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      Questões a serem discutidas 

• 1) O que é responsabilidade por dano 
ambiental? Como é disciplinada pelo Direito. 

 

• 2) Qual é o papel do financiador nessa 
responsabilização? 

 

• 3) Antes e depois da Resolução BACEN 
4327/2014 

 

 



      O que é a responsabilidade por 
danos ambientais? 

“Responsabilidade civil”  é diferente da 
“Responsabilidade Social” 

 

Reparação ou indenização por danos causados 

 

Brasil: Lei 6938/81 – “poluidor é obrigado a 
indenizar  ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente, independentememente de culpa. 
(art 14, §1º) – Responsabilidade objetiva 

 



     Responsabilidade objetiva 

• Independe de culpa. 

• “Nexo causal” entre conduta e dano. 

• Como estabelecer nexo causal? 

• Teorias do risco:  Empreendedor causa risco e 
responde por ele. 

• Risco integral: não afasta força maior e caso 
fortuito 

• Solidariedade dos envolvidos 



       Poluidor indireto 

•Poluidor: “a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental”. 

 

•Discussões: poder público quando omite-se no 
dever de fiscalizar, cadeia de produção. 

 

• E o financiador? 

 



       Financiador e danos em      
empreendimentos financiados  

• Em 2009 decisão do STJ - Recurso Especial 
1.071.741-SP: 

•  “Para o fim de apuração do nexo de causalidade 
no dano urbanístico-ambiental e de eventual 
solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, 
quem não faz quando deveria fazer, quem não se 
importa que façam, quem cala quando lhe cabe 
denunciar,quem financia para que façam e quem 
se beneficia quando outros fazem”.  

• (Ministro Herman Benjamin relator) 

 



       Financiador e danos em 
empreendimentos financiados  

Financiamento de um projeto absurdo: sem 
licença, de alto impacto, desmatamento ilegal 

 

 

 

Projeto licenciado, com métodos de gestão 
ambiental e prevenção de danos, mas que 
vem a  causar algum impacto. Responsável 
solidário? 

 



Teorias sobre o nexo causal 

• Toda e qualquer condição que concorra para o 
evento danoso. 

 

 

 

 

• Fato que tenha relação com o dano e resulte 
do descumprimento de uma norma.  



       Que normas recaem sobre as 
instituições financeiras ? Antes 2014 

1) Lei 6938/81: Entidades e órgãos de financiamento e 
incentivos governamentais condicionarão a aprovação 
dos projetos habilitados ao licenciamento ambiental e 
cumprimento das normas do CONAMA (art 12). 

2) Resolução CMN 3545/2008 – Proibição de empréstimos 
do crédito rural a tomadores que não cumprissem leis 
ambientais na área da Amazônia Legal  

3) Resolução  CMN 3876/2010 – Poibição de empréstimos 
do crédito rural a tomadores na lista suja do trabalho 
escravo 

• Evolução de Normas voluntárias   



  
R      Resolução 4327/2014- Parâmetros para a     

responsabilidade socioambiental das IF 
 

• IF devem estabelecer mecanismos de análise do seu 
risco  socioambiental (dados de 
perdas/inadimplemento, produtos de maior impacto 
ambiental); 

• Subordinadas a análise de gerenciamento de risco das 
IF; 

• Dever de estabelecer critérios e mecanismos 
específicos de avaliação de risco quando da realização 
de operações relacionadas a atividades econômicas 
com maior potencial de causar danos socioambientais 
(aprovados pela Diretoria e Conselho) 

 

 



Resolução 4327/2014 

• Prazos diferentes conforme tamanho da 
instituição: 

  - Até 28 de fevereiro de 2015, por parte 
das instituições obrigadas a implementar o 
Processo Interno de Avaliação da Adequação 
de Capital (Icaap)  

  - Até 31 de julho de 2015, pelas demais 
instituições.   



  Conclusões 

• Certa insegurança jurídica  em razão de 
interpretações mais extremas quanto à 
responsabilização das IF por danos causados 
por tomadores; 

• Exigências legais de exame do cumprimento 
da lei ao contratar empréstimos 

• Resolução BACEN – 1º passo. Preocupação 
com o risco financeiro. Secundariamente com 
incentivo a melhores práticas 


