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INTRODUÇÃO

O presente estudo se inicia com o olhar sobre o liame entre a ciência 
Econômica e a ciência do Direito, dando ênfase ao papel do Estado na 
intervenção no domínio econômico e do resguarde do meio ambiente. Para 
isso, falar-se-á sobre os comandos constitucionais dos artigos 170 e 225, 
a partir do devido cotejo entre suas diferenças e quais as consequências 
dessas diferenças no âmbito de aplicabilidade das regras da lei, o que afeta, 
diretamente as relações jurídicas estabelecidas na esfera privada, visando 
encontrar o equilíbrio entre ambas para o alcance da sustentabilidade.

Faz-se, também, o devido delineamento da evolução da 
responsabilidade socioambiental das empresas e do nascimento da 
responsabilidade socioambiental pelas Instituições Financeiras, trazendo 
os comandos legais desta evolução até os dias atuais e demonstrando, por 
fim, sua cooperação para com a regularização ambiental dos imóveis rurais 
a partir das regras do Código Florestal.
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1 PANORÂMA DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE APLICÁVEL À ATIVIDADE AGRÁRIA 
– A FUNÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL E O 
CÓDIGO FLORESTAL

A demanda teórica sobre a finalidade do uso da terra pelo homem 
não nasceu na modernidade. No entanto, o debate tomou corpo após 
o jurista León Duguit defender a tese de que a “propriedade não é um 
direito, é uma função social.”1 Porém a tese lançada por Duguit veio a ser 
alvo de críticas, uma vez que o fato de a propriedade possuir uma função 
social não retira o direito subjetivo do proprietário, mas impoõe limites 
a sua exploração e condiciona o seu uso ao cumprimento de deveres em 
prol da coletividade2. Em outras palavras, com os deveres impostos pela 
função social, há uma vinculação da propriedade a elementos econômicos, 
sociais e ambientais3.

A função social da propriedade e, especificamente, da propriedade 
rural, que é o que nos cabe neste estudo, foi promovida à mandamento 
principiológico fundamental a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXIII e art. 186), constando, ainda, como 
princípio ordenador da economia (artigo 170, inciso III), com influências 
das Constituições e Weimar (1919) e do México (1917). Ademais, pode-se 
dizer que a Constituição de 1988 representou uma evolução legislativa, 
já que a função social foi mencionada – ainda que timidamente – nas 
Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969.

Paulo de Bessa Antunes faz importante menção sobre a 
constitucionalidade de tutela do meio ambiente:

A Constituição de 1988 elevou o meio ambiente aà 
condição de direito de todos e bem de uso comum do povo, 
modificando o conceito jurídico de meio ambiente, tal qual 
como ele estava definidos pela Lei da Política Nacional 
de meio Ambiente. Em razão da alta relevância do bem 
jurídico tutelado, a Lei Fundamental estabeleceu obrigação 
do Poder Público e da Comunidade de preservá-lo para as 
presents e futuras geracões.4

1.  DUGUIT, Léon. Las transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoleón. 
Pamplona, Espanha. Analecta, Ediciones y Libros, 2006.

2.  Sobre o assunto, vide: QUERUBINI GONÇALVES, Albenir Itaboraí; CERESÉR, Cassiano 
Portella. Função ambiental da propriedade rural e dos contratos agrários. São Paulo: Editora LEUD, 
2013, p. 30.

3.  PARRA, Rafaela Aiex. Função Social da Propriedade Rural | Noções Gerais do Aspecto Ambiental e o 
Direito de Propriedade. Jundiaí: Grappe Editorial, 2017, p. 69.

4.  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 52.
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O Ministro do STJ, Herman Benjamin, assevera que “elaborar 
a Constituicão de 1988 foi uma festa de cidadania, um momento de 
celebração nacional, após anos de ditadura. Agora, com seu texto na mão, 
é hora de aplicá-la.”5

O agronegócio, complexo agroindustrial que é, carrega uma gama de 
operações tuteladas pelo Direito, não só em matéria ambiental e florestal, 
mas em discussões que envolvem o Direito Civil, Direito Agrário, Direito 
Tributário, Direito Comercial, Direito Societário, Mercado de Capitais, 
Bancário e Direito Trabalhista. 

Renato Buranello em seu Manual do Direito do Agronegócio, 
destaca que “a atividade agrícola ocupa um terço da superfície da Terra.” 6

No contexto hodierno, onde discussões sobre mudanças climáticas 
ocupam alta relevância, o Direito tende a relacionar-se com uma gama 
de condições internas, interações humanas com a natureza e tendências 
globais.

