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RESUMO 

 

VILLAC, Teresa. Sustentabilidade e Contratações Públicas no Brasil: Direito, Ética 
Ambiental e Desenvolvimento. 2017. 174 f. Doutorado (Doutorado em Ciência Ambiental) 
– Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental  - Instituto de Energia e Ambiente da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 
 

 

Esta tese analisa a inserção da sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras, em 

perspectiva interdisciplinar que relaciona Direito, Ética Ambiental e Desenvolvimento. 

Empreende-se análise do modelo de Desenvolvimento brasileiro, focado no crescimento 

econômico e as limitações decorrentes. A Sustentabilidade é estudada como valor e princípio, 

em conteúdo multidimensional que ultrapassa o clássico tripé ambiental, social e econômico, 

com destaque à Ética. A partir da jusfilosofia, o Direito é examinado em suas funções de 

contenção, legitimação econômica e manutenção do status quo, suas relações com o 

desenvolvimento econômico, assim como em seu potencial de desencadear transformações  

sociais,  pela substituição de uma racionalidade calcada nos mitos da lei e do progresso por 

paradigmas emergentes fundados na Ética Ambiental e na Sustentabilidade como princípio e 

valor. A pesquisa é conclusiva pelas contratações públicas sustentáveis brasileiras como 

vetores da consecução de um ideal de Desenvolvimento que não se restrinja aos aspectos 

econômicos, mas que foque nas liberdades humanas, no bem-estar intergeracional, na 

preservação ambiental e na redução das desigualdades sociais, por meio de um Direito atuante 

e transformador e das conexões entre teoria e prática. Conclui-se que as contratações públicas 

sustentáveis brasileiras provocaram uma fissura na hegemonia da regulação que caracteriza o 

Direito e a Administração Pública pelo conteúdo emancipatório que a juridicidade e a 

articulação dos atores em rede podem assumir. 

 

 

Palavras-chaves: Contratação Pública Sustentável. Direito. Desenvolvimento. Ética 

Ambiental. Administração Pública. 

 



	  
	  

	  
	  
	  

ABSTRACT 

 

VILLAC, Teresa. Sustainability and Public Procurement in Brazil: Law, Environmental 
Ethics and Development.2017, 174 f. Doctorate Thesis. Graduate Program of Environmental 
Science, Institute of Energy and Environment, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

This thesis analyzes the insertion of sustainability in Brazilian public procurement, from an 

interdisciplinary perspective that relates Law, Environmental Ethics and Development. The 

study puts under analysis the development model adopted in Brazil, focused on economic 

growth, and its resulting limitations. Sustainability is examined as a value and a principle, in a 

multidimensional content that surpasses the classical tripod based on environmental, social 

and economic dimensions, with emphasis on Ethics. From a Philosophy of Law approach, 

Law is scrutinized in its functions of contention, economic legitimation and status quo 

maintenance, its relations with economic development, as well as its potential to unleash 

social transformation, by replacing a rationality based on the myths of law and progress with 

emerging paradigms founded on Environmental Ethics and Sustainability as a principle and a 

value.  The research demonstrates that Brazilian sustainable public procurement is a vector for 

the achievement of an ideal of development not restricted to economic aspects, but focused on 

human liberties, intergenerational welfare, environmental preservation and reduction of social 

inequalities, by means of an active and transforming Law and the connections between theory 

and practice. The work concludes that Brazilian sustainable public procurement breaks the 

hegemony of regulation that characterizes Law and Public Administration, due to the 

emancipatory content that can be assumed by Law and the articulation of the agents in 

network. 

 

Key words: Sustainable Public Procurement. Law. Development. Environmental Ethics. 

Public Administration 
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1 INTRODUÇÃO	  
	  

 

 Esta tese analisa a inserção da sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras. A 

licitação é apresentada em uma perspectiva interdisciplinar, relacionando Direito, 

Desenvolvimento e Ética Ambiental, ultrapassando a concepção de mera ferramenta legal 

cujo propósito é possibilitar a aquisição de bens, contratação de serviços e obras.  

 Nesse contexto, o problema direcionador da pesquisa é: Como as contratações públicas 

brasileiras consideram o Desenvolvimento Sustentável? O objetivo geral é analisar os marcos 

institucionais nacionais sobre contratações públicas a partir da consideração da 

sustentabilidade como valor e princípio constitucional multidimensional (FREITAS, 2014). 

 Os objetivos específicos da pesquisa são: 

a) Identificar e efetuar uma análise das dimensões da sustentabilidade presentes nos 

marcos institucionais. 

b) Ampliar a compreensão das contratações públicas sustentáveis brasileiras sob a 

perspectiva da interdisciplinaridade (FAZENDA et al, 2008; BHASKAR et al, 2010; 

MARQUES; FARIA, 2013), relacionando-a com Desenvolvimento e Ética Ambiental. 

A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas se 
reúnem a partir de um mesmo objeto, porém é necessário criar-se uma situação-
problema no sentido de Freire (1974), onde a ideia de projeto nasça da consciência 
comum, da fé dos investigadores no reconhecimento da complexidade do mesmo e 
na disponibilidade destes em redefinir o projeto a cada dúvida ou a cada resposta 
encontrada. Neste caso, convergir não no sentido de uma resposta final, mas para a 
pesquisa do sentido da pergunta inicialmente enunciada. 
(FAZENDA et al, 2008, p. 22) 

 

 O tema contratações públicas sustentáveis é recente no Brasil, tanto na prática 

administrativa pública como em pesquisas acadêmicas. Em janeiro de 2010, norma infralegal 

do Ministério do Planejamento, Instrução Normativa 1 (BRASIL, 2010a), estabeleceu 

critérios ambientais para licitações  e, em dezembro do mesmo ano, alteração na Lei 8.666, de 

1993 (BRASIL, 2010b) passou a prever que 
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A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (artigo 3o, caput) 

 

O conceito de contratação pública sustentável não consta da lei,  ainda está em 

formação na literatura nacional e, nesta pesquisa, adota-se o conceito da United Nations 

Environment Programme  (UNEP, 2011), que a insere na perspectiva de um processo com 

benefícios ambientais, sociais e econômicos. 

[...] as contratações sustentáveis são um processo, onde as organizações 
atendem suas necessidades para produtos, serviços, obras e serviços públicos 
de uma maneira que atinge uma boa relação de custo-benefício em uma base 
de longo prazo, em termos de geração de benefícios não apenas para a 
organização, mas também para a sociedade e para a economia, enquanto 
minimiza os danos para o ambiente. (p. 6) 
 
 

A pesquisa desenvolve-se a partir dessa tríade, ampliando-a para outras dimensões da 

sustentabilidade: ética e jurídico-política a partir do pensamento de Freitas (2014), que lhe 

confere um caráter multidimensional. 

Em levantamento da literatura, verificou-se que a abordagem sobre contratações 

públicas sustentáveis tem sido predominantemente disciplinar, como Direito (ALMEIDA, 

2011; BARKI, 2011a; 2011b; CYMBALISTA et al, 2011; FERRAZ, 2011; PEREIRA JR, 

2011; TORRES, 2012; SANTOS; VILLAC, 2015; VILLAC, 2016), Gestão Pública 

(VILHENA, 2007; SOUZA; OLIVERO 2010; BRAGA, 2012; COSTA, 2012; MENDONÇA 

et al., 2012; FONSECA, 2013; SILVA, 2011) e Políticas Públicas (CALDAS; NONATO, 

2013; PÉRCIO; RAMOS, 2013; ALENCASTRO et al., 2014). 

Ainda esparsa, mas em desenvolvimento nos últimos anos, há literatura que aborda a 

contratação pública sustentável na ótica da interdisciplinaridade, compreendendo mais de um 

campo dos saberes (BIDERMAN et al., 2008; BETIOL, 2013; BETIOL et al., 2012; 

FREITAS, 2014; BLIACHERIS; FERREIRA, 2012; BLIACHERIENE, 2014; CUNDA, 

2016; FERREIRA, 2012; 2016; MOREIRA, 2016). A abordagem interdisciplinar possibilita a 

contextualização das contratações sustentáveis para além do Direito ou da Administração 

Pública, ressignificando o próprio instituto licitação e refletindo sobre como a 
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sustentabilidade nas contratações governamentais implica em uma mudança no paradigma 

predominante de Desenvolvimento e é reflexo de uma transição que se opera também no 

Direito Público. 

Na identificação do recorte a ser empreendido, verifica-se que há mais de uma 

possibilidade de pesquisa sobre o tema contratações públicas sustentáveis em perspectiva 

interdisciplinar. Assim, a contratação pública pode ser considerada como um mecanismo de 

prevenção de resíduo (IPTS, 2007), que tem por objetivo reduzir os impactos negativos de 

materiais à saúde humana e ao meio ambiente antes de seu ingresso no fluxo de resíduos. Essa 

perspectiva envolve a gestão de operações sustentáveis, análise de ciclo de vida (ACV), 

aspectos regulatórios, tributários e de fomento a setores produtivos. 

Estudo sobre prevenção de resíduos pelas contratações públicas brasileiras considera 

como se processa a gestão sustentável na cadeia de suprimentos, examinando a cadeia 

produtiva de um bem a ser adquirido por licitação, a partir do aprofundamento das abordagens 

sobre o papel e como se relacionam os atores envolvidos, seguindo-se o exame dos impactos 

ambientais dos resíduos e rejeitos decorrentes das licitações.  Os atores, cujas relações se 

verificam, são: fabricantes, importadores, revendedores, fornecedores, servidores 

responsáveis pela especificação técnica dos bens e elaboração dos regramentos e realização 

das licitações, consultoria jurídica dos órgãos públicos, servidores destinatários dos bens, 

catadores que empreendem a coleta seletiva, prefeituras e empresas responsáveis pela 

destinação dos resíduos perigosos e reinserção na cadeia produtiva. 

