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Quem somos

AIDAR SBZ é um escritório que pensa e faz a advocacia com inteligência
estratégica, alinhando tradição e inovação na prestação de serviços jurídicos
multidisciplinares.

• Contamos com uma equipe formada por mais de 250 profissionais.

• Com sede em São Paulo e escritórios em Brasília e no Rio de Janeiro, além de
uma ampla rede de colaboradores em todo o Brasil.

• Um dos principais programas que desenvolvemos é o SABER SBZ, no qual
realizamos encontros quinzenais para reforçar e compartilhar o
conhecimento.

• Também contamos com o AIDAR + VERDE, um projeto que traz a consciência
ambiental para dentro do escritório.
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Áreas de Atuação

ARBITRAGEM E 

MEDIAÇÃO
CONTENCIOSO CÍVEL

CONTENCIOSO 

CONSUMIDOR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL/ 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

SOCIETÁRIO E 

OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS BANCÁRIO

TRIBUTÁRIO TRABALHISTA

REMUNERAÇÃO 

ESTRATÉGICA DE EXECUTIVOS 

E EMPREGADOS

COMPLIANCE

AERONÁUTICO DESPORTIVO AMBIENTAL FAMÍLIA E SUCESSÕES



4

Perfil

Advogado atuante na área de Operações Imobiliárias e 
consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). – Sócio do escritório AIDAR SBZ , responsável pela 
Área Imobiliária, Ambiental e Corporativa. 

 Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo - USP 

 Especializado em Direito Empresarial pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

 Mestre pela Northwestern University, Chicago, 
Illinois. (USA). 

 Árbitro da Câmera de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem da CIESP/FIESP

Marcelo Lomba Valença
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Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability  - CERCLA

• Aprovado em 11 de dezembro de 1980;

• Responsabilidade pelo pagamento dos custos de reparação da poluição relacionada ou
decorrente da atividade envolvida ou desenvolvida nos EUA, independentemente da 
empresa ser Americana ou não;

• Bancos podiam ser responsabilizados por conta da atividade de financiamento ou eventual 
direito de hipoteca sobre propriedades onde poderiam ser desenvolvidas atividades danosas
ao meio ambiente;

• Bancos poderiam ser responsabilizados por qualquer impacto ambiental decorrente de 
contaminação ambiental seja:

(a) através do controle da atividade do devedor nos aspectos relacionados aos
desembolsos do financiamento e ao monitoramento do devedor durante a amortização do 
financiamento (apresentação de laudos qualitativos e quantitativos relacionados aos ativos, controle
de baixas de mecanic liens, observação de convenentes, etc.);

(b) participação societária através de golden share ou assento em órgãos de gestão de 
veículos de propósito específico criados pelos devedores de recursos para o desenvolvimento de 
projetos.
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Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability  - CERCLA

• A responsabilidade pela conservação, preservação e reparação ambiental é strict, joint and 
severall para todos que, de alguma forma contribuem ou financiem a poluição de um local;

• Redução do crédito concedido pelas instituições financeiras americanas a atividade
produtiva. O Governo Americano teve que passar a diretamente satisfazer a necessidade de 
crédito da indústria;

• Em 1992 a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) criou uma
regulamentação que definia um escopo das responsabilidades dos financiadores e operadores
e suas exceções, onde o financiador não seria responsável desde que: 

(a) não participasse na gestão do imóvel já contaminado ou que viesse a ser
contaminado antes dele ser onerado a favor do credor em um pacote de garantias de 
financiamento e;

(b) tivesse feito o possível para vender a propriedade após sua aquisição através da 
execução da hipoteca.
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Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability  - CERCLA

• Em 1996, a NOVA edição da CERCLA, isentou os financiadores como gerenciadores da atividade que
degrada o ambiente, desde que este demonstre que não exerceu a gerência dos negócios do 
mutuário poluidor. Contudo, apesar de tal alteração isentar as instituições financeiras dos custos
ambientais, os financiadores poderão responder por ações judiciais. 

• Com as alterações de 1996 na CERCLA, criou-se o safe harbor dos bancos em relação as 
responsabilidades pelo passivo ambiental dos projetos por eles financiados ou dos imóveis tomados
em garantia. Com efeito, as alterações definiram o termo “credor”.

