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- 1981 - Lei 6.938 – Instituições financeiras públicas
Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos 

governamentais condicionarão a aprovação de projetos habili-

tados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, 
e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões ex-

pedidos 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.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 

federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 

danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores:

(...)
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
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Obrigações socioambientais das instituições financeiras

2005 - Lei 11.105, art. 2º., § 4º. – Biossegurança e

Biotecnologia – norma p/ instituições financeiras em

geral (exigência da apresentação de Certificado de

Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio)

2012 - Lei 12.651– Código Florestal

Art. 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as institui-

ções financeiras só concederão crédito agrícola, em

qualquer de suas modalidades, para proprietários de

imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.

(Redação dada pela Lei nº 13.295, de 2016)

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo 

será prorrogado em observância aos novos prazos 

de que trata o § 3o do art. 29. (Incluído pela Lei 

nº 13.295, de 2016)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13295.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13295.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13295.htm#art4
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A partir de 2008
Conselho Monetário 

Nacional - CMN
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Regulação.

Crédito Rural.

Reduzir desmatamento

Comando e Controle.
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Resolução CMN 3545/2008

Crédito rural no bioma Amazônia

✓ Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR

vigente;

✓ Declaração de que inexistem embargos vigentes

de uso econômico de áreas desmatadas ilegal-

mente no imóvel;

✓ Licença, certificado, certidão ou documento

similar comprobatório de regularidade ambiental,

vigente, do imóvel onde será implantado o projeto

a ser financiado, expedido pelo órgão estadual

competente.
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Resoluções 3.813 e 3.814/2009

✓ Limitam a expansão da fronteira agrícola para plantio 

de cana de açúcar com a finalidade de produção de

etanol, biocombustível e outros derivados de açúcar.
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Resoluções CMN 3813 e 3814/2009

Vedações de plantio de cana de açúcar:

✓nos biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto

Paraguai;

✓em terras indígenas;

✓áreas com declividade superior a 12%;

✓áreas com cobertura de vegetação nativa;

✓áreas de reflorestamento;

✓Áreas de remanescentes florestais,

✓áreas de proteção ambiental;

✓dunas;

✓mangues;

✓escarpas;

✓áreas de afloramentos de rocha, urbanas e de

mineração
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Resolução CMN 3876/2010

Veda a concessão de crédito rural para

pessoas físicas ou jurídicas que estão inscri-

tas no Cadastro de Empregadores que

mantieram trabalhadores em condições

análogas à de escravo, instituído pelo

Ministério do Trabalho e Emprego



11

Circular 3.547/2011
Risco 

Processo Interno de Avaliação da 

Adequação de Capital
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Circular Banco Central 3547/2011

Gestão de Riscos e Requerimentos de Capital 

Objetivo: avaliar a suficiência de capital para

suportar os riscos do negócio

Que riscos?

Crédito, mercado, operacional, liquidez, reputação,

Estratégia, etc.

Cabe aos bancos demonstrar, no processo de

avaliação e de cálculo da necessidade de

capital para fazer face aos riscos referidos, como

consideram o risco decorrente da exposição a

danos socioambientais gerados por suas atividades.
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Resolução CMN 4.327/2014

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL



Dimensão

Organizacional                 Do Negócio

Riscos e

Fornecedores                               Oportunidades

Funcionários               clientes        - crédito

Comunidade                                   - investimentos

ONG                           Governo       - outros

Resolução CMN 4327/2014



Gerenciamento de Risco 

Socioambiental

Físico

Regulatório



Gerenciamento de Risco 

Socioambiental

Conceito 

 Possibilidade de ocorrência de perdas 

decorrentes de danos socioambientais.



Resolução CMN 4557/2017

estrutura de gerenciamento contínuo e

integrado de riscos; e

estrutura de gerenciamento contínuo de

capital.

Diversos riscos: crédito, mercado,

operacional, liquidez, (...) risco

socioambiental



Circular Banco Central 3846/2017

Processo Interno de Avaliação da

Adequação de Capital (Icaap)

Suficiência de capital para suportar os

riscos a que a instituição está exposta e

que está disposta a assumir

Diversos riscos: crédito, mercado,

operacional, liquidez, reputacional (...)

risco socioambiental



Res. CMN 3792/2009 - PREVIC

Dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos
recursos garantidores dos planos administrados
pelas entidades fechadas de previdência
complementar.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO – itens que
devem constar:

VII - a metodologia e os critérios para
avaliação dos riscos de crédito, de mercado,
de liquidez, operacional, legal e sistêmico; e

VIII - a observância ou não de princípios de
responsabilidade socioambiental.



Futuros passos
Transparência – Informação

Regulação da divulgação de informações
sobre riscos e políticas socioambientais,
de forma padronizada, para o setor
produtivo e financeiro.

Regulação da contabilização dos
aspectos socioambientais das empresas
do setor produtivo e financeiro.

Políticas públicas

Adoção de políticas públicas com
mecanismos de incentivo econômico –
fiscal, precificação do carbono etc.
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