 A contratação pública também pode ser abordada sob a perspectiva da minimização de 

resíduo. Nesse sentido, na administração pública federal brasileira, há política pública 

socioambiental específica que instituiu a destinação de resíduos recicláveis decorrentes de 

contratações públicas federais para cooperativas e associações de catadores. Datada de 2006, 

a coleta seletiva solidária objetiva a inclusão social de catadores e sua implementação é dever 

legal de gestores públicos federais (BRASIL, 2006). É possível desenvolver estudo que 

aprofunde a dimensão social da sustentabilidade e em que medida a contratação pública 

sustentável encadeia-se com a coleta seletiva solidária na administração pública federal, tendo 

por nortes a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a redução das desigualdades sociais. 
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 Outra perspectiva de pesquisa refere-se à necessidade de desenvolvimento de uma nova 

hermenêutica jurídica socioambiental em face da emergência no cenário nacional das 

contratações públicas sustentáveis, tema sobre o qual já se deteve esta aluna, com 

ponderações iniciais em levantamento de literatura (VILLAC, 2014a) e que é retomado e 

aprofundado neste estudo, porque se relaciona com um dos achados da pesquisa: o papel do 

Direito como agente de transformação do paradigma dominante de Desenvolvimento 

Econômico. 

 Mapeadas as possibilidades de estudo, a presente pesquisa optou por abordar a 

contratação pública sustentável sob ótica tripartite que considere, com interdisciplinaridade, 

Direito, Ética Ambiental e Desenvolvimento. A escolha deve-se à identificação de que a 

sustentabilidade nas contratações públicas traz questionamentos sobre o modelo de 

desenvolvimento brasileiro e sobre o caudal ético subjacente a esse novo instituto jurídico que 

relaciona desenvolvimento sustentável com consumo estatal.  

 A contribuição que se almeja com esta tese é fomentar o debate acadêmico 

interdisciplinar no tocante às contratações públicas sustentáveis e Ética Ambiental, em um 

cenário nacional que limita o Desenvolvimento ao crescimento econômico, refletindo sobre 

em que medida o jurídico (lei) possibilitou uma fissura, não meramente simbólica, em 

paradigmas dominantes. 

A importância do estudo decorre de o tema ser recente no Brasil e ainda pouco 

explorado academicamente como interdisciplinaridade. 

 O texto está estruturado em nove capítulos, a seguir apresentados. 

 Este primeiro capítulo apresenta o problema de pesquisa e os objetivos específicos. A 

partir do levantamento da literatura nacional sobre licitações sustentáveis e a predominância 

da abordagem disciplinar, apresenta as possibilidades de pesquisa pelos caminhos da 

interdisciplinaridade e a opção empreendida, bem como a contribuição esperada. 

 O segundo capítulo versa sobre o percurso metodológico, com as características e a 

adequação do ensaio acadêmico ao objeto da pesquisa. Inicialmente, para reconhecimento do 

território, são apresentados os aspectos teóricos e as características de um ensaio, seguindo-se 

com os desafios de se empreender um ensaio acadêmico e as cautelas científicas adotadas 
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neste estudo. O capítulo prossegue com a apresentação do solo primeiro do qual emana a voz 

da pesquisadora, o Direito, o percurso que se empreende a partir dele e as conexões 

interdisciplinares que se almeja com o presente estudo. As relações entre Direito, Ética 

Ambiental e Desenvolvimento nas licitações brasileiras e a pertinência do método ensaístico 

são apresentadas, seguindo-se com a introdução no percurso do corpo do qual emana a escrita 

e as relações entre prática discursiva acadêmica e real. O capítulo finaliza com a apresentação 

dos dados secundários utilizados.  

 Considerando que as contratações públicas brasileiras tem por objetivo legal a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o terceiro capítulo versa sobre 

Desenvolvimento Sustentável, sua problematização e referencial teórico. Apresenta-se a 

teoria de Amartya Sen e as relações entre desenvolvimento e liberdades humanas. O capítulo 

terceiro contempla análise exploratória e crítica sobre o processo de desenvolvimento 

brasileiro, a partir de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Florestan 

Fernandes, Boris Fausto e Jessé Souza. O capítulo segue com apresentação sobre 

desenvolvimento sustentável na perspectiva do Direito Econômico, pelos estudos de Diogo 

Coutinho, para quem, apesar das condicionantes históricas, políticas e ideológicas subjacentes 

à concepção de desenvolvimento, é transmitida a ideia de que o Direito que o instrumentaliza 

no mundo é neutro. 

 Como a abordagem de Coutinho dialoga com as ideais de Dupas, referentes ao mito do 

progresso, e de Fitzpatrick, quanto ao mito da lei moderna, essas relações são exploradas na 

discussão sobre as licitações sustentáveis no Brasil e o papel transformador do Direito. 

 O quarto capítulo refere-se à Ética Ambiental e efetua levantamento da literatura que 

relaciona ética com desenvolvimento, sociedade de consumo e degradação ambiental, 

problematizando e analisando essas relações. Esse capítulo não é exauriente das correntes e 

autores da Ética Ambiental e o que o caracteriza é o recorte efetuado no estudo para 

sobrelevar o objeto da pesquisa a essa perspectiva. 

 O quinto capítulo introduz a Sustentabilidade como um valor e princípio constitucional, 

teoria de Juarez Freitas que a ela imprime um aspecto multidimensional, para além da ainda 

predominante visão de três dimensões: ambiental, social e econômica (BRUNDTLAND, 

1987). Freitas introduz duas dimensões a estas – jurídico-política e ética – e apresenta os 
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fundamentos que inserem as cinco dimensões na Constituição Federal. A teoria dialoga com 

Amartya Sen, assumindo configurações jusfilosóficas. 

 As contratações públicas sustentáveis são introduzidas e debatidas no sexto capítulo. 

Nesse sentido, considerando tratar-se de pesquisa interdisciplinar, são apresentados o conceito 

e os princípios das licitações, a fim de uniformizar terminológica e conceitualmente o tema 

para os destinatários leitores desta tese. A seguir, é analisadas a ausência de uniformidade 

terminológica como sintoma de um porvir no Direito e na Administração Pública que rompe 

com o paradigma da economicidade vigente nas licitações. 

 O sétimo capítulo apresenta as  contratações públicas sustentáveis no Brasil na 

perspectiva da Sustentabilidade como valor e princípio constitucional, efetuando um 

levantamento das normas brasileiras sobre licitações sustentáveis e cotejando o conteúdo legal  

com as dimensões da sustentabilidade. A seguir, prossegue-se com análise crítica dos 

resultados encontrados. 

 O quadro de identificação das normas e as dimensões da sustentabilidade, assim como a 

inserção da sustentabilidade na literatura jurídica de direito ambiental foram objeto de 

publicação durante o percurso no doutorado, em anais de evento acadêmico internacional, por 

trabalho em coautoria com Dias, Freitas e Santos (VILLAC et al., 2016), apresentado 

oralmente excerto inicial referente a estudos deste doutorado pela pesquisadora no Simpósio 

Luso-Brasileiro de Modelos e Práticas de Sustentabilidade, em Lisboa, julho 2016, 

cocoordenado pelo Instituto de Energia e Ambiente, locus desse programa de Ciência 

Ambiental. 

 O capítulo prossegue com a análise crítica da sustentabilidade no Regime Diferenciado 

de Contratações e na Lei das Estatais. Considerando que está em tramitação no Congresso 

Nacional um projeto de lei de licitações, este foi analisado no tocante à existência ou não de 

avanços na sustentabilidade em relação à quadro institucional vigente, bem como as relações 

encontradas entre Desenvolvimento Econômico e Ética Ambiental. 

 O oitavo capítulo aprofunda as relações entre Direito e Desenvolvimento a partir das 

contratações públicas sustentáveis brasileiras, que tem no jurídico um poder de transformação 

social, viabilizador de um desenvolvimento inclusivo e focado nas liberdades humanas. 

Segue-se análise da ruptura nos mitos da lei e do progresso, por meio das licitações 
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sustentáveis, configurando-se um processo de transição e de emancipação para novos 

paradigmas, à luz do pensamento de Boaventura de Sousa Santos. 

 Apresenta-se a fissura empreendida pelas contratações sustentáveis no modelo de 

desenvolvimento brasileiro e no modo tradicional de se considerar a contratação pública como 

mero instrumento legal, o que é possível a partir da inserção da dimensão ética. 

 O capítulo subsequente, nono, conclui a pesquisa. Discute as fissuras ocasionadas na 

lógica predominante de funcionamento das estruturas jurídicas e de administração pública, a 

partir da inserção da Sustentabilidade como um valor a ser atingido pelas contratações 

governamentais. O capítulo é conclusivo pela importância de serem estreitadas teoria e prática 

por percursos interdisciplinares. Destaca tanto o conhecimento acadêmico como o decorrente 

da prática pública como fundamentais para a disseminação das contratações sustentáveis no 

Brasil, a partir de um movimento social que se constitui em redes (CASTELLS, 2007, 2015). 

 São apresentadas as conclusões do estudo empreendido, respondendo à pergunta da 

pesquisa: “Como as contratações públicas brasileiras consideram o desenvolvimento 

sustentável?”.   

 As conclusões são no sentido de que as contratações públicas atuam rumo à consecução 

de um ideal de Desenvolvimento que não se restrinja aos aspectos econômicos, mas que foque 

nas liberdades humanas, no bem-estar intergeracional, na preservação ambiental e na redução 

das desigualdades sociais, por meio de um Direito atuante e transformador socialmente por 

alterações normativas que se empreenderam; por segurança jurídica a lastrear as licitações 

sustentáveis, por capacitações aos servidores públicos e por uma hermenêutica que se funde 

na Sustentabilidade. 