O marco legal em material agrária, nos assuntos de ocupação da 
terra e das relações que dela decorrem no Brasil é o Estatuto da Terra (Lei 
4.504/1964). Em Direito Ambiental, o meio ambiente natural tem destaque, 
e pode-se sistematizar como as mais importante balizas os comandos 
constitucionais: Art. 170, III (função social da propriedade); Art. 170, VI 
(defesa do meio ambiente); Art. 186 (função social da propriedade rural); 
Art. 225, caput (direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado); Art. 
225, § 3º, c/c Art. 3º da Lei 9.605/1998 (responsabilidade penal da pessoa 
jurídica para os crimes ambientais). Além da legislação infraconstitucional: 
Lei 9.605/98 (sanções penais e administrativas ambientais); Lei 6.938/1981 
(Política Nacional do Meio Ambiente); Lei 8.171/1991 (Política Agrícola); 
Lei Complementar 140/2011; Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

A função ambiental da propriedade rural é um conceito indispensável 
para a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a proteção do 
meio ambiente, e está voltada para a manutenção do equilíbrio ecológico 
enquanto interesse coletivo, beneficiando, ao mesmo tempo, a sociedade e 
também aquele que a cumpre.7

5. BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição 
Brasileira. in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs.) Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 6ª Edição Revisada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 156.

6.  BURANELLO, Renato. Manual do Direito do Agronegócio. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
299.

7. PARRA, Rafaela Aiex. Função Social da Propriedade Rural | Noções Gerais do Aspecto Ambiental e o 
Direito de Propriedade. Jundiaí: Grappe Editorial, 2017, p. 111.
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Buranello entende que a gestão ambiental no agronegócio deve 
alicerçar-se em uma abordagem ecológica, cujo enfoque implica o 
tratamento integral, antes, durante e depois da produção, de todas as 
questões ambientais relevantes […]”.8

A produção agrícola é regida por instrumentos legais em várias 
operações e sob várias esferas (União, Estados e Municípios), que vão 
desde a coupação do solo, uso de água, integrando as relações com o 
ar atmosférico, elementos como fauna e flora, subsolo, enfim, toda a 
complexidade da terminologia ‘recursos naturais’.

Sem adentrar-se às especificidades da legislação ambiental do 
País (que não está condensada em um único documento e possui uma 
infinidade de leis, decretos, resoluções), cuidar-se-à de tratar do aspecto 
ambiental e sua função a partir da interpretação do Código Florestal e suas 
principais imposições aos imóveis agrários.

Sob a lógica republicana protetiva do Estado e, compatibilizando-se 
os direitos fundamentais da livre iniciativa e preservação ambiental, surge 
o Código Florestal, adstrito às tutelas protetivas do meio ambiente e aos 
princípios da prevenção e do poluídor pagador.

E, é importante ressaltar que esta função ambiental, tem natureza real 
e é transmitida ao successor, de qualquer natureza, no caso de transferência 
do domínio ou posse do imóvel, conforme a anotação de Ingo Wolfgang 
Sarlet e Tiago Fensterseifer, segundo interpretação do Código Florestal.9

A evolução da legislação florestal ocorre desde 1934, quando 
o Decreto 23.793/1934 instituia o então primeiro Código Florestal 
Brasileiro. Após, em 1965, o decreto anterior fora substituído pela Lei 
4.771/1965, que só foi revogada, após mais de 45 anos em vigência, pela 
Lei 12.651/2012, o novo e atual Código Florestal, que trouxe consigo o 
importante escopo de regularização ambiental de imóveis rurais.

As Principais àreas protegidas no Código Florestal são: UC’s 
(Unidades de Conservação), APP’s (Áreas de Preservação Permanente) 
e RL (Reserva Legal)10. Como o Código nasceu com a missão de 

8. BURANELLO, Renato. Manual do Direito do Agronegócio. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
301.

9. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2ª Edição. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 144.

10. Percentuais de RL conforme o bioma. Amazônia legal (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e 
TO): 80% - quando em áreas de floresta; 35% - quando em áreas de cerrado; 20% - quando 
localizada em campos gerais. Demais áreas do país: 20% da área. (Art. 12 do Código Florestal); 
APP: Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. RL: 
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regularização ambiental nos imóveis agrários, houveram mudanças que 
impuseram sujeição dos proprietários rurais às novas regras. O primeiro 
passo para a regularização é a declaração no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)11 – cujo prazo de declaração é 31/12/2018, seguido da adesão ao 
Plano de Recuperação Ambiental (PRA) e, quando a lei autorizar, a devida 
compensação de áreas consolidadas, tal qual inteligência do art. 66, § 6o 
Código Florestal. 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira, 
“admite o legislador a possibilidade de regularização por parte dos 
proprietaries ou possuidores de imóvel rural que detinham em 22 de julho 
de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 
12 […]”.12

A compensação obedecerá a critérios de compatibilidade, em 
sendo, 1) Equivalência de tamanho; 2) Mesmo bioma; 3) Poderá ocorrer 
em outro Estado, desde que áreas prioritárias. A compensação poderá 
ser feita a partir de cinco instrumentos, a saber, 1) Servidão Ambiental; 
2) Arrendamento de Reserva Legal; 3) Doação de área em Unidade de 
Conservação; 4) RL em outro imóvel do mesmo proprietário; 5) Cota de 
Reserva Ambiental - CRA (art. 48, § 2º) 

As cotas de reserva ambiental (CRA) foram criadas pelo art. 44 
Código Florestal. É uma tentativa do legislador de “monetização do meio 
ambiente”, vez que sua operação é como título financeiro negociável (Bolsa 
de Valores ou vínculo BACEN), privilegiando a sistematica de mercado 
(cap and trade13). 

