiental e na hipótese de ter havido sentença condenatória transitada em 

julgado por danos ao meio ambiente. A possibilidade de vencimento antecipado da 

operação visa resguardar as instituições financeiras que houverem concedido 

crédito a tomadores que não tiveram a cautela devida com o meio ambiente. Tal se 

deve ao fato de que, uma vez constatada a infração ambiental, podem ser adotadas 

medidas administrativas que visem resguardar a recuperação ambiental e prevenir a 

ocorrência de novas infrações. O Art. 101 do Decreto Federal 6.514/2008, que 

dispõe sobre as infrações ao meio ambiente, estabelece como medidas 

administrativas: apreensão, embargo da obra ou atividade, suspensão de venda ou 

fabricação de produto, suspensão parcial ou total de atividades, destruição e 

inutilização de produtos e, até mesmo, a demolição. No caso de qualquer um dessas 

medidas administrativas ser arbitrada, a instituição financeira está sujeita a sofrer 

prejuízos de ordem financeira e de imagem. Para tanto, o vencimento antecipado da 

dívida buscou resolver antecipadamente essa relação.  

Ainda visando a acautelar as instituições financeiras, o meio ambiente, e 

o tomador, os incisos IV e V do Normativo SARB 14/2014 estabeleceram que o 

tomador deve monitorar seus fornecedores diretos e relevantes e as suas atividades. 

Essa medida visa tanto identificar quanto mitigar impactos ambientais não antevistos 

no momento da contratação do crédito. Não havia, anteriormente a esse normativo, 

qualquer referência, em legislação ambiental, sobre monitoramento de atividades 

como forma de mitigação de impactos ambientais. A partir da publicação desse 

normativo, as instituições financeiras passaram a se tornar obrigadas ao 
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monitoramento do desenvolvimento do projeto pelo tomador. Pelo disposto no Art. 

13 desse normativo, a instituição financeira deve verificar se as obrigações gerais e 

específicas previstas no contrato estão sendo cumpridas. Como se pode observar, o 

Normativo SARB 14/2014 ampliou consideravelmente a importância do 

monitoramento que passou a ser obrigação tanto do tomador de crédito, quanto do 

agente financeiro.  

A análise dos aspectos ambientais na avaliação dos projetos proponentes 

ao financiamento também é uma das exigências desse normativo. Para tanto, 

estabelece que a qualidade da gestão socioambiental do tomador e a localização do 

projeto devem ser determinantes para essa avaliação. A localização do projeto pode 

inviabilizar o financiamento, por exemplo: um projeto localizado em uma área onde 

tenha sido instituída uma Unidade de Conservação de Proteção Integral não poderá 

ser objeto de financiamento, exceto para pesquisa e desde que detenha expressa 

autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação. Da mesma maneira 

ocorre com a qualidade da gestão ambiental do tomador. Caso seja identificado que 

o tomador não está incluindo, em seu projeto de financiamento, itens condizentes 

com as condicionantes porventura estabelecidas na licença ambiental, o risco da 

contratação do financiamento fica acentuado, podendo inviabilizá-lo.  

Coube, ainda, por força do estabelecido no Art. 15 desse normativo, às 

instituições financeiras realizar o gerenciamento dos impactos ambientais de suas 

atividades. Para tanto, em seus processos e práticas internas, a instituição financeira  

deve realizar a gestão dos recursos naturais, das relações sociais e dos 

fornecedores, em prol da melhoria dos processos, da mudança de cultura, da gestão 

adequada de resíduos, da redução dos riscos dos passivos, da adequação da 

legislação interna às exigências dos òrgãos de controle e da redução do impacto e 

risco ambiental de seus produtos oferecidos e atividades desenvolvidas.   

Na visão dos que trabalham na área, o gerenciamento do risco ambiental 

é um importante elemento para que as instituições possam melhorar a governança, 

ganhando eficiência e reduzindo riscos, contribuindo para uma ainda maior solidez 

do setor bancário.    
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3.2 CONTEXTUALIZANDO A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Para Machado (2014, p. 388), o dinheiro que financia a produção e o 

consumo fica atrelado à moralidade e à legalidade dessa produção e desse 

consumo. A destinação desse dinheiro não é, evidentemente, neutra ou destituída 

de coloração ética. Nem o dinheiro privado, nem o dinheiro público podem financiar 

o crime, em qualquer de suas feições, e, portanto, não podem financiar a poluição e 

a degradação da natureza. Não é por acaso que a própria CF/88 deixou expresso, 

em seu art. 192 “caput”, que o sistema financeiro nacional deve servir aos interesses 

da coletividade.  