 A problematização trazida pelas relações entre Direito, Desenvolvimento e Ética 

Ambiental nas contratações públicas brasileiras é nova e atende às expectativas acadêmicas 

para uma tese de doutorado (MONEBHURRUN; VARELLA, 2013).  

 A contribuição (PHILLIPS; PUGH, 2000; MARCONI; LAKATOS, 2003; SEVERINO, 

2008) consiste em ampliar a compreensão das contratações públicas brasileiras, ressaltando o 

papel do Direito como agente de transformação e de fissura de um modelo de 

Desenvolvimento focado no crescimento econômico. 
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2	  PERCURSO	  METODOLÓGICO	  
	  

 A pesquisa desenvolve-se como ensaio acadêmico e o percurso metodológico apresenta 

as características ensaísticas e orientações preservando a cientificidade de sua elaboração 

(ALVES, 2000; CHUDNOFF, 2007; PRYOR, 2008).   

 Neste capítulo, é abordada a justificativa para o ensaio, suas características, desafios e 

pertinência, a partir de orientações recebidas em qualificação de doutorado. 

 O objeto de estudo apresenta mais de uma dimensão e proporciona aprofundamento 

filosófico com ênfase jurídica, na Ética Ambiental e no Desenvolvimento. Verifica-se que a 

metodologia do ensaio possibilita maior articulação entre as dimensões acima e a construção, 

pela escrita, de diálogos entre os autores, em perspectiva que procura contribuir para a 

interdisciplinaridade científica que caracteriza o Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Ambiental. 

 Nesse sentido, a adoção metodológica é reforçada pela formação prévia da aluna nesta 

mesma Universidade, possibilitando que a presente tese constitua-se a partir e em 

continuidade aos caminhos teóricos já trilhados na graduação em Filosofia. 

 Em levantamento da literatura, os estudos conduzem a Adorno (2012), que trabalha o 

ensaio desde suas origens literárias em Montaigne e apresenta importantes referências sobre o 

ensaio acadêmico, que subsidiam e conferem robustez metodológica a este trabalho. 

2.1	  Do	  ensaio	  como	  forma	  
  

 Deve-se a Adorno (2012) a contribuição pela defesa do ensaio como forma em si, com 

foros de autonomia, desvinculando-o da tradição então vigente que o associava à 

subjetividade, excluía-o do âmbito acadêmico e da então denominada ciência organizada. Seu 

texto O Ensaio como Forma é fundamental para a compreensão das características e, nos 

dizeres do próprio autor, do “preconceito” e da “resistência” (2012, p. 15-16) que o ensaio 

encontrava na sociedade alemã, por distanciar-se das práticas positivistas de se fazer ciência e 

por possibilitar espaço para vazios e lacunas com a consequente abertura para reflexão. 
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 Esclarece Adorno (2012) que o ensaio não almeja uma construção fechada, não busca 

“o eterno no transitório” (p. 27), qual seja, não circunscreve e não limita problemas de 

pesquisa a uma adequação, contraposição ou justaposição do real a determinadas teorias. 

 O ensaio implica uma ruptura no conceito tradicional de método, sendo um afastamento 

do percurso preconizado por Descartes (1999; 1999a), percurso este que delineou e conduziu, 

com variações, a filosofia e racionalidade modernas, bem como os processos prevalecentes de 

produção do conhecimento científico-acadêmico.  

 Sob a perspectiva de um pensamento essencialmente cartesiano, há aspectos 

intrinsecamente antissistemáticos no modo de proceder de um ensaio (ADORNO, 2012), que 

encadeia noções, ideias, conceitos e teorias preexistentes (referencial teórico) em uma rede-

tecido, teia de pensamentos que se “entrelaçam como num tapete” (p. 30). 

 Essa forma de se trabalhar a fluidez do raciocínio traz um grande desafio ao ensaísta, 

que é o de atentar-se para que haja “densidade dessa tessitura” (p. 30) sem, no entanto, recair 

no extremo oposto que é a busca da certeza. Assim, o primeiro ponto assente por Adorno é 

que a renúncia à certeza é um dos pilares do ensaio e essa relativização do tanto quanto ele 

apresenta e como o faz é inerente à sua própria forma (ADORNO, 2012). 

 Diríamos até, em uma perspectiva categorizadora decorrente de resquícios formativos 

positivistas da área do Direito, que a renúncia deliberada à construção de um texto que, em 

alguma medida, termine por fechar-se e finalizar, é um dos elementos constitutivos e 

identificadores de um ensaio. Nesse sentido, como desenvolvido por Adorno (2012), muitas 

das críticas que são impingidas ao ensaio – como ausência de certeza, fluidez estrutural do 

trabalho e da escrita – são, ao reverso, justamente os elementos que o diferenciam e o 

constituem como forma autônoma. 

 Além da renúncia à certeza e ao percurso metodológico tradicional, outro elemento 

constitutivo do ensaio é a criticidade a alinhavar toda a tessitura da escrita-letra e, nesse 

peculiar modus operandi (ensaístico), estruturar o pensamento. 

O ensaio nasce da essência crítica de nosso espírito; seu prazer em experimentar 
deriva simplesmente de uma necessidade do seu modo de ser, do seu método. Para 
dizê-lo de forma mais ampla: o ensaio é a forma da categoria crítica do nosso 
espírito. Pois quem critica deve também, e necessariamente, conduzir um 
experimento, deve criar condições sob as quais um objeto se mostra a uma nova luz, 



	  
	  

	  
	  
	  

25	  

deve testar a força ou a fragilidade do objeto – e é por isso que o crítico submete 
seus objetos a ínfimas variações. (BENSE, 2014). 

 

 Essa criticidade é condizente com os desafios da Ciência Pós-Normal (FUNTOWICZ; 

RAVETZ, 1993; FUNTOWICZ, 1997). Tem também pertinência com a busca antecedente e 

atual desta estudante por um apuro do olhar com lastro em estudos efetuados (CANOTILHO, 

2004, 2008; GARCIA, 2007; BRITTO, 2010; FREITAS, 2014; SUPIOT, 2012; 

CAMPILONGO, 2011; 2012; e mais recentemente ARAGÃO, 2006; ENGELMANN, 2007; 

ENGELMANN; PENNA, 2014) sobre o campo de sua formação originária (Direito), que se 

caracteriza pela extrema positivação (norma) e, tradicionalmente, pela supressão ou pelo 

enclausurar rígido de qualquer lacuna por meio da predominância de um sistema jurídico e de 

processos interpretativos que procuram categorizar e absorver tudo aquilo que poderia ser 

compreendido como o escape, o que não se encaixa. 

 Foi a busca pelo que não se encaixava no mundo do Direito que desencadeou o percurso 

desta pesquisadora por uma segunda graduação, que se caracteriza, justamente, pelo 

reconhecimento e pela aceitação das lacunas. Possibilitou-se com a Filosofia, concluída em 

2009 nesta Universidade, uma abertura de pensamento para exame mais detido dos porquês e 

do reconhecimento das limitações existentes nas ferramentas jurídicas tradicionais (lei, 

interpretação) que redundam em dificuldades de operacionalização e implementação se os 

operadores do Direito prosseguirem em diálogos internos, exclusivamente jurídicos e sem 

intercâmbio com outras áreas de conhecimento. 

 Como o processo de escrita foi e permanece como constituinte desta pesquisadora, os 

estudos a seguir registram pontos de minha caminhada rumo à interdisciplinaridade, que foi 

academicamente acolhida no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, com o 

ingresso em 2013. 

 Os temas antecedentes, cuja criticidade e reflexividade almejou-se, foram: a instituição 

dos juizados especiais criminais federais como sintoma da fragmentação do processo penal 

tradicional (MOREIRA; BARKI, 2005), os processos de redefinição do papel do Supremo 

Tribunal Federal para maior efetivação de direitos e valores constitucionais (BARKI, 2005) e 

as primeiras ponderações sobre as relações existentes entre licitações sustentáveis e ética 

ambiental (BARKI, 2011b). 



	  
	  

	  
	  
	  

26	  

 Nesse Programa de Pós–Graduação, seguiram-se estudos sobre a constituição de novos 

saberes por ações de cidadania ambiental em órgãos públicos (BARKI, 2013); prevenção de 

resíduos e contratações públicas no Brasil (BARKI, DIAS, SANTOS, 2014);  ações de 

educação ambiental para servidores públicos e a efetividade na implementação das 

contratações públicas sustentáveis (BARKI, 2014),  construção legislativa da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e desconsideração do cidadão como sujeito na norma 

(VILLAC, 2014), análise das barreiras para compras públicas federais sustentáveis (VILLAC; 

DIAS, 2014); trabalho rural no Brasil e a dimensão social da sustentabilidade  (VILLAC, 

2014a), primeiras reflexões sobre hermenêutica e licitações sustentáveis (VILLAC, 2014b), a 

importância das alterações legais e infralegais brasileiras referentes ao uso de critérios 

ambientais em edificações públicas  (BISMARCHI, VILLAC, SANTOS, 2017), além do 

aprendizado no grupo de pesquisa Design de Produto, Sustentabilidade e a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (CNPq), coordenado pela orientadora.  

 Os temas estudados ampliaram a perspectiva de análise dessa aluna para que a tese 

contextualizasse e problematizasse as contratações públicas sustentáveis em suas relações 

com Desenvolvimento, Ética Ambiental. A tese apresenta um tema (contratações públicas) 

afeto ao Direito sob luz ampliativa, empreendendo-se um olhar crítico interdisciplinar, com 

ênfase no substrato ético. 