A Cota de Reserva Ambiental, dessa forma, se estrutura como uma 
autêntica moeda verde.14

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem 
como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

11. Registro declaratório eletrônico, com informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, como as áreas de APPs e Reserva Legal, com dados georreferenciados e referências 
sobre o proprietário da terra (art. 29 do Código Florestal), com regulamentação pela Instrução 
Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014 .

12. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Comentários ao código 
florestal. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 183.

13. É uma abordagem baseada no mercado para controlar a poluição, fornecendo incentivos 
econômicos para alcançar reduções nas emissões de poluentes. É um tipo de regulamentação 
ambiental flexível, que permite que as organizações decidam qual a melhor forma de atender 
às políticas internas.Vários países, estados e grupos de empresas adotaram esses sistemas de 
comércio, principalmente para mitigar as mudanças climáticas.

14. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Comentários ao código 
florestal. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 161.
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Porém, como o julgamento do STF sobre as ADI 4901, ADI 4902, 
ADI 4903, ADI 4937 deixou lastro de insegurança jurídica ao inovar com a 
adoção da terminologia “identidade ecológica”, não se sabe qual o critério 
de compatibilidade a que as cotas de reserva ambiental estarão sujeitas em 
sua sistematizacão. Na proposição deste trabalho, tal discussão não reflete 
relevância, embora o teor, no contexto de operacionalização de condutas 
para busca do desenvolvimento sustentável, seja muito importante.

 Pois bem, retomando. A não declaração no CAR gera inúmeros 
efeitos negativos à propriedade rural, como a possibilidade de sanção 
administrativa, proibição de outorga pelo poder público de licenças 
e autorizações, impossibilidade de aderir à faculdade do art. 15, III, do 
Código Florestal (cômputo de APP em % de RL), além de proibição 
de adesão ao PRA (Regularização Ambiental), proibição participação 
em incentivos do art. 41, impossibilidade de suspensão de exigibilidade 
de multas e, principalmente, restrição a crédito agrícola (art. 78-A), o 
que ver-se-á mais adiante, traz a tona responsabilidade socioambiental 
às Instituicões Financeiras, além de elevá-las à função complementar 
de auxiliadoras na consecução do atendimento à função ambiental e à 
legislação ambiental e, principalmente, florestal, das propriedades rurais 
que buscam créditos oficiais. 

2 O TELOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL ENQUANTO 
FUNÇÃO SOCIAL E A ESTREITA LIGAÇÃO ENTRE AS 
CIÊNCIAS ECONÔMICA E JURÍDICA COM O MEIO 
AMBIENTE

A atividade empresarial passa por uma discussão filosófica quando 
fala-se em ética e uma discussão social social quando emergem suas 
responsabilidades socioambientais, sendo todos os seus negócios jurídicos 
respaldados pelo Direito.

Conceitos éticos (individuais) e políticos (coletivos) estão em 
evidência no mundo empresarial e servem como referencial para 
interinteração, com o foco de balizar ações justas e injustas (antes mesmos 
de falar-se em sua legalidade).

 Entendendo que o indivíduo ganhou liberdade a partir do uso da 
linguagem e que as empresas tem um caráter integrador entre este indivíduo 
e a sociedade, e, que, justamente a partir dessa linguagem, consegue fazer 
a interlocução entre aspectos sociais, culturais e personalíssimos com a 
razão prática das ciências gerais (Direito, Economia, Administração, 
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Biologia, etc...), o telos das empresas passa a ter outra conotação no nível 
pós convencional. Não há mais espaço somente para a perseguição do 
lucro. O mote econômico da atividade empresária vem acompanhado de 
responsabilidades socioambientais.

O atendimento pelas empresas aos preceitos sustentáveis assume 
um caráter pessoal. Assim, o nível de sanção financeira ainda é importante, 
mas a diminuição de reconhecimento social e o próprio sentimento interno 
de culpa por ações insustentáveis já é realidade no meio empresarial, o 
que leva as empresas a adotarem ações sustentáveis, não somente por 
determinação legal.

Isso porque há nas empresas, assim como nos indivíduos - regra geral 
- um desenvolvimento da consciência moral, evoluindo de estágios onde 
o egocentrismo e interesses pessoais eram alocados em ações pragmáticas, 
passando a um nível ético, de descoberta da alteridade e reconhecimento do 
sistema social, até chegar-se em um centro de importância transnacional, a 
princípios universais, de nível moral, acima de valores regionais.