Conforme disposto no capítulo 2, todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Para garantia desse direito e em correspondência a 

algumas exigências dispostas na legislação ambiental, as instituições financeiras 

devem:  

a) Condicionar a concessão de financiamento e de incentivos à 

comprovação do licenciamento ambiental (Art. 12 da Lei 6.938/1981 

que instituiu a Política Nacional de Meio ambiente e Art. 23 do Decreto 

99.274/1990 que regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente). 

b) Vincular a concessão de financiamento para a implantação, ampliação 

e custeio de projetos de irrigação à comprovação de posse pelo 

empreendedor de outorga prévia do direito de uso dos recursos 

hídricos, concedida por órgão federal, estadual ou distrital, conforme o 

caso (Art. 23, § 1º da Lei Federal 12.787/2013 que dispõe sobre a 

Política Nacional de Irrigação).  

c) Vincular o financiamento para exploração de florestas nativas e de 

formações sucessoras, de domínio público ou privado ao prévio 

licenciamento pelo órgão ambiental competente e à aprovação de 

Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS (Baseada no Art. 31º 

da Lei 12.651/2012 – Código Florestal). 

d) Condicionar a concessão de financiamento em Área de Preservação 

Permanente (APP) à inclusão, no projeto, das medidas mitigadoras e 

compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. A intervenção ou 
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supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) 

somente pode ser financiada para a execução de obras, planos, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para 

a realização de ações consideradas de baixo impacto ambiental, 

quando autorizado pelo órgão ambiental competente (Art.s 8º, 9º e 52 

da Lei Federal 12.651/2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa e passou a ser conhecida como Novo Código Florestal).   

e) Monitorar o desenvolvimento do projeto, sob o aspecto do risco 

ambiental, nos termos das obrigações gerais e específicas previstas no 

contrato de financiamento (Art. 13 do Normativo SARB 14/2014). 

f) Verificar a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel ou no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou documento firmado com o órgão 

competente, quando o imóvel for oferecido em garantia ao 

Financiamento do Projeto (Art. 16 do Normativo SARB 14/2014).  

g) Registrar os dados referentes às perdas que decorram de questões 

socioambientais das instituições financeiras pelo período mínimo de 

cinco anos contados da sua identificação. Esse registro deve incluir o 

valor estimado da perda decorrente da questão socioambiental, a 

natureza da ação/ processo administrativo, o local da tramitação e o 

objeto da lide (Art. 19 do Normativo SARB 14/2014).  

 

Para Milaré (2013), muito se tem falado sobre a possível responsabilidade 

das instituições financeiras pela concessão de empréstimos a empreendedores 

cujas atividades possam vir a causar impactos negativos ao meio ambiente. Os 

argumentos que se deduzem nesse sentido, partem, em síntese, da Lei 6.938, de 

31.08.1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e que foi bastante 

abrangente na definição de poluidor, responsabilizando-o por dano ambiental - 

independentemente de sua caracterização como pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, desde que exerça direta ou indiretamente a atividade causadora 

de degradação ambiental. Além disso, baseia-se no fato de a responsabilidade civil 

ambiental ser objetiva e solidária. 

A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem causar dano ao 

meio ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Machado (2014) afirma que não 
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interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há 

a necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi 

atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico de 

imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do 

estabelecimento do nexo de causalidade entre ação, omissão e dano.  Quanto a 

apuração do nexo de causalidade por dano ambiental, o STJ manifesta o seguinte 

entendimento:  

 

STJ - RECURSO ESPECIAL 650.728 - STJ 
Data do julgamento: 23/10/2007 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS 
MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE 
PRESERVAÇAO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇAO 
PROPTER REM NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇAO DA 
LEGISLAÇAO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS. DESAFETAÇAO OU DESCLASSIFICAÇAO JURÍDICA 
TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇAO DO ART. 397 DO CPC NAO 
CONFIGURADA. ART. 14, 1º, DA LEI 6.938/1981. 
Decisão:(…) 
13.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, e 
quem se beneficia quando outros fazem. 
(STJ, Segunda Turma, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 
23/10/2007) 