• A este Credor é garantida a isenção de responsabilidade ambiental, desde que não tenha participado
da Gestão. Esse sentimento foi confirmado no caso Kelly v. Tiscornia, 44 ERC 1951, que determinou
que as alterações de 1996 foram uma reintegração de regras de responsabilidades do credor e uma
tentativa do Congresso de codificar suas disposições, sendo que a empresa tinha “either exercised 
decisionmaking control over AUSCO's environmental compliance or assumed or manifested 
responsibility for the overall management of the day-to-day decisionmaking of AUSCO with respect to 
environmental compliance”.
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Responsabilidade dos Bancos antes 
de 1996

• Antes das alterações à CERCLA em 1996, houve um massivo contencioso relacionado a 
imputação de responsabilidade aos bancos por conta da CERCLA. Tribunais em desacordo quanto
a abrangência da responsabilidade dos bancos considerando os elementos Controle e 
Procedimento Padrão de Liquidação de Garantias;

• No caso Estados Unidos vs. Mirabile nº. CIV. A. 84-2280, 1985 WL 97, o tribunal entendeu que
ainda que o banco credor tivesse consolidado a propriedade sobre um imóvel contaminado para
posterior alienação dentro do Procedimento Padrão de Liquidação de Garantias, “the purpose of 
this provision, more commonly referred to as the ‘secured lender exemption’´or the ‘security 
interest exception’ is to shield from liability those ‘owners’ who are in essence lenders holding title 
to the property as security for a debt.” 
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Responsabilidade dos Bancos antes 
de 1996

Outra decisão importante foi a decisão Eleventh Circuit’s Fleet Factors, 901 F. 2d 1550 (11th Cir. 1990), 
cert. Negado 498 US 1046 (1991) que considerou que as atividades do credor constituíam participação 
na Gestão, porque tinha a capacidade de exercer controle sobre as questões ambientais, fosse ou não tal
controle efetivamente exercido. 

Nesse caso o banco foi responsabilizado pela descontaminação ambiental do imóvel objeto da garantia e 
sobre o qual fora desenvolvido o projeto financiado. 
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Outros julgados

O tribunal decidiu que a questão de saber se o Credor havia se envolvido ativamente na Gestão 
ou funcionamento da instalação só poderia ser resolvida em julgamento. Da mesma forma, na 
questão HSBC vs New York, onde o Credor foi responsabilizado por contaminação resultante e 
descumprimento de normas, uma vez este exercia um efetivo controle sobre gestão ambiental 
da empresa, tendo acesso, inclusive, a troca de informações, onde o “HSBC has taken steps to 
promote the sharing of information within the organization”.

HSBC Holdings “implemented procedures that require the sharing of information pertaining to 
AML weaknesses at one Group Affiliate horizontally throughout the HSBC Group.” 

Gov’t Mem. in Supp. DPA 13-14. HSBC Bank USA has reformed its due diligence and risk-rating 
policies so as to subject HSBC Group Affiliates to a heightened level of scrutiny.
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Brasil - Resolução BACEN n. 4.327/2014

Dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na 
implementação da  politica de Responsabilidade socioambiental pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as diretrizes que, considerados os princípios de relevância e 
proporcionalidade, devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de 
Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Parágrafo único. Para fins do estabelecimento e da implementação da PRSA, as instituições referidas no caput 
devem observar os seguintes princípios: 

I - relevância: o grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das operações da instituição; e 

II - proporcionalidade: a compatibilidade da PRSA com a natureza da instituição e com a complexidade de suas 
atividades e de seus serviços e produtos financeiros. 
CAPÍTULO 
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Art. 9º As instituições mencionadas no art. 1º devem estabelecer plano de ação visando à implementação 
da PRSA. 
Parágrafo único. O plano mencionado no caput deve definir as ações requeridas para a adequação da 
estrutura organizacional e operacional da instituição, se necessário, bem como as rotinas e os 
procedimentos a serem executados em conformidade com as diretrizes da política, segundo cronograma 
especificado pela instituição 

Art. 11. As instituições mencionadas no art. 1º devem aprovar a PRSA e o respectivo plano de ação, na 
forma prevista no art. 10, e iniciar a execução das ações correspondentes ao plano de ação segundo o 
cronograma a seguir: 

I - até 28 de fevereiro de 2015, por parte das instituições obrigadas a implementar o Processo Interno de 
Avaliação da Adequação de Capital (Icaap), conforme regulamentação em vigor; e 
II - até 31 de julho de 2015, pelas demais instituições. 

Art. 12. As instituições mencionadas no art. 1º devem: 
I - designar diretor responsável pelo cumprimento da PRSA; 
II - formalizar a PRSA e assegurar sua divulgação interna e externa; e 
III - manter documentação relativa à PRSA à disposição do Banco Central do Brasil. 

Art. 13. O Banco Central do Brasil poderá determinar a adoção de controles e procedimentos relativos à 
PRSA, estabelecendo prazo para sua implementação. 