Archie B. Carroll15, definiu a responsabilidade das empresas 
em um esquema piramidal quatripartido, onde, no topo (embora sem 
hierarquização), tem-se as responsabilidades filantrópicas, sociais, de 
contribuição financeira para com a comunidade, visando a melhoria de 
vida coletiva. Também está na lista de responsabilidades, a virtude ética, 
obrigando-se a fazer o que é certo, de modo a evitar danos. Logo depois, 
não menos importante, surge a necessidade de atentar-se às regras do 
jogo, atendendo ao código da sociedade (leis) sobre o que é certo errado, 
permitido e proibido. Por fim, tem-se a base da pirâmide, da qual derivam 
todas as demais responsabilidades, a empresa deve ser lucrativa, pois tem 
uma responsabilidade econômica.

José Carlos Barbieri e Jorge Emanuel Reis Cajazeira16, trouxeram 
a evolução deste modelo, feita pelo próprio Archie Carroll e por M.S. 
Schwartz, que passou a tratar da responsabilidade em círculos que se 
interligam, de domínio econômico, ético e legal.

Para que a responsabilidade social empresarial seja sustentável, 
esses domínios devem estar em equilíbrio, em perfeita sintonia. No 
desenvolvimento sustentável a dimensão social ocupa o mesmo espaço da 

15. CARROL, Archie B. The pyramid of  corporate social responsibility: Toward the moral management of  
organizational stakeholders. Disponível em: <http://cf.linnbenton.edu/bcs/bm/gusdorm/
upload/Pyramid%20of%20Social%20Responsibility.pdf> Acesso em 21/07/2018.

16. BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e 
empresa sustentável: da teoria à prática. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 46.
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dimensão econômica, bem como da dimensão ambiental. Nenhuma pode 
sobrepor-se à outra.

Então, considerando a evolução conceitual, a necessidade de 
responsabilidade social (ética, econômica e legal) e o desenvolvimento 
sustentável (responsabilidade ambiental, social e econômica) é que a 
cultura organizacional (missão, visão e valores) de uma empresa se instala.

Para Darcy E. Hitchcock e Marsha L. Willard, segundo nos 
ensina José Carlos Barbieri e Jorge Emanuel Reis Cajazeira17, houve uma 
evolução das expectativas sociais, que contemplam os limites da natureza, 
as necessidades sociais, a proteção ao meio ambiente, a expectativa 
dos consumidores, as necessidades dos trabalhadores, além das leis, 
regulamentos e contratos. Estas tendências levaram a adoção do modelo 
triple bottom line, visando agregar, pessoas, planeta e lucro.

Uma empresa sustentável, portanto, é aquela que, a partir de suas 
responsabilidades procura ser economicamente eficiente, socialmente 
justa, e ambientalmente prudente.18 

Luís Paulo Sirvinkas ensina que a sustentabilidade, do ponto de 
vista empresarial, engloba quatro conceitos básicos: eficiência econômica, 
equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa.19 E, para 
Gabriel Wedy, o desenvolvimento sustentável é um direito, que pressupõe 
o direito de desenvolvimento do ser humano, em toda a sua plenitude.20

A teoria é bem aceita. Sob a lente do Direito, junge-se os direitos 
ambientais aos também fundamentais direitos econômicos, pois a 
economia está ligada à natureza, é uma união visceral entre o homem, 
o meio ambiente e a produção. Thalles Takada, em sua obra O Discurso 
Econômico do Direito, ressalta a coligação entre ambas as ciências:

O fato é que a Economia existe em função das necessidades 
humanas serem finitas e ilimitadas; contudo, os recursos 
produtivos não são. A sociedade anseia por uma quantidade 
de recursos que o meio não pode suficientemente fornecer; 
portanto, a escassez de recursos produtivos é o fator que 
fez com que a Economia se originasse.21

17. BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e 
empresa sustentável: da teoria à prática. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 57.

18. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual De Direito Ambiental. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 115.
19. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual De Direito Ambiental. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 116.
20. WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito fundamental. São 

Paulo: Saraiva, 2018, p. 198.
21. TAKADA, Thalles. O Discurso Econômico do Direito. 1ª. ed. Londrina: Thoth, 2018, p. 25.
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Na Constituição Brasileira, esta conjunção é facilmente verificada 
pela leitura correlacionada do art. 225 com o art. 170, III, IV e VI. E, 
nesta aparente antinomia entre as duas ciências, percebe-se que o Estado 
tem um papel fundamental e preponderante na persecução atendimento à 
legislação e ao equilíbrio entre os princípios constitucionais econômicos e 
os princípios constitucionais ambientais.

Cristiane Derani assevera que, é impossível abordar o art. 225, como 
um todo ou em suas diversas prescrições separadamente, sem ter os olhos voltados aos 
princípios descritos no art. 170.22

Portanto, nesta busca de equilíbrio entre a livre iniciativa, o direito 
de propriedade e o exercício da função social para resguarde do meio 
ambiente sadio e equilibrado, a Constituição Federal de 1988 tratou de 
costurar a relação entre sociedade e poder público, traçando deveres 
conjuntos, que, na modernidade, são constantemente impulsionados 
por ações globais, como Agenda 21, Carta da Terra, Pacto Global da 
ONU, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre outros, sempre 
priorizando a interação sadia de pessoas, planeta e circulação de riquezas.