 

Esse entendimento do STJ, modificou o posicionamento de parte da 

doutrina que defendia que a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 12, 

devia ser aplicada apenas às entidades e órgãos de financiamento e incentivos 

governamentais. Esse é o entendimento de Milaré (2013, p. 441-443) que o justifica 

com o argumento de que o Protocolo de Intenções – conhecido como Protocolo 

Verde II - apenas tem comandos aplicáveis às instituições oficiais. Sobre o assunto, 

afirma Milaré (2013, p. 442-443):  

 

Atente-se que, nada obstante o Protocolo de Intenções estar sendo 
prestigiado com a adesão de vários Bancos Privados, o comando das 
normas citadas é aplicável apenas às instituições financeiras oficiais. Esse 
conjunto normativo, ademais, é que vem conduzindo várias decisões 
judiciais, impondo a responsabilidade civil solidária das instituições 
financeiras oficiais por danos ambientais causados em decorrência do 
financiamento de obras e atividades sem a observância do quanto ali 
prescrito.  

 

http://www.jusbrasil.com/topico/10698527/artigo-397-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/11331571/artigo-14-da-lei-n-6938-de-31-de-agosto-de-1981
http://www.jusbrasil.com/topico/11331400/parágrafo-1-artigo-14-da-lei-n-6938-de-31-de-agosto-de-1981
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104090/lei-da-política-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
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Salienta, ainda, o autor: 

 

Malgrado isso, vem se defendendo, aqui e ali, que também as instituições 
financeiras privadas, consoante fundamentação anteriormente exposta, 
possam ser responsabilizadas pelos danos ambientais por ela ocasionados. 
A esse respeito, e sem fazer distinção entre entidades públicas e privadas, 
Alexandre Lima Aslam, em inédito trabalho de pós-graduação, sustenta que 
diante do afastamento da culpa em razão da teoria objetiva da 
responsabilidade civil para fins de imposição da eliminação de riscos, 
cessação de ameaças e reparação de danos causados ao meio ambiente, 
além da previsão expressa de solidariedade passiva entre o poluidor direito 
e o indireto, admite-se impor à instituição financeira concedente de 
financiamento a projetos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 
que utilizem recursos ambientais ou sejam capazes de causar degradação 
ambiental, a obrigação de recuperar e indenizar eventuais danos ambientais 
relacionados com as obras ou atividades financiadas, conforme 
interpretação sistemática ou teleológica dos Art.s 170, III e VI, 192 e 225, 
caput e § 3º, da CF, e dos art.s 3º, IV, 4º, VII, 5º, 12 e parágrafo único e 14, 
§ 1º, da Lei   6.938/1981.    

 

Nesse mesmo sentido de equiparar a responsabilidade dos bancos 

privados aos públicos, afirma Machado (2014, p. 396) que as obrigações das 

instituições financeiras públicas para com o meio ambiente devem ser estendidas às 

instituições financeiras privadas, pois não se pode isolar setores do sistema 

financeiro seja nacional, seja internacional. A seguir destaca: 

 

Nos casos de aplicação do artigo 12 da Lei 6.938/1981, ainda que a 
corresponsabilidade não esteja expressamente definida nessa lei, parece-
nos que ela está implícita. A alocação de recursos do financiador para o 
financiado, com a transgressão induzidora da lei, coloca o financiador numa 
atividade de cooperação ou de coautoria com o financiado em todos os atos 
lesivos que ele fizer, por ação ou omissão (MACHADO, 2014, p. 394).  

 

E ainda, complementa:  

 

O regime jurídico da responsabilidade, em todos os eventos ligados ao meio 
ambiente, é a responsabilidade objetiva ou responsabilidade sem culpa, por 
força do Artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981. Assim, os bancos não poderão 
tentar eximir-se da corresponsabilidade de se terem omitido, invocando 
ausência de imprudência, de negligência, de imperícia ou de dolo.  

 

Assim, aplica-se às instituições financeiras públicas e privadas o regime 

jurídico da responsabilidade objetiva pelos danos ambientais cometidos pelos 

empreendimentos financiados, caso a instituição financeira não realize o 

monitoramento do desenvolvimento do projeto financiado, conforme dispõe o Art. 13 

do Normativo SARB 14/2014. Este artigo tornou explícita a obrigação da instituição 
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financeira monitorar o desenvolvimento do projeto, sob o aspecto do risco ambiental, 

nos termos das obrigações gerais e específicas previstas no contrato de 

financiamento. 