2.2 Do	  ensaio	  acadêmico	  e	  seus	  desafios	  
 

 Em tratado que aborda o ensaio como gênero e empreende o exame de suas 

características, Goméz-Martinez (1992) apresenta-o como uma forma de pensar sem estrutura 

excessivamente rígida e que não pretende ser exaustiva em relação ao objeto de estudo.  

 Para Adorno (2012), a unidade de um ensaio está no próprio objeto estudado, sob o qual 

transitam teorias e saberes em encadeamento. Meneguetti (2011) considera que a força do 

ensaio está atrelada à capacidade reflexiva de compreender a realidade, em movimentos que 

se operam entre o ensaísta e o objeto, possibilitam a modificação de conceitos, o aporte de 

teorias e a constituição da “tessitura” referida por Adorno.    
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 Um elemento importante a se considerar é que o ensaio estruture-se em argumentos que 

suportem o que for apresentado, seja pelo desenvolvimento de ideias, seja na crítica a elas ou 

a teorias (PRYOR, 2008), recomendando-se que sejam antecipadas e respondidas objeções 

possíveis ao que está sendo desenvolvido no transcorrer do ensaio. Essa é uma característica a 

que a pesquisadora atentou-se, procurou internalizar e que norteou o processo de escrita, 

agora vazado em tese de doutoramento submetida à análise. 

 Advertências sobre o que não constitui um ensaio foram delineadas por Adorno (2012). 

Seguindo um desenvolvimento de suas ideias de forma ensaística, o filósofo apresenta alguns 

aspectos de um “ensaio ruim” (2012, p. 20), que presentemente sintetizamos e que foram 

balizamentos acauteladores durante o desenvolvimento da escrita. São dois os aspectos de um 

“ensaio ruim”: 

a) ambição no uso da linguagem, resultando em um vazio de sentido;  

b)  adoção de uma estética filosófica “entulhada” (p. 24) que nada diz sobre o objeto. 

 As observações referem-se a um apego à estética linguística em detrimento do conteúdo 

a ser desenvolvido. Nesse tocante, em se tratando de um ensaio não literário, mas de cunho 

acadêmico, norteou-se a estruturação do trabalho pelas diretrizes de Marconi e Lakatos 

(2003), Quivy e Campenhoudt (2005) e Eco (1991). 

 O campo da linguagem foi desafiador: como perfazer percurso que conjugue a fluidez 

de escrita e a exteriorização de estilo autoral, possibilitados pelo ensaio, em uma estrutura que 

deve ser dotada de cientificidade (tese). Sobre o tema, são relevantes os estudos orientadores 

de Chudnoff (2007) sobre a relação entre estilo e cientificidade em trabalhos acadêmicos: 

 
Seu estilo é como você controla o significado e o tom, fazendo escolhas sobre 
dicção, sintaxe e composição. O significado deve ser claro e preciso; o tom deve ser 
franco e amigável. (p. 52) 

 No que se refere ao significado e tom presentes em um estilo, o autor alerta para que os 

pesquisadores evitem: 

a) Palavras ou frases obscuras, subsistindo dúvida razoável após a leitura quanto ao que 

significam. 
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b) Palavras ou frases ambíguas, inseridas em um contexto que possibilite mais de uma 

interpretação razoável. Cada sentido deve ser claro. Há de se atentar para a utilização 

de palavras com mais de um significado lexical para que, no contexto em que 

inseridas, não gerem eventualmente mais de uma interpretação do que significa a 

frase. 

c) Escrever para um “clube” de pessoas com pensamentos afins aos que são 

desenvolvidos, escrita arrogante ou insultuosa. 

 Chudnoff (2007) é prescritivo e orienta que o estilo constituinte de um pesquisador deve 

considerar três vertentes da escrita: a) dicção, b) sintaxe e c) composição. Seguem suas 

orientações para cada uma delas: 

a) Dicção. Refere-se à escolha das palavras. Evitar jargões, ser preciso. 

b) Sintaxe. Ser simples, preferir frases curtas a muito longas, preferir a ordem direta no 

discurso à indireta, evitar palavras inúteis e uso moderado de advérbios e adjetivos. 

c) Composição. Cada parágrafo como um dotado de uma narrativa interna. Clareza. 

 A esses aspectos procurou-se  atentar  durante a fase de escrita, mediante releituras e 

aprimoramento de versões. Busca-se com o estudo ora apresentado um equilíbrio entre as 

diretrizes gerais acima referidas e o que é constituinte único e pessoal em características 

redacionais e de estilo de cada pesquisador. 

 Assim, no uso da linguagem, esta possui entrelaces decorrentes de processos formativos 

(formais e informais) de cada autor, elementos constituintes que justamente caracterizam e 

singularizam a forma de exteriorização do raciocínio de cada um naquilo que se traduz em sua 

prática discursiva. Neste sentido,  tendo por norte a interdisciplinaridade na abordagem, opta-

se por linguagem e códigos de comunicação que não sejam de difícil entendimento 

(BURZTYN, 2004). 

 Para não limitar o público leitor, foram necessárias pontuações conceituais jurídicas 

para compreensão de leitores de outras áreas e apresentação de referenciais teóricos sobre 

Desenvolvimento, Sustentabilidade e Ética Ambiental. A apresentação do relevo (referenciais 
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teóricos) sobre o qual se efetiva a caminhada (análise) é necessária para uniformização de 

sentido em pesquisa voltada a leitores de mais de uma área do conhecimento. 

2.3	  Da	  pertinência	  do	  ensaio	  na	  presente	  pesquisa	  

 As características do ensaio já elencadas tem aderência com a complexidade de 

pesquisas que estão lastreadas nos desafios da Ciência Pós-Normal (FUNTOWICZ; 

RAVETZ, 1993; FUNTOWICZ 1997), que se caracterizam, justamente, pelo reconhecimento 

e pela assunção dos dilemas contemporâneos e desafios das questões socioambientais 

(GIATTI, 2015), que não necessariamente obtém explicação de causalidade em termos 

lineares. 

 Há pertinência da escolha do ensaio para pesquisa acadêmica que se propõe à análise 

crítica das contratações públicas sustentáveis brasileiras porque a perspectiva que norteia este 

estudo é a consideração de um instituto jurídico para além do campo do Direito, em uma 

perspectiva relacional (Direito-Ética-Desenvolvimento) e sem a limitação conceitual trazida 

pelo direito administrativo. O que se preenche aqui é a característica ensaística apresentada 

por Adorno (2012, p. 17): “ir além do que está simplesmente dito em determinada passagem” 

e deter-se na “pletora de significados encapsulada em cada fenômeno”. 

 A pesquisa aborda o tema para além das cercanias jurídicas, estendendo-o e ressaltando 

que seu substrato ético requer a articulação de autores, pensamentos e ideias de campos 

distintos, possível de se desenvolver pela tessitura articuladora de um ensaio, que favorece a 

discussão valorativa presente no objeto de estudo. Há o exame das relações entre Ética 

Ambiental e o modelo de desenvolvimento brasileiro e de que maneira isso repercute, condiz 

e pode se transformar pelas contratações públicas.  

 Assim, o tema conduz ao papel do Estado como propulsor de um novo modelo de 

consumo e às possibilidades de mudanças no corpo social, econômico e ambiental 

implementadas pelas licitações sustentáveis.  

 À consecução dessas mudanças, o fio condutor é uma postura estatal ética, inserida em 

“outro mundo possível: a mundialização humanista”, solidário e que tenha por fundamento a 

dignidade da pessoa humana (COMPARATO, 2006), a Sustentabilidade como valor 
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(FREITAS, 2014) e as liberdades humanas como meio e fim do Desenvolvimento (SEN, 

2009). 

 Nesse contexto, o ensaio possibilita uma tese analítica e argumentativa em todo o seu 

corpo, conduzindo e inter-relacionando os temas postos em exame durante todo o estudo. 

Uma tese é um processo de convencimento; portanto, este não pode se iniciar no final 
do trabalho. Todas as partes da tese, todos os capítulos, todas as seções, todos os 
parágrafos devem ser refletidamente construídos e relacionados para que o resultado 
final seja convincente. (MONEBHURRUN; VARELLA, 2013, 431) 

  

2.4	  Do	  solo	  do	  qual	  emana	  a	  voz	  e	  sua	  extensão	  
   

 A motivação para empreender o doutorado em Ciência Ambiental no PROCAM foi 

fruto do meu percurso profissional na Advocacia-Geral da União nos temas das contratações 

públicas sustentáveis, inclusão social de catadores e em ações de educação ambiental. 

 Como Advogada da União, trabalho com consultoria jurídica em licitações de órgãos 

federais e  a adesão da Advocacia-Geral da União (AGU) ao Programa Agenda Ambiental na 

Administração Pública  (A3P), do Ministério do Meio Ambiente, motivou-me a estudar um de 

seus eixos temáticos, justamente o que relaciona sustentabilidade e contratações 

governamentais. Minhas inquietações iniciais (2009) referiam-se a de que maneira e com qual 

segurança jurídica os pareceres que elaborava poderiam inserir previsões ambientais e sociais 

nos editais submetidos ao meu exame para aprovação e prosseguimento das contratações.    

 Iniciaram-se estudos individuais e coletivos, nos quais destaco parecer para a 

Consultoria-Geral da União sobre os fundamentos no Direito Internacional do Meio Ambiente 

para as licitações sustentáveis brasileiras e a constituição de um grupo de estudos sobre direito 

ambiental na Escola da AGU de São Paulo. No término de 2009, fui convidada a integrar a 

Comissão Gestora Nacional responsável pela implementação da A3P  na Instituição, iniciando 

um trabalho coletivo e voluntário com outros membros da AGU voltado à  disseminação da 

sustentabilidade na Advocacia-Geral da União e nos órgãos públicos federais por ela 

assessorados.  
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 Iniciaram-se as capacitações públicas e também meu interesse pela situação dos 

catadores de materiais recicláveis, cuja inclusão é  um dos eixos temáticos da A3P. Em 2009, 

integrei uma comissão responsável pela implementação da coleta seletiva solidária no edifício 

sede da AGU em São Paulo.  