Estas balizas levam a vários questionamentos sobre a atuação Estatal 
na economia e na proteção ao meio ambiente. Para Renato Buranello e 
Rafaela Parra:

Sem que se instale um reducionismo ao homo oeconomicus, 
é preciso entender meio ambiente e economia como 
realidades coincidentes e interdependentes a serem 
compatibilizadas […] A partir disso é possível a ampliação 
do prisma de criação e avaliação do Direito. […] A 
relação da norma jurídica com a sociedade não é (e não 
deve ser) um processo unilateral. Por isso, a edição e 
aplicação das leis traz à sociedade segurança jurídica, além 
de servir como instrumento de pacificação social. Esta é 
a maior contribuição do Estado para a livre iniciativa e, 
paralelamente, para o equilíbrio da utilização dos recursos 
naturais e do respeito aos direitos coletivos.23

O Estado, portanto, protege as balizas coletivas, garantindo o 
respeito às leis, mas, busca mecanismos para adequar a atuação do 
homem no domínio da natureza e garantia de direitos individuais, também 
constitucionais. Em outras palavras, pode-se afirmar que o Estado não tem 
apenas um papel econômico na sociedade, é uma estrutura básica social, 
que tem de preocupar-se em materializar em sua política a sustentabilidade, 
em seu clássico tripé, econômico, social e ambiental.

22. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 248.
23. BURANELLO, Renato; PARRA, Rafaela. Licenciamento ambiental e agronegócio. Valor Econômico 

– Legislação e tributos SP. Ano 19. Nº 4548. Publicação 18/07/2018.
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Para Juliana Cibim e Pila Villar, a aceitação desta concepção jurídica 
faz com que o Poder Público seja obrigado a operacionalizar todo um 
aparato institucional destinado a gerir o meio ambiente, cuja proteçãoo 
ganhou corpo por meio de diversas leis, que serão operacionalizadas por 
uma rede de agências e órgãos governamentais.24

Segundo o entender de Patryck Ayala e José Rubens de Morato 
Leite, é inconteste que o Estado assume papel republicano no resguarde 
dos interesses coletivos para enfrentamento da crise ambiental, e tem 
a atribuição de sopesar desenvolvimento econômico e integridade 
ambiental.25 A proposta mais coerente para que haja desenvolvimento 
da economia, melhoria de qualidade de vida e, ainda assim, a natureza 
seja protegida, é o alcance da sustentabilidade, que, para os autores, ainda 
carece de desenvolvimento pleno e duradouro na prática.

Por isso, nessa busca do Direito em proteger direitos constitucionais 
compatíveis entre si, como o da livre iniciativa (art. 170 da CF) e o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), o 
protagonismo fica a cargo da função social e dos instrumentos de proteção 
ambiental, definindo quais são as atividades permitidas e quando uma 
atividade será lesiva ou potencialmente lesiva quando de sua exploração.

Neste sentido, com a finalidade constitucional de atendimento ao 
artigo 225, e em atenção à onda global que colocou a agenda sustentável 
em pauta constante, as Instituições Financeiras, principalmente quando de 
sua relação com o agronegócio e o setor produtivo agrícola, assumem uma 
“responsabilidade socioambiental” em suas operações.

3 A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PROPRIEDADE RURAL 
E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

A atividade agrária, tal qual estabilizou suas raízes, de modo campeiro 
e familiar, hoje dá espaço à novo modelo agrário, de aspectos gerais de 
empresa, dada a multifuncionalidade da agricultura e da pecuária modernas, 
do avanço da tecnologia e da nova agenda econômica e ambiental no País 
e no mundo.

24. CIBIM, Juliana Cassano; VILLAR, Pilar Carolina. Direito ambiental, sustentabilidade e as 
empresas. in CIBIM, Juliana Cassano; VILLAR, Pilar Carolina (Coords.). Direito ambiental 
empresarial. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 370

25. AYALA, Patryck de Araújo; LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivos 
extrapatrimonial. São Paulo: Editora RT, 2011. p. 25.
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Flávia Trentini, ao citar o doutrinador referência em Direito 
Agrário, Antonio Carrozza, atenta para o nascimento de um ramo 
específico de estudo, o agroambiental.26 Na sequência também enaltece 
outra nova tendência de discussão do âmbito agrário, qual seja, o direito 
agro-alimentar, a segurança na produção de alimentos, fibras e bioenergia. 
A nova agenda global privilegia o estudo sobre a preservação do meio 
ambiente aplicado às atividades agrárias e do agronegócio.

Paralela à discussão sobre a atividade organizada (de cunho 
empresarial) da produção rural, o produtor rural (empresário ou não) já 
possui inúmeras responsabilidades quando o assunto é meio ambiente. 
Para auxiliar o pleno desenvolvimento tem à disposição de sua atividade o 
oferecimento de recursos oficiais, regulamentados pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN).