Marcelo Valença

São Paulo   I   Rio de Janeiro   I   Brasília

marcelovalenca@aidarsbz.com
+55 11 3145 6000

www.aidarsbz.com

Obrigado!

mailto:marcelovalenca@aidarsbz.com


Responsabilidade Civel Ambiental 
Visão dos Tribunais
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Principais Fundamentos – Responsabilidade Civil 
Ambiental

• Fundamento Constitucional (Proteção ao Meio Ambiente) – CF, art. 225

• Fundamento Infraconstitucional

• Art. 927, parágrafo único do Código Civil 

• Art. 14, Lei n. 6.938/81

“(...)§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros, afetados por sua atividade. “

• Basta constatação do Dano, Autoria e Nexo Causal
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Responsabilidade Civil Ambiental: Perfil da 
Jurisprudência

Basta Constatação do Dano e Nexo Causal – Amplitude da Responsabilidade Solidária

“(...) 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. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das
recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de
promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes,
na forma do art. 14,§ 1°, da Lei 6.938/81.”

(Resp 650728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 02.12.2009)
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Responsabilidade Civil Ambiental: Perfil da 
Jurisprudência

Todavia, Prova em Contrário pode relativizar a responsabilidade ambiental 
(mitigação do nexo causal)

• Para obstar tutelas de urgência (Princípio da Precaução)

• Para Ilidir Responsabilidade Civil Ambiental
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Responsabilidade Civil Ambiental: Perfil da 
Jurisprudência

Todavia, Prova em Contrário pode relativizar a responsabilidade ambiental (mitigação 
do nexo causal)

“Processual Civil. Dano Ambiental. Responsabilidade Objetiva. Nexo de Causalidade.
Imprescindibilidade. Acórdão Paradigma. Área de Reserva Ambiental. Circunstância
Ausente no Acórdão Embargado. Inexistência de Similitude.”

(EREsp 620872/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, Dje 17.11.2008)
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Responsabilidade Civil Ambiental: Perfil da 
Jurisprudência

Tutelas de Urgência e Princípio da Precaução

• Liminares destinadas e impedir a continuidade de obras e Empreendimentos

“PEDIDO DE SUSPENSÃO. MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
Em matéria de meio ambiente vigora o princípio da precaução. Esse princípio deve ser
observado pela Administração Pública, e também pelos empreendedores. A segurança
dos investimentos constitui, também e principalmente, responsabilidade de quem os
faz. À luz desse pressuposto, surpreende na espécie a circunstância de que
empreendimento de tamanho vulto tenha sido iniciado, e continuado, sem que seus
responsáveis tenham se munido da cautela de consultar o órgão federal incumbido de
preservar o meio ambiente a respeito de sua viabilidade. Agravo regimental não
provido.
(AgRg na SLS 1564/MA, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, 06.06.2012)
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Responsabilidade Civil Ambiental X 
Documentação Produzida em Observância a Res. 
n. 4.327/2014

• Princípio da Precaução e Prova em Contrário

(...) 3. A Lei nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi
integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na
espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de
reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução,
aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a
concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio
ambiente e, por consequência, aos pescadores da região. 5. Agravo regimental provido
para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o
retorno dos autos à origem para que, promovendo-se a inversão do ônus da prova,
proceda-se a novo julgamento.

( AREsp 206748/SP, Rel. Min. Ricardo Cuêva, Terceira Turma, 27.02.2013)
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Responsabilidade Civil Ambiental X 
Documentação Produzida em Observância a Res. 
n. 4.327/2014

• Res. n. 4327/2014

• Política de Responsabilidade Socioambiental
• Estrutura de Governança
• Gerenciamento de Risco Socioambiental
• Outros mecanismos de Monitoramento

X
• Provas em eventual litígio judicial

• Produção Antecipada da Prova
• Prova em contrário quanto a Inexistência de Nexo Causal
• Princípio da Precaução (Tutelas de Urgência) e Prova em Contrário
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11   3145.6000
danielcastro@aidarsbz.com

Advogado, Mestre e Doutor em Direito Processual pela 
Universidade de São Paulo – USP. 
Especialista em Direito dos Contratos pelo Instituto 
Internacional de Ciências Sociais – Centro de Extensão 
Universitária – IICS/CEU. 
Professor dos Cursos de Pós-graduação lato sensu em 
Direito Processual Civil na Escola Paulista de Direito –
EPD, na Escola Superior da Advocacia – ESA e na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Daniel Penteado de Castro

OBRIGADO!

mailto:telmabartholomeu@aidarsbz.com


Exigências ambientais para os 
financiamentos bancários
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Exigências ambientais para financiamentos 
bancários

Marco Regulatório

• Resolução BACEN  n. 4327/2014 

O que FAZER?!