Além do monitoramento dos empreendimentos financiados, as instituições 

financeiras devem condicionar a aprovação do crédito à realização de obras e 

aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à 

melhoria da qualidade do meio ambiente, conforme determina o parágrafo único do 

Art. 12 da Lei 6.938/1981. Sobre o assunto, Machado (2014, p. 394) explica o 

seguinte: 

 

A recomendação, constante na Lei da Política Nacional do Meio ambiente, 
deixa uma margem de opção às instituições financiadoras na prevenção 
ambiental. Essa opção situa-se na indicação ou aprovação das obras e 
equipamentos, que já constem ou devam constam do projeto de 
financiamento. Nesse exame do projeto há uma parte vinculada na conduta 
decisória das instituições financeiras,pois elas estão condicionadas a exigir 
as obras e equipamentos que estejam indicados no Estudo de Impacto 
Ambiental-EIA e/ou na licença ambiental. A lei, contudo, não onera as 
instituições financeiras com a tarefa de executarem, sozinhas, o controle 
ambiental do ente financiado. Esse controle é primacialmente tarefa dos 
órgãos públicos ambientais federais, estaduais e municipais.  

 

Para Machado (2014), as instituições financeiras não podem prosseguir 

na alocação de recursos financeiros, quando o ente financiado deixar de cumprir o 

cronograma de implantação e de instalação dos equipamentos destinados à 

melhoria da qualidade do meio ambiente. Conforme já comentado no item 3.1.2.1, o 

Art. 11 inciso III do Normativo SARB 14/2014 facultou às instituições financeiras 

antecipar o vencimento da operação nos casos de cassação da licença ambiental e 

de sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos que 

importem danos ao meio ambiente. Essa medida visa resguardar a instituições 

financeira de uma posterior responsabilização judicial por financiar um 

empreendimento irregular ambientalmente.  

Caso o empreendedor deixe de cumprir o cronograma de instalação de 

um filtro de tratamento de água estabelecido como condicionante da licença de 

operação do empreendimento financiado, é provável que o órgão ambiental casse a 

licença ambiental anteriormente concedida quando este realizar a fiscalização a que 

lhe compete. Assim, a suspensão na alocação dos recursos financeiros a esse 

empreendedor, apenas antecipa o estabelecido no Art. 11 inciso III do Normativo 
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SARB 14/2014, visando resguardar a instituição financeira, tanto de riscos 

financeiros, quanto de imagem.  

Além disso, a instituição financeira pode estabelecer condicionantes 

adicionais às estabelecidas nas licenças ambientais, uma vez que há situações em 

que os técnicos das instituições financeiras são capazes de identificar itens 

necessários ao desenvolvimento da atividade que passaram despercebidas pelo 

órgão ambiental. Essa iniciativa, na visão dos que trabalham na área, tem como 

objetivo resguardar a instituição financeira dos riscos financeiros, ambientais e de 

imagem. 

A Política de Responsabilidade Socioambiental das instituições 

financeiras é um importante instrumento de sistematização das ações acima 

descritas, posto que deve conter todos os sistemas, rotinas e procedimentos que 

possibilitam identificar e minimizar o risco socioambiental. Esse documento, uma vez 

implementado pelo seu Plano de Ação será aditado pelos órgãos externos de 

controle.    

Para tanto, dispõe o Art. 20 do Normativo SARB 14/2014 que a instituição 

financeira deve colaborar com os poderes públicos, inclusive com o Ministério 

Público, o Judiciário e os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, em 

apurações de caráter socioambiental que decorram de suas atividades e operações. 

Nesse sentido, a signatária se disporá a fornecer informações pertinentes, desde 

que estas não firam a legislação aplicável e eventuais obrigações contratuais, 

principalmente no que se refere aos deveres de sigilo. 

A ação civil pública, instituída pela Lei 7.347/1985, pode ser empregada 

para obstar a efetivação do financiamento, no caso de não ter sido ainda, licenciada 

a obra ou atividade. Sobre o assunto, explica Machado (2014, p. 396) que para 

reparar o dano potencial ou efetivamente causado, de atividade ou obra que tiver 

obtido o financiamento sem licenciamento ambiental, a ação civil pública pode ser 

intentada, visando a condenação em dinheiro que irá para o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos federal ou estadual.  