Não se tem dúvidas de que um dos grandes propulsores do 
agronegócio brasileiro foi o surgimento do crédito rural, com a Lei 4.89, 
de 5 de novembro de 196527.  Nas palavras de Lutero de Paiva Pereira, 
“como instrumento fomentador da atividade produtiva primária o financiamento rural 
é mantido sob disciplina direta do Estado, para que cumpra seu objetivo de trazer bem-
estar ao povo quando aplicado corretamente na atividade-fim”28. 

Com a elevação da utilização e a própria sofisticação da tecnologia 
empregada na agricultura e na pecuária, os custos de produção também 
se elevaram, fazendo com que o acesso ao crédito rural tomasse maiores 
proporções.

E aí, nem só as propriedades rurais, beneficiárias do crédito oficial, 
possuem responsabilidades para com a legislação creditícia e ambiental. A 
importância do atendimento à legislação ambiental e florestal transpassa a 
esfera produtiva e acaba repousando, também, quando o assunto é crédito 
rural e a responsabilidade das Instituições Financeiras concedentes dos 
recursos.

Renato Buranello e Rafaela Parra, em artigo para a Folha de 
Londrina, registraram que:

 o crédito rural é importante mecanismo de fomento à 

26. TRENTINI, Flávia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 9.
27. TORMA, Francisco. Endividamento rural: renegociações de dívidas do crédito rural e suas 

consequências para o produtor. In: PARRA, Rafaela Aiex (org.). Direito Aplicado ao Agronegócio: 
uma abordagem multidisciplinar. 1ª ed. Londrina: Thoth Editora, 2018. p. 301

28. PEREIRA, Lutero de Paiva. O crédito agrícola como instrumento de fomento da produção 
de alimentos e a proteção derivada do Direito Constitucional. In: TRENTINI, Flávia 
(organizadora). Desafios do Direito Agrário Contemporânero: Anais do XIII Congresso Mundial de 
Direito Agrário. Ribeirão Preto: Altai, 2014, pp. 249-261.
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produção agrícola. O Manual do Crédito Rural (MCR) 
codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e as divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN) relativas a esta modalidade de crédito. 
Guardam relação, portanto, com as atividades do complexo 
agroindustrial e seus beneficiários de crédito, Instituições 
Financeiras (ofertantes de crédito rural oficial) e o Governo 
do País. 29

Referido artigo ainda deu relevância ao tema ambiental enfrentado 
pelas novas tendências financeiras e econômicas e trouxe interpretação à 
atualização 652 de 13 de julho de 2018 sobre o Manual de Crédito Rural, 
nestas palavras:

O destaque ambiental ficou a cargo do Capítulo 1, Seção 
1, item, 2 “d”, que definiu como objetivo do crédito rural: 
incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de 
produção, visando ao aumento da produtividade, à melhoria 
do padrão de vida das populações rurais e à adequada defesa 
do solo e proteção do meio ambiente. Além de trazer um 
comando de proteção ao meio ambiente (não visto antes) 
é possível interpretar um conceito sustentável, porquanto 
enaltece a característica de melhoria na produção, 
segurança alimentar e padrão de vida das populações rurais. 
É o clássico tripé da sustentabilidade (econômica, social 
e ambiental). Destaque também para a alteração sobre 
o crédito rural educativo, a utilização das terminologias 
“ecologicamente sustentável” e “cumprimento de legislação 
ambiental”, nos financiamentos para crédito agroflorestal 
do PRONAF, além de assuntos como Energia Renovável e 
Sustentabilidade Ambiental no Pronaf  Eco.30

Ainda, para Buranello e Parra, a tendência global de preservacionismo 
e a agenda de ações para o desenvolvimento sustentável ganham adesão 
no agronegócio, não somente nas atividades ‘dentro da porteira’, em uma 
evolução temporal do tema, que tem como marco recente a Conferência 
de Estocolmo de 1972. E completam o estudo dizendo que:

De lá pra cá muitos movimentos no mundo e no País 
marcaram a evolução dos Direitos de 3ª Geração. O crédito 
rural também passa por constante adequação sustentável. 
Linhas de crédito específicas para preservação, conservação 
e recuperação são ofertadas pelas Instituições Financeiras 
que, a reboque da legislação e regras do CMN, detém 
uma responsabilidade socioambiental quando da alocação 
de recursos. Destaque para a Resolução 4.327/2014, que 
implantou a Política de Responsabilidade Socioambiental 

29. BURANELLO, Renato; PARRA, Rafaela Aiex. Crédito rural e o meio ambiente. Folha de 
Londrina, 31. Jul. 2018. Disponível em: <https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/
espaco-aberto/credito-rural-e-o-meio-ambiente-1011595.html>, acesso em 10.08.2018.