 Aqui ocorreu um ponto de inflexão. Com minha ida a uma cooperativa de catadores 

(Cooperglicério), algo se rompeu internamente e, ao final da visita, os sacos de lixo 

entulhados embaixo do viaduto resignificaram-se ao meu olhar como constituintes de um 

percurso social diário por dignidade.   

 A fala, a visão e o sentir  afloraram em um locus imaterial e o discurso jurídico uniu-se 

ao mundo.  

 As inquietações que haviam me encaminhado a concluir uma segunda graduação, na 

qual as perguntas são tão ou mais importantes do que as respostas, foram canalizadas para 

aprofundamento dos estudos, vertidos em prática profissional, fala e escrita.  

 A cultura, como reprodutora de padrões, havia sido rompida e o Direito abriu-se no 

mundo, tornando-se vivo.   

 A consequência foi a decisão de agregar ao percurso da prática profissional em 

sustentabilidade na administração pública o estudo e aprendizado em pós graduação. 

Cursando a disciplina de Resíduos Sólidos Urbanos e seus impactos socioambientais como 

aluna ouvinte, constatei que o Procam era o locus material que conjugava uma perspectiva de 

trabalho acadêmico condizente com este novo pulsar que me motivava.  

 O ingresso, percurso e aprendizados -  e as lacunas do que ainda há de ser percorrido em 

depuração como pesquisadora - estão aqui vazados em letra-símbolo, como tese acadêmica a 

perquirir: Como as contratações públicas brasileiras dialogam com o desenvolvimento 

sustentável?  

 O solo do qual emana a voz é o Direito Público. As contratações públicas sustentáveis 

têm nascimento em locus jurídico, à medida em que sua introdução no mundo ocorre pela 

normatividade e seu desenvolvimento pelo caráter geral e obrigatório das leis. 



	  
	  

	  
	  
	  

32	  

 Trata-se de um território de partida e o percurso que a partir dele se empreende é com 

interdisciplinaridade, compreendida como  

[...] nova atitude diante da questão do conhecimento, da abertura à compreensão de 
aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os 
em questão. (FAZENDA, 2002, p. 11) 
 

 
 É um caminho que pressupõe e possibilita uma “interação entre disciplinas, superando-

se a compartimentação científica provocada pela excessiva especialização” (JACOBI, 2014). 

 Assim, partindo do Direito Público, a voz emana para público leitor mais amplo e, neste 

percurso, o corpo em voz transita por outras extensões, vivencia novas relações (Direito, 

Desenvolvimento e Ética Ambiental nas licitações), em campo interdisciplinar ainda 

precocemente mapeado no Brasil.  

2.5	  Do	  corpo	  e	  da	  escrita	  
 

Como pontuado, a atuação profissional da aluna com contratações públicas sustentáveis 

na Advocacia-Geral da União, em aspectos jurídicos e na sua conexão com gestão pública 

sustentável, resultou em questionamentos sobre as relações entre teoria e prática e de que 

maneira a Academia e a práxis pública podem contribuir para a efetividade das licitações 

sustentáveis. 

Neste sentido, as relações entre teoria e prática foram aprofundadas e desenvolvidas por 

levantamento e estudo de literatura específica (para além dos focos de análise antecedentes 

em Desenvolvimento, Ética Ambiental e Direito). As reflexões decorrentes constam do 

capítulo conclusivo desta tese,  a partir dos aportes obtidos pelo aprofundamento no 

pensamento de Bourdieu, em Homo academicus (2013), Razões Práticas (2014) e Os usos 

sociais da ciência (2004); Boaventura de Sousa Santos, em A Universidade no Século XXI: 

para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade (2011) e em Pela mão de 

Alice: o Social e o Político na Pós-Modernidade (2013); Celso Fernandes Campilongo, em 

Interpretação do Direito e Movimentos Sociais (2012); Bruno Latour, em Reagregando o 

social – Uma introdução à teoria do Ator-Rede (2012) e Manuel Castells, em A Sociedade em 

Rede (2007) e O Poder da Comunicação (2015). 
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No tocante ao objeto de pesquisa, a análise ocorre pela articulação de autores de 

diferentes campos, destacando-se a teoria de Freitas (2014), que apresenta a Sustentabilidade 

como valor e princípio constitucional,  como  fio condutor ao exame das normas brasileiras 

sobre  contratações públicas e as dimensões da sustentabilidade. 

 A busca de fluidez na escrita levou a aluna a decisões prévias de editoração e edição 

científica da pesquisa.  

 Assim, procurando ampliar o acesso e compreensão do estudo, a primeira decisão foi  

inserir Anexos ao final do documento, com textos normativos de maior relevância trabalhados 

no corpo estruturante da tese e elaborar um Glossário de termos jurídicos.  

 Ponderado que o público leitor é interdisciplinar, foram reduzidas as referências a 

artigos de lei, substituídos pela ênfase aos conteúdos para, a partir deles, efetuar as 

articulações e análises.  

 Na busca de clareza na leitura, apartou-se a pesquisadora da utilização da linguagem 

jurídica tradicional, cujas peculiaridades podem torná-la cifrada para leitores de outras areas. 

Ponderou-se sobre o que Dijk (2008) apresenta como as relações entre a estrutura de um 

discurso e manutenção de estruturas do poder; o que se objetiva, aqui, é justamente 

possibilitar o acesso pelo discurso. 

 O tema é pouco explorado na literatura nacional, que ainda está em formação no Brasil. 

A abordagem relacional Direito - Ética Ambiental – Desenvolvimento implicou em trabalho 

de pesquisa extenso por vários autores de campos do conhecimento distintos.  

 A revisão da literatura interdisciplinar empreendida não implica na correspondente 

reprodução no texto do pensamento dos autores estudados ou em transcrições de excertos por 

notas de rodapé. Como em relação à minimização de menção a artigos de lei, enfatizou-se o 

conteúdo e decidiu-se por poucas notas de rodapé. Esta foi uma decisão da pesquisadora 

quanto à maneira de proceder à exposição do tema, fruto de reflexões que tive a partir das 

aulas no Procam sobre Pesquisa Interdisciplinar Ambiental, o estilo redacional que já utilizo e 

o alinhamento com Fazenda et al (2008),“[...] à interdisciplinaridade cabe partilhar, não 

replicar” (p. 14). 
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 A última decisão de edição cientifica da pesquisa refere-se à elaboração de diagramas 

que traduzissem em linguagem imagética as reflexões efetuadas1. 

	  	  
2.6	  Coleta	  de	  dados	  	  
 

 Empreende-se uma articulação dialógica entre o ensaio acadêmico e categorias de 

percurso construtivos mais tradicionais em pesquisas, com tópico referente à coleta de dados 

dessa pesquisa.  

 A presente tese busca a compreensão interdisciplinar do contexto de contratações 

públicas sustentáveis no Brasil, considerada sua pouca sistematização. Procede-se, pela opção 

de modo de trabalho ensaio, a uma análise crítica das contratações públicas à luz de teoria jus 

filosófica (FREITAS, 2014), concernente à Sustentabilidade como valor e princípio 

constitucional, articulando o debate com literatura mapeada sobre Ética Ambiental, 

Desenvolvimento e Direito. 

 Os marcos normativos são analisados em consideração à presença ou ausência de 

dimensões ampliadas da sustentabilidade apresentadas por Freitas (2014), procurando, com 

isso, avançar em relação ao difundido tripé da sustentabilidade (econômico, social e 

ambiental) que foi desenvolvido por Elkington (2011). 

 A ampliação pretendida decorre de o pensamento de Elkington, fundado no triple 

bottom line, limitar e restringir valor ético a uma perspectiva de sustentabilidade corporativa e 

oriunda da iniciativa privada (pessoas, planeta e lucro), que não contempla a diversidade e o 

multiculturalismo sociais e sequer abrange os tempos líquidos atuais que repercutem, 

inclusive, em questionamentos à universalidade e à fundamentação da prática legislativa 

(BAUMAN, 2013). 

 A teoria jusfilosófica de Freitas (2014), por sua vez, coaduna-se com o pensamento de 

Amartya Sen (2009) em prol de um desenvolvimento que tenha como objetivo a liberdade, os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Uma necessária nota de rodapé, em agradecimento ao doutorando Marcelo Ambrósio pela disponibilidade em 
viabilizar meus esboços nas imagens que constam dessa tese. 	  
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direitos humanos e o meio ambiente sadio. Nesse sentido, Freitas apresenta a Sustentabilidade 

em uma perspectiva multidimensional que considera a complexidade contemporânea, política 

e socioambiental. Sua ênfase é que haja uma perspectiva ética a se integrar ao debate 

econômico e socioambiental. 

 As dimensões por ele apresentadas acolhem o tripé da sustentabilidade (ambiental, 

social e econômico), mas introduzem novas dimensões: ética e jurídico-política. 

 A primeira dimensão inaugurada por Freitas (2014) possibilita trazer uma perspectiva 

valorativa, principiológica e fundante ao tema Desenvolvimento Sustentável, seja no âmbito 

acadêmico, seja no âmbito internacional e governamental. 