• Normativo SARB n. 14/2014 – FEBRABAN  

Como  FAZER!
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Histórico

• Lei 6.938/81 – Art. 12

• Decreto 99.274/90 – Art. 23

• CF/88 - Art. 170, VI
- Art. 192

• Protocolo Verde – 1995

• Princípios do Equador - 2003

• Resolução BACEN 4.327/2014

• Normativo SARB n. 14/2014
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Lei 6.938/81 – Art. 12

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 artigo
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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• Incorporação de práticas  de:

- Avaliação;

- Gestão de RISCOS SOCIOAMBIENTAIS nos negócios e na relação com 
as partes interessadas.

• Definição de atividades e operações que devem ser priorizadas na 
implementação da PRSA

OBSERVAR:
PROPORCIONALIDADE
RAZOABILIDADE
EFICIÊNCIA

Novas práticas – Normativo SARB  n. 14/2014
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Operações Financeiras sujeitas ao Gerenciamento 
do Risco Sócio Ambiental

Financiador vai avaliar:

• Aspectos legais

• Risco de Crédito

• Risco de Reputação
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O que é o RISCO SOCIO AMBIENTAL ?

O Risco Sócio Ambiental pode ser entendido como o potencial dano que uma
atividade econômica pode causar à sociedade e ao meio ambiente.

A maior parte dos riscos socioambientais associados às instituições financeiras
são indiretos e advém das relações de negócios, incluindo aquelas com a
cadeia de fornecimento e com os clientes, por meio de atividades de
financiamento e investimento.
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Cláusulas Contratuais – art. 11  ( SARB n. 14/2014)

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.
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Negociação caso a caso 
para Agilizar e Simplificar o 

procedimento
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Muito importante lembrar...

CF/88  - DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

ART. 170, VI

Art. 170 A ordem econômica,fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa,tem por fim assegurar a todos existência
digna,conforme os ditames da justiça social,observados os seguintes
princípios:
....
VI – defesa do meio ambiente,inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação;
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Muito importante lembrar...

CF/88  - DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

ART. 192

Art. 192 O sistema financeiro nacional estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem,abrangendo as
cooperativas de crédito,será regulado por leis complementares que
disporão,inclusive,sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram
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Aplicação Analógica- mutatis mutandis

Resolução CONAMA 237/97
Art. 12, § 3º  -

“O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos
específicos para as licenças ambientais,observadas a
natureza,características e peculiaridades da atividade ou empreendimento
e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas
de planejamento,implantação e operação.

§3º Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os
procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e
empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de
gestão ambiental,visando a melhoria continua e o aprimoramento do
desempenho ambiental.
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Seção II – Da participação em empresas (SARB n. 14/2014)

Art. 14 . Os novos investimentos a serem realizados pela Signatária em companhias
em que detenha direitos de sócio, que assegurem a instituição preponderância nas
deliberações sociais, poder de eleger
ou destituir a maioria dos administradores, controle operacional efetivo ou controle
societário, devem ser precedidos de avaliação, efetuada pela investidora, para
verificar o grau de aderência às suas políticas ocioambientais.

§1º . Os objetivos da auditoria socioambiental, que deve ter como foco a
companhia
objeto do investimento, suas controladas ou outras sociedades que tenham
relevância para a operação, devem ser:

I - avaliar eventuais passivos socioambientais da companhia;

II - averiguar o cumprimento por esta da legislação socioambiental vigente.;

III – avaliar, quando cabível, fornecedores diretos e relevantes da companhia no que
diz respeito aos incisos I e II
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§ 2º . Os documentos a serem solicitados, à critério da Signatária,
dependerão da atividade desenvolvida pela Companhia, devendo serem
consideradas a existência de certificações pelas normas NBR ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental), OHSAS 18001 (Sistema de Gestão de
Saúde e de Segurança Ocupacional) e NBR ISO 26000 (Sistema de Gestão
da Responsabilidade Socioambiental)
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Gerenciamento do Risco Socio Ambiental

•Do Financiamento a Projeto –

Arts. 12/13

• Da participação em empresas – Art. 14

• Das Atividades - Art. 15
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Subseção I – Do Financiamento a Projeto ( SARB n. 14/2014)

Art. 12 A Signatária deverá avaliar o Financiamento do Projeto e da 
capacidade produtiva deste,

segundo os critérios abaixo:

I - setor econômico do financiado e localização do Projeto

II - qualidade da gestão socioambiental do tomador no escopo do 
Projeto

Art. 13. A Signatária monitorará o desenvolvimento do Projeto, sob 
o aspecto do risco socioambiental,nos termos das obrigações gerais e 
específicas dispostas no contrato do Financiamento. 
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11   3145.6000
telmabartholomeu@aidarsbz.com

Advogada Ambientalista. 
Auditora Ambiental Internacional. 
Professora- Mestre em Direito Econômico e Financeiro 
pela Faculdade de Direito da  Universidade  de  São 
Paulo/USP. 
Especialista em Interesses Difusos e Coletivos – área de 
Meio Ambiente - pela Escola Superior do Ministério 
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