30. Op. cit.
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(PRSA), seguindo tendência do “Global Reporting 
Initiative” de 1997,  do “Indice Dow Jones Sustentável” 
de 1999,  do “Pacto Global da ONU”, de 2000 e dos 
“Princípios do Equador” de 2003. 31

Os Princípios do Equador, por exemplo, são conjunto de critérios 
socioambientais adotado por instituições financeiras (Padrões de 
Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da International 
Finance Corporation (IFC) e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança do Grupo Banco Mundial) a serem observados na análise de 
produtos financeiros específicos, a novos projetos de investimentos32. 

Estão presentes, portanto, questões sociais, questões ambientais, 
questões jurídicas, questões econômicas e questões culturais.

No entender de Renato Buranello, no seu ‘Manual do Direito do 
Agronegócio’, “O financiamento agroindustrial não vem desprovido de uma razão 
de sustentabilidade, bem como a destinação dos recursos não é mais neutra ou destituída 
de viés ambiental.”33

A responsabilidade socioambiental das Instituições Financeiras, 
como descrito acima, sofreu influência de instrumentos globais, justamente 
pela transnacionalidade das empresas. No Brasil, em 1995 foi assinado 
o Protocolo Verde, em 2005 foi editado Índice de Sustentabilidade 
Empresarial pela BM&FBOVESPA, seguido, em 2006, pelo elenque 
de Princípios para o Investimento Responsável, em 2012 regras para 
Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde Inclusiva 
e, finalmente, em 2014 a Resolução 4327/2014 do BACEN.

O Protocolo Verde é um protocolo de intenções celebrado por 
instituições financeiras públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente 
em 1995 e revisado em 2008. Assinado também pela FEBRABAN 
representando as entidades privadas, em 2009. Seu objetivo é definir 
políticas e práticas bancárias precursoras, multiplicadoras e exemplares 
em termos de responsabilidade socioambiental e em harmonia com o 
desenvolvimento sustentável. 

 Além do viés ético e moral que abrange as questões relacionadas 
à preservação do meio ambiente, existe no instituto jurídico brasileiro 
responsabilidade indireta por danos ao meio ambiente, por falha no dever 

31.  Idem.
32. Sobre a responsabilidade ambiental das instituições financeiras, vide: ANTUNES, Paulo 

de Bessa; FERNANDES, Elizabeth Alves. Responsabilidade civil ambiental de instituições 
financeiras. In: Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. vol. 9, n. 1, jun./2015, pp. 19-50.

33. BURANELLO, Renato. Manual do Direito do Agronegócio. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 
319
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de cuidado, que pode abraçar as Instituicões Financeira no momento 
da concessão de crédito, nas execuções de vencimento antecipado 
e nas garantias imobiliárias. Não fosse isso, ONU, FMI e BANCO 
INTERNACIONAL tem destacada atuação em questões que envolvem 
o meio ambiente.

Para Rômulo Sampaio há - na responsabilidade socioambiental das 
Instituições Financeiras – um misto de obrigação legal e de reconhecimento 
da importância em participacão para o compromisso do País com uma 
economia sustentável.34

A Resolução 4327/2014 traz diretrizes que devem ser observadas 
no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade 
Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. É um manual a ser 
adotado para gestão de riscos, integração de processos, olhar aos riscos 
sócio-ambientais e aperfeiçoamento de Governança (Level Playing Field), 
com ponto de vista econômico em evidência.

A resolução do Banco Central traz, embora sem padronização 
documental para instalação do programa, a obrigação de implementação 
de Programa de Responsabilidade Socioambiental, que deve obedecer 
a princípios de elevância (grau de exposição ao risco socioambiental) e 
proporcionalidade (com a natureza e complexidade institucional e de 
serviços da instituição).

Programa este que deverá ser planejando, com análise, plano de ação, 
identificação riscos, executado e verificado continuamente, com vistas 
à padronização dos resultados positivos e correção dos negativos. Para 
isso deverá ser criada um Comitê para acompanhamento do Programa 
de Responsabilidade Socioambiental, com a incumbência de formalizar o 
Programa e divulgá-lo interna e externamente, e, ainda, com a obrigação 
paralela de manter a documentação à disposição do BACEN.

Nas palavras de Annete Pereira:
[…] as instituições financeiras deverão adotar complexo 
conjunto de ações voltadas para o gerenciamento do 
risco socioambiental, compost por políticas internas, 
sistemas, processos, rotinas, procedimentos, estrutura de 
governança e equipes necessárias para o desempenho de 
tais atividades.35

34. SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras. 1 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 174

35. PEREIRA, Annete Martinelli de Mattos. A responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras 
e a resolução cmn nº 4.327/2014. in YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato; KISHI, Sandra 
Akemi Shimada, PIAZZON, Renata Soares, VIANNA, Marcelo Drügg Barreto. (Coords.) 
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O Normativo 14/2014 é quem vai trazer a definição de critérios 
de conteúdo da política de responsabilidade socioambiental, governança, 
gerenciamento de riscos, aplicação da PRSA, e garantias imobiliárias. 
Fala-se até mesmo em ‘cláusulas mínimas’ para monitoramento de riscos 
supervenientes, monitoramento de fornecedores, cumprimento de 
legislação trabalhista e ambiental. 