 A perspectiva jurídico-política da Sustentabilidade é a que traz para o mundo do Direito 

a responsabilidade e o mister de ser ramo do conhecimento que se conecte com a realidade e 

nela influa, transforme e opere como verdadeiro mecanismo de transformação social, 

lastreado em princípios e valores constantes da Constituição Federal e de Declarações 

Internacionais sobre Meio Ambiente e Direitos Humanos. 

 A fim de evitar segmentações, o autor complementa que as cinco dimensões referidas 

não são estanques e devem ser consideradas entrelaçadamente e como integrantes de um 

sistema orgânico e inter-relacional. 

 O período de normas brasileiras sobre licitações sustentáveis analisado é de junho de 

1993 até abril de 2017, considerando como marco inicial a atual Lei de Licitações Brasileira 

(Lei 8.666, 1993) e marco final projeto de lei de licitações em tramitação no Congresso 

Nacional (PLS 559/2013). 

 Na coleta de dados, são consideradas fontes secundárias (CALADO; FERREIRA, 2005) 

e efetuou-se revisão da literatura sobre Desenvolvimento e Ética Ambiental. Os temas, de per 

si, são vastíssimos, sendo necessário efetuar um recorte. 

Considerando o problema da pesquisa, o corte em cada autor apresentado é o da 

abordagem que confere as relações entre Ética Ambiental, Sustentabilidade, Consumo Estatal 

e Desenvolvimento. Cada um dos temas teve seus principais autores mapeados em 

levantamento bibliográfico, efetuada a leitura e, se identificadas conexões com o problema, 

incorporados. Foi a fase de maior tempo da pesquisa e o desenvolvimento de linhas de 
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pensamento de autores que não se relacionavam com o tema não foram incorporados ao 

presente texto porque implicariam em ampliação demasiada do objeto, espraiando-se para 

além do escopo pretendido com esta tese. 

Opta-se por circunscrever os autores e a abordagem ao problema da pesquisa e dos 

objetivos, bem como ao diálogo interdisciplinar com a perspectiva da Sustentabilidade como 

um valor multidimensional (FREITAS, 2014). 

No tocante ao percurso, seguem os documentos pesquisados e classificados: 

a) Em âmbito nacional: 

• Literatura sobre Ética Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 

Sustentabilidade e Contratações Públicas Sustentáveis; 

• Leis complementares, ordinárias, decretos federais, instruções 

normativas e portarias ministeriais versando sobre contratações 

públicas sustentáveis; 

• Projeto da nova lei de licitações em tramitação no Congresso 

Nacional; 

• Documentos, relatórios, manuais dos Ministérios do Planejamento, do 

Meio Ambiente, Advocacia-Geral da União, decisões e relatórios de 

auditoria do Tribunal de Contas da União. 

b) Em âmbito internacional: 

• Literatura sobre Ética Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 

Sustentabilidade; 

• Declarações, Convenções e Relatórios da ONU referentes a 

Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos, Produção e 

Consumo Sustentáveis. 

• Publicações, relatórios e documentos da União Europeia e UNEP. 
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 Considerando o foco da pesquisa na realidade nacional e a relação do tema contratações 

públicas sustentáveis com o modelo de desenvolvimento brasileiro, efetuou-se recorte no 

levantamento da literatura exclusivamente nacional sobre licitações e desenvolvimento, 

excetuado Amartya Sen por sua diretriz valorativa e principiológica. 
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3	  DESENVOLVIMENTO	  SUSTENTÁVEL	  
	  

 As contratações públicas brasileiras têm por objetivo a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável. Nesse sentido, perquirir a ideia de Desenvolvimento Sustentável e as 

problemáticas envolvidas é passo preliminar ao enfrentamento do problema de pesquisa. 

 É o que se empreende neste capítulo, iniciando-se com o entendimento de Amartya Sen 

sobre o tema e também na ótica de como se processou o desenvolvimento brasileiro a partir 

da leitura de Boris Fausto, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, 

Gilberto Freyre, Celso Furtado, Francisco de Oliveira, Ricardo Abramovay, Ladislau 

Dowbor, Jessé Souza, Boaventura de Sousa Santos e Marilena Chauí. 

 Considerando que o ponto nuclear desta pesquisa tem sua gênese em instituto do direito 

administrativo, são introduzidas reflexões sobre o desenvolvimento sustentável à luz do 

direito econômico (COUTINHO, 2013). 

 Essa é a topografia a ser percorrida criticamente na revisão da literatura, a fim de 

prosseguir-se com a teoria da Sustentabilidade como valor e princípio constitucional 

(FREITAS, 2014) e com a análise das  contratações  sustentáveis brasileiras. 

 De se ponderar que a concepção de desenvolvimento sustentável não é uníssona, 

destacando-se que a se depender dos atores sociais e interesses na manutenção do status quo, 

há apropriações retóricas da expressão (HERCULANO, 1992), como sendo compatível com 

um crescimento econômico “sustentável”, enfatizador de inovações tecnológicas  e progressso 

técnico, relacionado a um projeto desenvolvimentista liberal.   

 Na presente pesquisa, a opção pela acepção de Sen coaduna-se com desenvolvimento 

que enfatiza a dimensão humana, possibilitando tanto o deslocamento da visão do direito 

econômico para os direitos humanos, como ampliando para interlocuções com a ética 

ambiental,  avançando para além da supremacia do desenvolvimento humano.   
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	  3.1	  Desenvolvimento	  e	  liberdades	  humanas	  	  
	  

 Desenvolvimento e crescimento econômico: a relação de equivocada correspondência é 

predominante e há muito instaurada. 

 Na visão econômica nacional, foi e é o paradigma dominante, não apenas na definição e 

consecução de políticas públicas, como também no sentido comum social entre os cidadãos. 

Críticas a essa perspectiva são desenvolvidas por Veiga (2015) e Abramovay (2012) como 

abordaremos. 

 No Brasil, não há disseminação em amplo aspecto das relações existentes entre 

Desenvolvimento e Direitos Humanos e, ainda que precursores os estudos de Cançado 

Trindade (2000) e Flávia Piovesan (2008), subsiste socialmente uma lógica operativa que 

compartimentaliza diversos direitos fundamentais como vida (digna), saúde e educação, a 

políticas de cunho social, pouco relacionando-os com o modus operandi da economia 

brasileira, focada no crescimento. 

 A mudança de concepção de um desenvolvimento mecanicista focado no aumento do 

Produto Interno Bruto para um desenvolvimento sustentável, que volte seu olhar e ações para 

o ambiente (humano, natural, artificial, cultural, do trabalho) tem maiores possibilidades de 

efetivação a partir da consideração do direito ao desenvolvimento sustentável como um 

direito humano (VILLAC, 2015). 

 Uma concepção de desenvolvimento que considere a liberdade humana como ponto 

nuclear desenvolveu-se a partir dos estudos de Amartya Sen (2009), que enfatiza como 

principal fim e  principal meio do desenvolvimento a expansão da liberdade.  

 Em estudo antecedente a Desenvolvimento como liberdade, Sen (1993) já apontava a 

necessidade de estabelecer uma ponte entre as teorias sobre desenvolvimento  e teorias sobre 

bem estar, sustentando o enfoque fosse nas capacidades e não  no acesso aos bens primários, 

que são meios para as liberdades.  

 A teoria de Sen é de tal relevância que desencadeou processo de criação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) a partir de iniciativa de Mahbud ul Haq (VEIGA, 2015), 

diretor de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O IDH 
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compõe-se da média aritmética do Produto Interno Bruto (PIB) com o acesso da população à 

educação e à saúde (VEIGA, 2015). 

Sen (2009) pondera que, apesar de o século XX ter estabelecido como modelo 

preeminente o regime democrático e participativo e as ideias de direitos humanos e de 

liberdade política integrarem a retórica prevalecente, vivemos em um “mundo de privação, 

destituição e opressão extraordinárias” (p. 9). Persistem a pobreza, fome crônica e coletiva, 

não atendimento de necessidades humanas fundamentais, violação de liberdades políticas e 

formais básicas, negligência com a condição feminina, ameaças ao meio ambiente, tanto em 

países ricos como pobres, apesar de a vida humana ser mais longeva e haver mais 

interligação, de troca, comércio, comunicação, ideias e ideais entre as diferentes regiões do 

globo. 

Há uma mudança de perspectiva no trato teórico com o tema desenvolvimento que, em 

Sen (2009), passa a ter um novo e nuclear ponto constitutivo: a eliminação das privações das 

liberdades substanciais, inaugurando uma nova relação entre desenvolvimento e liberdade.   

Este pensamento encontra consonância com Zanirato (2012) e as relações entre 

desenvolvimento sustentável e promoção do bem-estar humano e ambiental, com os esforços 

para erradicação da exclusão social, redução da pobreza e a “negação dos direitos humanos 

básicos” (ZANIRATO, 2012, p. 179).  

Nesta relação entre direitos humanos e desenvolvimento, a  liberdade humana depende 

de estarem empiricamente encadeadas políticas coerentes com esses objetivos em termos 

econômicos, sociais e políticos, bem como voltadas a liberdades instrumentais, liberdades 

políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora (SEN, 2009).  Esse encadeamento relacional envolve o Estado, o 

mercado, o sistema legal, os partidos políticos, a mídia, os grupos de interesse público e os 

foros de discussão pública, entre outras instituições. 

 Há uma vertente ético-política no pensamento de Sen (2009) quando pensa na 

valorização do indivíduo como 

[...] alguém que age e ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser 
julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, 
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independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum critério 
externo. (p. 33) 
 
   

É a condição de um ser humano atuante que interessa a Amartya Sen, uma condição 

livre e sustentável, não passiva para que os indivíduos possam efetivamente moldar seu 

próprio destino e ajudar uns aos outros no que ele denomina de uma “impaciência 

construtiva” (p. 26). É o agente que se articula e influi socialmente: “ter mais liberdade 

melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo” (p. 33).  