Para que seja possível a disponibilização dessas informações, o 

Normativo SARB 14/2014 tratou de estabelecer, em seu Art. 19, que a signatária 

deve registrar os dados referentes às perdas que decorram de questões 

socioambientais pelo período mínimo de 5 anos contados da sua identificação. Esse 
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registro deve incluir o valor estimado da perda decorrente de questão 

socioambiental, a natureza da ação/processo administrativo, o local da tramitação e 

o objeto da lide.  

Portanto, devem as instituições financeiras se utilizar do disposto na Lei 

6.938/1981, na Resolução BACEN 4.327/2014 e no Normativo SARB 14/2014, 

promovendo melhoria em sua dimensão ambiental, minimizando os riscos a que 

estão submetidos no desenvolvimento de suas atividades, protegendo o meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras.  
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4 CONCLUSÃO  

 

A partir dos conhecimentos disponibilizados nesse estudo, que se 

basearam em pesquisas realizadas na legislação, jurisprudência e doutrina 

nacionais, foi possível encontrar respostas aos questionamentos e objetivos a seguir 

destacados:  

Verifica-se que os deveres de preservação do meio ambiente, 

estabelecidas para o Poder Público no Art. 225, § 1º da CF/1988, também vinculam 

as instituições financeiras públicas e privadas. O dever de manutenção da 

integridade do meio ambiente tem titularidade coletiva, não podendo haver 

instituições financeiras alheias a ele. Assim, devem as instituições financeiras buscar 

a preservação da biodiversidade; a restauração dos processos ecológicos 

essenciais; o controle da produção, das técnicas e das substâncias utilizadas nos 

empreendimentos financiados que importem em risco para a vida e para o meio 

ambiente; o condicionamento do financiamento à obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental à apresentação de licença 

ambiental e de estudo prévio de impacto ambiental.   

Observa-se que as instituições financeiras já realizam o controle do 

empreendimento financiado habitualmente por meio de vistorias. Contudo, o controle 

também pode ser feito por meio da inclusão de condicionantes para a aprovação do 

crédito. Essa medida tem como vantagens: o baixo custo, a prevenção de danos ao 

meio ambiente pelo empreendimento financiado e a possibilidade de inclusão de 

mais itens a serem financiados no projeto, uma vez que a instituição financeira pode 

incluir as condicionantes como itens a serem acrescidos no financiamento.  

Salienta-se que a Resolução BACEN 4.327/2014 e o Normativo SARB 

14/2014 acrescem medidas para minimizar os impactos ambientais diretos e 

indiretos causados pelos empreendimentos financiados, tais quais: gerenciar o risco 

ambiental; vencer antecipadamente a obrigação em caso de cassação de licença 

ambiental ou de sentença penal condenatória transitada em julgado por dano 

ambiental; monitorar o desenvolvimento do projeto, sob o aspecto do risco 

ambiental, nos termos das obrigações gerais e específicas previstas no contrato de 

financiamento; verificar a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel ou no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou documento firmado com o órgão competente, 
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quando o imóvel for oferecido em garantia ao Financiamento do Projeto; registrar os 

dados referentes às perdas que decorram de questões socioambientais das 

instituições financeiras pelo período mínimo de cinco anos contados da sua 

identificação. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que a competência relativa à proteção 

das paisagens naturais notáveis e do meio ambiente; ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora é comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme disciplina o 

Art. 1º da Lei Complementar 140/2011. O disposto na Lei Complementar 140/2011 

apenas regulamenta o estabelecido no Art. 23 da CF/1988 e interessa às instituições 

financeiras no que concerne às regras de competência para a emissão de licenças 

ambientais.  

Entende-se que a Lei Complementar 140/2011, em seu Art. 9º, inciso XIV, 

alínea “a” torna o Município competente para a emissão de licenças ambientais das 

atividades e empreendimentos que causem impacto local, quando o Conselho 

Estadual já houver emitido a lista dessas atividades. Caso ainda não tenha ocorrido 

a publicação dessa lista, o estado continua competente para o exercício do 

licenciamento ambiental, conforme disciplina o art. 18 dessa lei.  