Fala-se, portanto, em riscos e graus de potencialidade das atividades 
financiadas, e, no caso das garantias imobiliárias, nasce a atenção a ser 
dispensada na análise documental registral dos imóveis rurais36. Aí 
é que se instala, fortemente, a responsabilidade socioambiental das 
instituições financeiras no fomento à perseguição da função ambiental 
pelas propriedades rurais. Conforme destacou Albenir Querubini, por 
decorrência de sua natureza agrária, bem como pela sua vinculação com a 
função social da propriedade rural, “o crédito rural não pode vir a servir 
de mecanismo para a degradação ambiental, pois … o ordenamento 
jurídico brasileiro consolidou sua opção pelo desenvolvimento sustentável 
ambiental”37.

Buranello registra que “no tocante às garantias imobiliárias, no caso 
de imóvel rural oferecido em garantia ao financiamento, a instituição 
deverá analisar a averbacão da reserva legal na matrícula do imóvel rural 
ou no cadastro ambiental rural (CAR), nos termos do art. 16.”38

Por conta disso, “em apoio ao Código Florestal, a FEBRABAN 
assinou, em abril de 2915, Acordo de Cooperação Técnica e Financeira 
para implantação do CAR (Cadastro Ambiental Rural)”, conforme nos 

Finanças Sustentáveis e a Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2017. p. 152

36. Registra-se que, já em 2006, ao analisar julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que 
desobriou o Banco do Brasil a conceder crédito sem a exigência de verificação do cumprimento 
das normas referentes à proteção e manutenção da reserva florestal legal, Paulo de Bessa 
Antunes já chamava atenção para a tendência de as instituições bancárias que operaram o 
crédito rural passarem a observar as diposições referentes à exigência da demonstração do 
cumprimento das normas ambientais pelos proprietários rurais, uma vez que “em linhas 
gerais o crédito rural atende aos ditames do artigo 225 de nossa Lei Fundamental, pois busca 
aprimorar o padrão de vida das populações rurais e promover a adequada defesa do solo e 
do meio ambiente”.   ANTUNES, Paulo de Bessa. Crédito rural e meio ambiente. Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26784-26786-1-PB.htm>, 
acesso em 10 jul. 2018.

37. QUERUBINI GONÇALVES, Albenir Itaboraí; CERESÉR, Cassiano Portella. Função 
ambiental da propriedade rural e dos contratos agrários. São Paulo: Editora LEUD, 2013, pp. 78-79.

38. BURANELLO, Renato. Manual do Direito do Agronegócio. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 
329
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diz Mario Sérgio Fernandes Vasconcelos. Vê-se, assim, a integração entre 
o sistema financeiro nacional e a legislação ambiental39. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que, as regras econômicas, advindas da esfera do Direito 
Constitucional, são tábuas necessárias para o fomento econômico no país. 
No entanto, é de salientar que as regras econômicas vigem em paralelo às 
regras constitucionais ambientais, que devem caminhar harmonicamente, 
sendo papel do Estado regular, tanto a atuação particular de exploração 
econômica, quanto parametrizar a dequação de uso, gozo e disposição 
da propriedade da iniciativa privada, havendo a prevalência dos interesses 
coletivos e de resguarde do meio ambiente.

Por certo a legislação infraconstitucional terá de encontrar um ponto 
de equilíbrio para sua imposição, mas, respeitando os regimes jurídicos 
diversos e os princípios basilares insculpidos na Constituição Federal, 
sem sobreposição. Outrossim, denota-se que a agenda de preservação 
ambiental assumida pelo Brasil durante o Acordo de Paris (2015), está 
sendo operacionalizada, para que compromissos e metas sejam alcançados. 
A demanda ambiental nas Instituições, a exemplo de outros assuntos, como 
regras de governança, compliance e Lei Anticorrupção, já foi incorporada. 

Gerenciamento de riscos, preocupação com a sociedade e 
desenvolvimento de economia verde estão na ordem do dia. Revela-
se, portanto, uma importante função social na moderna atuação desses 
entes concedentes de crédito, que poderão acompanhar, de perto, dentre 
outros assuntos, as reais situações ambientais de garantias imobiliárias, 
contribuindo para a regularização desses imóveis, conforme a legislação 
vigente, a exemplo do Código Florestal, regras de CAR, PRA, compensação, 
georreferenciamento, entre outros. Se de um lado o produtor rural terá 
mais acesso ao crédito, sua responsabilidade ambiental também cresce em 
igual proporção. Sãos os efeitos da globalização quando o assunto resvala 
na produção e nos recursos do planeta. 

39. Ainda, a respeito da perspectiva da evolução do crédito rural como ferramenta de promoção 
de práticas agrícolas sustentáveis: LOPES, Desirée; LOWERY, Sarah; PEROBA, Tiago Luiz 
Cabral. Crédito rural no Brasil: desafios e oportunidades para a promoção da agropecuária sustentável. 
Revista do BNDES 45, junho 2016, pp. 155-196.
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