Verifica-se em Sen uma conectividade entre aspectos éticos e valorativos 

(desenvolvimento como viabilizador de liberdades humanas substanciais) com aspectos 

operacionais que viabilizem esses valores por meio das liberdades instrumentais. Como 

referido, há vertente ético-política do autor ao preconizar uma perspectiva que afasta qualquer 

caráter exclusivamente econômico ao desenvolvimento. Assim, as instituições e os meios são 

por Sen analisados como “agentes ativos de mudança, e não como receptores passivos de 

benefícios” (p. 11).  

Nesse contexto teórico que conjuga valor com efetividade, destaca-se  um aspecto do 

pensamento de Amartya Sen que se relaciona mais intrinsecamente com as contratações 

públicas sustentáveis. Trata-se das relações entre mercado, Estado e oportunidade social, 

porque as contratações públicas brasileiras viabilizam, na sua esfera de competência, uma 

visão mais abrangente de desenvolvimento sustentável que considere múltiplas dimensões da 

sustentabilidade. 

No tocante ao papel do governo e o funcionamento dos mercados, Sen enfatiza a 

necessidade de uma abordagem mais ampla, que não se restrinja a reformas concentradas. Se 

a preocupação, fim e meio do desenvolvimento é a liberdade, sendo relevante a busca de 

indicadores que não sejam só econômicos, mas que identifiquem privações de capacidades, é 

importante também que não estejam isolados, mas se associem a algum incentivo. O autor 

refere-se mais detalhadamente a questões prementes como alfabetização e serviços 

hospitalares que, na perspectiva do direito, traduzem-se em Direitos Humanos fundamentais, 

instrumentalizados por iniciativas de política pública como reconhece Sen (2009, p. 170). 

 Há também menção a que os mecanismos de mercado devem ser suplementados com a 

“criação de oportunidades sociais básicas para a equidade e a justiça social” (p. 170), 
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expandindo as capacidades humanas e a qualidade de vida. Nessa abertura, inserem-se as 

licitações sustentáveis, à medida que possibilitam e objetivam atingir dimensões da 

sustentabilidade fortalecedoras da qualidade ambiental, de aspectos sociais, da redução de 

desigualdades e inclusão econômica de novos fornecedores governamentais. 

 Assim, na esteira do pensamento de Sen, nas dimensões social e econômica da 

sustentabilidade, há previsão legal de contratações públicas exclusivas para micro e pequenas 

empresas2 com o objetivo de fortalecer os pequenos e médios empreendedores que, em 

competição com grandes empresas, dificilmente teriam condições de competitividade quanto 

ao menor preço ofertado. 

 Nesse sentido, as licitações exclusivas se traduzem, na prática, em um dos incentivos 

referidos por Sen como necessários para a efetivação do desenvolvimento como liberdade, à 

medida que se focam não exclusivamente no critério do menor preço para as aquisições 

públicas, mas no menor preço entre um rol de licitantes já previamente definidos (micro e 

pequenas empresas).  

Configura-se aqui um modelo de desenvolvimento que não se foca apenas em aspectos 

econômicos, mas também em aspectos sociais. Sobre esse aspecto, Veiga (2015) destaca a 

liberdade de entrar em mercados e que se inicia pelo mercado de trabalho como uma 

[...] contribuição importantíssima para o desenvolvimento, independentemente do 
que o mecanismo de mercado possa fazer ou não para promover o crescimento 
econômico ou a industrialização. (p. 57) 

 Em consonância com o fomento para micro e pequenas empresas nas licitações 

brasileiras, analisando as contratações governamentais norte-americanas, Sachs (2008) as 

contextualiza como “políticas sociais compensatórias financiadas com a redistribuição de uma 

parcela do PIB” (p. 19). 

Usar as compras governamentais para promover as micro e pequenas 
empresas. “The Small Business Authority” (Agência para as Pequenas 
Empresas), dos EUA, criou um complexo sistema de preferências para as 
micro e pequenas empresas. (p. 20) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Licitações de bens e serviços até R$ 80.000,00 têm por regra legal serem dirigidas exclusivamente para 
potenciais fornecedores que sejam microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.	  
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 Assim como Sen (2009), Sachs (2004) assenta com clareza que “desenvolvimento não 

se confunde com crescimento econômico” e 

 A sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai depender da sua 
capacidade de se submeter aos preceitos de prudência ecológica e de fazer 
um bom uso da natureza. É por isso que falamos em desenvolvimento 
sustentável. A rigor, a adjetivação deveria ser desdobrada em socialmente 
includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no 
tempo. (SACHS, 2004, p. 214). 

Prosseguindo nas relações entre mercado, Estado e oportunidades sociais, o trabalho 

infantil é uma das maiores privações da liberdade humana (SEN, 2009), que decorre da 

privação econômica de toda uma estrutura familiar, bem como do não acesso educacional. É a 

inexistência de escolha, tanto para as crianças como seus pais (p. 139). 

Além de medidas fiscalizatórias trabalhistas, o combate ao trabalho infantil também se 

efetiva por meio das licitações sustentáveis brasileiras. Um dos caminhos para se obstaculizar 

essa violação aos Direitos Humanos é por meio das licitações, que vedam expressamente o 

emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 

16 anos, salvo a condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 

3.2	  Desenvolvimento	  brasileiro:	  raízes,	  entraves	  e	  
perpetuação	  	  

 

Considerando a realidade brasileira, Darcy Ribeiro (2015) apresenta o desenvolvimento 

nacional fundado, primeiramente, no que denomina de “feitoria escravista”, com indígenas 

nativos e negros importados, seguida de um momento histórico “consulado”, constituído de 

um povo sublusitano, mestiçado, ainda sob possessão estrangeira (p. 327). Há a negativa ao 

conceito de povo e de direitos (“nem mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-se, 

vestir-se e morar”, p. 327). 

A formação originária de uma sociedade brasileira agrária e escravocrata como 

fundamento da exploração econômica também é abordada por Gilberto Freyre (2010), que 

aponta a sua composição híbrida (portugueses, índios e negros). A formação de um povo 
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nascente, o brasileiro, vem da luta da tomada de consciência de si mesmo e de realizar suas 

potencialidades. 

 Para Freyre, o desenvolvimento brasileiro privilegiou o lucro sobre as necessidades, 

coexistindo a prosperidade empresarial e a penúria generalizada pela população local, em 

 
[...] um sistema econômico acionado por um ritmo acelerado de produção do 
que o mercado externo dela exigia, com base numa força de trabalho afundada 
no atraso, famélica, porque nenhuma atenção se dava à produção e reprodução 
das suas condições de existência. (FREYRE, 2010, p. 327) 
 

   

Ribeiro (2015) aponta como fator de relevância a ausência de liberdade, desde o início 

no Brasil, não aceitando os qualificativos de preguiça, desleixo, indisciplina, frouxidão, 

mandonismo como características do povo brasileiro. A assertiva de que “não há, nunca 

houve, aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade” (p. 

330) traz ao debate para além de aspectos culturais e o insere na arena do político-econômico. 

Na contemporaneidade, Darcy Ribeiro ainda nos considera povo ainda na luta para se fazer, 

“um povo em ser, impedido de sê-lo” (p. 331). 

Aspectos econômicos e sociais são analisados pelo autor, que salienta a relação 

existente entre exploração econômica-riqueza-poder. A estratificação social brasileira de 

Darcy Ribeiro demonstra a perpetuação de um sistema econômico-social e de valores, à 

medida que o ingresso de uma classe em um estrato superior não altera a lógica de 

funcionamento, mas a reproduz. 

A Figura 1 apresenta a estratificação social brasileira por Darcy Ribeiro 

 
Figura 1: Estratificação social brasileira 
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Fonte: RIBEIRO (2015) 
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
 
 
 
A reprodutibilidade também se apresenta na política, segundo Ribeiro (2015), e as 

instituições republicanas brasileiras justificam o poder da classe dominante (p. 165). Um dos 

caminhos apontados são as instituições democráticas com base em formas locais de 

autogoverno e na expansão do movimento operário. 

Considerando o objeto da pesquisa e as relações entre Direito e Desenvolvimento, a 

leitura de a Revolução Burguesa (FERNANDES, 1976) identificou a ordem legal como 

elemento de coesão econômica. 
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[...] alterações políticas condicionaram a reorganização da sociedade e da economia, 
inserindo as estruturas econômicas coloniais dentro de uma nova ordem legal, estimulando 
a organização e o crescimento de um mercado interno e configurando uma situação de 
mercado que se tornaria, bem depressa e segundo um ritmo de aceleração crescente, o 
principal polarizador do desenvolvimento econômico nacional. (p. 86) 

     

Não apenas instrumento de coesão e ordenação do econômico, o Direito foi responsável 

também pelo funcionamento e, principalmente, a manutenção estrutural do sistema 

econômico, no qual se alteraram historicamente apenas os detentores do poder. 

Há uma diferença de abordagem na proposta de Florestan Fernandes e a análise que 

empreende é um rito de passagem do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda (2016) 

para a compreensão daquilo que – institucionalizado – o condiciona. As diferenças entre 

ambos são exploradas por Jessé Souza (2015) e o próprio Fernandes, em estudo posterior 

(artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 1986 e constante de livro publicado em 

2007), enfatizando que a economia política diz respeito às relações reais entre pessoas e 

instituições (FERNANDES, 2007). 

Dowbor (2009) apresenta as relações de dependência brasileira no que denomina fases 

portuguesa, referente ao período colonial, e inglesa, neocolonial, posterior à independência, 

estabelecendo um paradoxo entre a independência jurídica do país e a dependência econômica 

da Inglaterra (p.71), reforçada pela estrutura interna do país com uma classe dirigente local 

que estava em consonância e em “solidariedade” (p.79) com o capital dominante externo, 

interiorizando, no país, essas relações. 