Salienta-se que a instituição financeira, ao receber uma licença ambiental 

emitida por um Município, deve verificar se o Conselho Estadual já emitiu a lista de 

atividades de impacto local e se atividade licenciada consta nessa lista. Caso não o 

faça, a instituição financeira é passível de responsabilização pela omissão na 

fiscalização do empreendimento financiado. 

Diante do exposto, esta pesquisadora depreende que as medidas que 

visam minimizar os riscos ambientais causados pelos empreendimentos financiados 

devem ser instituídas tanto no âmbito das instituições financeiras públicas quanto no 

âmbito dos bancos privados, pois não se pode isolar setores do sistema financeiro. 

Em qualquer uma dessas espécies de instituição financeira, ocorre a alocação de 

recursos do financiador para o financiado que, uma vez cometendo um crime 

ambiental, coloca o financiador numa situação de co-autoria com o financiado, por 

ação ou por omissão.  

As instituições financeiras podem aproveitar as exigências estabelecidas 

no prazo éxiguo da Resolução BACEN 4.327/2014 e do Normativo SARB 14/2014 
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como oportunidades de melhorias em sua dimensão ambiental, minimizando os 

riscos a que estão submetidos no desenvolvimento de suas atividades. 

Assim, consolida-se o entendimento de que o meio ambiente constitui 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelas instituições 

financeiras públicas e privadas, sempre em benefício das presentes e das futuras 

gerações.  

Somente a partir da mudança da atuação das instituições financeiras 

quanto à redução dos riscos ambientais dos empreendimentos financiados, é que se 

pode ter uma melhoria significativa na minimização dos impactos causados ao meio 

ambiente. O meio ambiente não pode ser comprometido por interesses empresariais 

nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica. 
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APÊNDICE A – A Compatibilização da Legislação Ambiental 

 

A positivação das normas protetoras do Meio Ambiente perpassa outros 

campos do Direito, tais como: constitucional, civil, administrativo, tributário, 

comercial, entre outros. Dessa forma se dá a transversalidade típica das normas 

ambientais.  

Ao serem transversais, as normas ambientais podem parecer conflitantes 

ou incompatíveis com as normas estabelecidas em outros ramos do direito. Tal se 

deve ao fato de que as normas ambientais buscam proteger ao meio ambiente, 

aparentemente conflitando com regras que visam conduzir à manutenção e à 

reprodução do sistema econômico capitalista em que vivemos.  

No entanto, cumpre registrar que a compatibilização desse aparente 

conflito  não pode implicar em antinomia e sim em coerência. Desse modo, procura-

se uma correta interpretação jurídica na aplicação das normas, a fim de demonstrar 

a inexistência de incompatibilidades e de antinomia e, assim, possibilitando a 

manutenção concomitante das normas no ordenamento jurídico.    

Dessa maneira, é exigido do jurista uma interpretação que harmonize os 

demais campos do direito, evitando a exclusão de regras ou a priorização de 

interesses aparentemente incompatíveis. Para tanto, cabe ao jurista buscar afastar-

se da interpretação literal. Assim, o hermeneuta deve proceder ao estudo dos 

diplomas legais disponíveis, inserindo-o no Sistema Jurídico, a fim de aferir a sua 

compatibilidade.  

Seguindo esse entendimento, Bobbio (1999, p. 21) afirma que o Direito 

não é uma norma, mas um conjunto coordenado de normas, sendo evidente que 

uma norma jurídica não se encontra jamais só, mas está ligada a outras normas com 

as quais forma um sistema normativo.   

Dessa maneira, a complexidade das questões jurídicas suscitadas no 

mundo moderno fez com que a interpretação literal fosse sendo substituída por uma 

interpretação sistemática que considere o todo como um organismo. Para tanto, 

Bobbio (1999) explica-nos como se deve dar o processo de interpretação de duas 

normas aparentemente incompatíveis em nosso sistema jurídico: 

 

Como é possível conservar duas normas incompatíveis, se por definição 
duas normas incompatíveis não podem coexistir? É possível sob uma 
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condição: demonstrar que não são incompatíveis, que a incompatibilidade é 
puramente aparente, que a pressuposta incompatibilidade deriva de uma 
interpretação ruim, literal, incompleta ou errada de uma ou de duas normas 
ou de ambas. Aquilo a que tende o intérprete não é mais à eliminação de 
normas incompatíveis, mas, preferentemente, à eliminação da 
incompatibilidade (BOBBIO, 1999, p. 102-103). 

 

E ainda, destaca o autor (1999, p.105): 

 

É estrito dever do intérprete antes de chegar à interpretação ab-rogante 
(pela qual, num primeiro momento, optaríamos), tentar qualquer saída para 
que a norma jurídica tenha um sentido. Há um direito à existência que não 
pode ser negado à norma, desde que ela veio à luz. 

 

Ademais, deve-se buscar atender à finalidade que o ordenamento jurídico 

pretende alcançar. No Brasil, o art. 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro estabelece que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum.  

Dessa maneira, será utilizando-se da técnica teleológica que o intérprete 

deve interpretar a situação concreta. Maximiliano (1979, p. 152-153) explica como 

realizar esse processo: 

 

 Não se deve ficar aquém nem passear do escopo referido; o espírito 
da norma há de ser entendido como de modo que o preceito atinja 
completamente o objetivo para o qual a mesma foi feita, porém dentro da 
letra dos dispositivos. Respeita-se esta e concilia-se com o fim. Isolado, o 
elemento verbal talvez imobilizasse o Direito Positivo, por lhe tirar todo o 
elastério. Enquadra, de fato, o último em uma fórmula abstrata, que encerra 
o escopo social; porém este, como elemento móvel, conduzirá o jurista às 
explicações diversas e sucessivas de que a fórmula é suscetível. Desse 
modo, a lei adquire o máximo de utilidade. 

 

Já Diniz (2002, p.160) afirma que, em função da teleologia, todas as 

técnicas interpretativas se coordenam, visando a análise no ordenamento jurídico 

como um todo, partindo-se de princípios como o da boa-fé, o da exigência de justiça, 

o do respeito aos direitos da personalidade, o da igualdade perante a lei e etc.  

 Basear a interpretação em princípios é de fundamental importância, 

principalmente quando a temática é o meio ambiente. Além disso, cumpre registrar 

que o princípio disposto no art. 225 da Constituição da República, que compatibiliza 

a busca do desenvolvimento socioeconômico com a do bem comum, da qualidade 

de vida e da preservação do meio ambiente, é basilar para a legislação ambiental 

brasileira.  
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Quanto à essa tentativa de conciliação entre a busca do desenvolvimento 

econômico e a da preservação do meio ambiente, é bastante interessante 

transcrever trechos do Voto do Ministro Celso de Mello, na ADIN 3.540-1: 

 

Concluo o meu voto: atento à circunstância de que existe um permanente 
estado de tensão entre o imperativo de desenvolvimento nacional (CF, 
artigo 3º, II), de um lado, e a necessidade de preservação da integridade do 
meio ambiente (CF, artigo 225), de outro, torna-se essencial reconhecer que 
a superação desse antagonismo que opõe valores constitucionais 
relevantes, dependerá da ponderação concreta, em cada caso ocorrente, 
dos interesses e direitos postos em situação de conflito, em ordem a 
harmonizá-los e a impedir que se aniquilem reciprocamente.  
Isso significa, portanto, (…) que a superação dos antagonismos existentes 
entre princípios e valores constitucionais há de resultar da utilização de 
critérios que permitam, ao Poder Público (e, portanto, aos magistrados e 
aos Tribunais), ponderar e avaliar ‘hic et nunc”, em função de determinado 
contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito 
a preponderar no caso, considerada a situação do conflito ocorrente, desde 
que, no entanto - tal como adverte o magistério da doutrina na análise da 
delicadíssima questão pertinente ao tema da colisão de direitos (…)  a 
utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em 
esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, dentre os 
quais avulta, por sua significativa importância, o direito à preservação do 
meio ambiente (Julgamento em 01.09.2005, Tribunal Pleno, DJ 03.02.2006). 

 

Assim, percebe-se que a interpretação no âmbito do direito ambiental não 

é uma tarefa fácil para o jurista do qual se exige um olhar sistemático, axiológico e, 

sobretudo, teleológico.  

Nesse contexto, é de fundamental importância a análise transversal e 

interdisciplinar dos assuntos que envolvem a matéria ambiental, buscando manter as 

normas positivadas pelo ordenamento jurídico e, principalmente, visando resguardar 

o meio ambiente de forma harmônica com o sistema econômico vigente. 