Do pensamento de Dowbor (2009), destaca-se que “à independência jurídica 

corresponde, pois, uma integração mais aprofundada no mercado capitalista mundial [...]” 

(p. 110), que se reproduz historicamente no Brasil. 

No que concerne ao papel do Direito na passagem Brasil-colônia para Brasil-

independente, os estudos de Dowbor (2009) também nos possibilitam verificar a 

desconectividade entre o discurso jurídico oficial, de cunho político aparentemente libertador, 

e a realidade econômico-social, reprodutora de um modelo de dependência. É a utilização 

simbólica do Direito para manutenção de um status quo não só econômico, mas também de 
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poder político, o que se pode verificar pela dissolução da Assembleia Constituinte por Pedro 

I. 

O tema desigualdade econômica também é objeto de estudos por Dowbor (2010), que 

destaca a importância das visões de Amartya Sen e a “inversão radical” (p. 18)  que 

representou a metodologia trazida pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 

O essencial é que, a partir de 1990, com as visões de Amartya Sen (SEN, 2009) e a 
metodologia dos Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH), houve uma 
inversão radical: o ser humano deixa de ser visto como um instrumento para servir 
às empresas – na época [1990] o Banco Mundial dizia que a educação era boa 
porque aumentaria a produtividade empresarial – e passa a ser visto como o objetivo 
maior. Em outros, o social deixa de ser um meio para assegurar objetivos 
econômicos; pelo contrário, o econômico passa a ser visto como um meio para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma vida com saúde, educação, cultura, 
lazer, segurança, é o que queremos da vida. E a economia tem que se colocar a 
serviço deste objetivos sociais, da prosaica qualidade de vida 
(DOWBOR, 2010, 18) 
 
 

Dowbor (2010) entende que, economicamente, está ocorrendo gradualmente um 

esgotamento da competição, como “principal instrumento de regulação econômica” (p. 135), 

pelo paradigma da colaboração, que envolve uma dimensão ética e também um sentimento de 

realização nos envolvidos e que materializa valores (p. 141).  

Considerando o desenvolvimento em uma visão mais ampla, Boris Fausto (2015) 

destaca a importância dos indicadores sociais e aborda a educação, a “média da esperança de 

vida ao nascer” (p. 462), saneamento básico e fornecimento de energia elétrica. Assim como 

Veiga (2015), Fausto (2015) critica a adoção do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador, 

destacando a desigualdade entre classes no Brasil só tendeu a aumentar e, segundo dados do 

Banco Mundial, é um dos países socialmente mais desiguais de todo o mundo.  

[...] a renda per capita é apenas uma divisão entre a renda total e o número 
de habitantes de um país, nada dizendo sobre a distribuição dessa renda 
sobre os diferentes segmentos sociais. (p. 463) 

 

Além das análises das desigualdades econômicas pelas Ciências Sociais, Economia e 

Legal, Burgos (2013) apresenta uma quarta possibilidade de exame da problemática, que é a 

ótica da Administração Pública.  Esta via pressupõe que a desigualdade não seja enfrentada 

como assunto transversal, mas sim como  “eixo estruturante das políticas públicas” (p. 194).  
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Aqui inserem-se as contratações públicas sustentáveis, em suas relações entre ser uma 

previsão legal geral e abstrata e o vir a ser, em processo de construção pela administração 

pública brasileira. As relações são aprofundadas no capítulo conclusivo da tese.  

 No tocante à realidade brasileira, Celso Furtado critica o desenvolvimentismo (1974) 

intitula-a expressamente como um caso de mau desenvolvimento,  distinguindo crescimento 

econômico de desenvolvimento (2004). Suas conclusões merecem transcrição. 

	  
[...] fez-se evidente que no Brasil não houve correspondência entre crescimento 
econômico e desenvolvimento. É mesmo corrente a afirmação de que o país seria 
um caso conspícuo de mau desenvolvimento. 
[...] 
Para se tracejar uma tentativa de resposta, não é demais relembrar certas ideias 
elementares: o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 
preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização; já o 
desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de 
recursos para investir está longe de ser condição suficiente para preparar um melhor 
futuro para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva 
melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia 
em desenvolvimento.  
Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é fruto da realização de um 
projeto, expressão de uma vontade política. As estruturas dos países que lideram o 
processo de desenvolvimento econômico e social não resultaram de uma evolução 
automática, inercial, mas de opção política orientada para formar uma sociedade 
apta a assumir um papel dinâmico nesse processo. 

 

 Nesse sentido, em ensaio sobre o percurso da obra de Celso Furtado, Francisco de 

Oliveira (2003) pondera que o autor foi da economia para a filosofia e passou a empreender 

uma “ampla incursão pelo terreno da discussão das próprias premissas científicas, do 

arcabouço teórico da economia e de sua capacidade para dar resposta aos grandes problemas 

contemporâneos” (p. 32).  

 Assim, na obra Em busca de um novo modelo, Furtado (2002) menciona a “alta 

propensão a consumir” no Brasil, referindo-se às classes alta e média, “por um fenômeno de 

aculturação, o brasileiro de renda alta absorve padrões de consumo e também de desperdício, 

gosto pelo show off, pelo gasto ostentatório, que o caracteriza” (p. 20), o que tem relação com 

o entendimento que predominou no Brasil no tocante à aceleração do crescimento para 

posterior distribuição da riqueza.  
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 Indaga Furtado (2002, p. 21): [...] houve desenvolvimento? Não: o Brasil modernizou-

se. O desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é 

beneficiada.” 

 Partindo do exame de uma economia que se coloque a serviço do desenvolvimento e 

refletindo se é possível um capitalismo que não considere apenas o crescimento econômico e 

sua expansão, Abramovay (2012) discorre sobre a “transição para uma vida econômica em 

que a ética e o respeito aos limites dos ecossistemas estejam no núcleo das decisões” (p. 130). 

 O fundamento está na mudança de dois aspectos: a relação entre a sociedade e a 

natureza e na inovação (p. 18). Nesse sentido, reconhecer os limites da natureza e o 

desenvolvimento de mecanismos de inovação devem ser concomitantes. 

 
A transição para uma nova economia supõe que a ética (ou seja, as questões 
referentes ao bem, à justiça e à virtude) ocupe lugar central nas decisões sobre o uso 
dos recursos materiais e energéticos e na organização do próprio trabalho das 
pessoas. A pergunta central aí – improcedente para a maioria das ciências sociais – 
é: produzir e consumir para quê? 

 

Jessé Souza (2015) atribui à conjugação da concentração da riqueza em 1% da 

população brasileira e a crença de que o comportamento humano em sociedade é explicado 

apenas por estímulos econômicos (economicismo) como desencadeadores de um 

empobrecimento no debate intelectual atual. Nos dizeres deste, há um “complexo de vira-lata, 

que nos torna servis e colonizados até o osso”  (SOUZA, 20153) e, segundo o autor, essa 

perspectiva se estende aos debates acadêmicos. 

Não são poucas as reflexões sobre as raízes e a perpetuação, bem como os entraves para 

superação do atual modelo de desenvolvimento brasileiro. 

A Figura 2  objetiva destacar aspectos relevantes nos autores pesquisados em revisão da 

literatura nacional sobre o desenvolvimento brasileiro no que se refere ao objeto de pesquisa. 

A figura tem finalidade didática, consignando, em imagem, cernes substantivos  relacionados 

com o objeto estudado e, neste sentido, as datas referidas concernem à edição utilizada e não 

ao ano em que os temas destacados emergiram no pensamento dos autores.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Edição digital, via Amazon, sem numeração de páginas. 	  
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Do estudo da vasta produção acadêmica dos autores,  a opção metodológica que se 

seguiu foi a de que constassem da tese os núcleos de conteúdo que dialogassem e se 

conectassem com o objeto de pesquisa. A riqueza de pensamento dos autores e o percurso de 

ideias que empreenderam no transcorrer histórico, como em Celso Furtado, não se exaure 

nesse trabalho.  O que procura destacar é a criticidade que empreenderam ao analisarem o 

desenvolvimento nacional e as conexões entre si  e o pensamento de Amartya Sen.  

Figura 2: Desenvolvimento brasileiro – raízes, entraves e perpetuação 
 

 

 
Fonte:  por Teresa Villac,  a partir da revisão da literatura 
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
 

No modelo de desenvolvimento focado no PIB, a ordem legal atua como elemento de 

coesão econômica (FERNANDES, 1976). No exame crítico do Direito em um contexto 
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acadêmico, político e social de manutenção de modelos vigentes de desenvolvimento, Chauí 

(2013) observa a relevância do jurídico. 

O caso do Direito é exemplar para compreendermos a hegemonia da 
regulação sobre a emancipação. O Direito – mostra de Sousa Santos – é, 
simultaneamente, um mosaico de retórica, violência e burocracia, em que a 
prevalência de um ou de outro elemento varia conforme a presença ou 
ausência de democracia na sociedade em que o Direito opera. [...] Por isso 
mesmo, a constituição, o desenvolvimento e a crise do paradigma da 
modernidade têm no jurídico um dado fundamental, pois teria sido um 
componente estratégico no processo perverso de solução das contradições do 
projeto moderno, no qual a regulação sobrepôs-se à emancipação. Este 
processo se inicia com a redução do Direito a um Direito estatal científico ou 
positivo. (p. 26-27). 
 
 

Por sua vez, Boaventura de Sousa Santos (2013) refere-se à tensão existente entre o 

desenvolvimento e os direitos humanos e ambientais a partir da ênfase que há na monocultura 

e no uso de agrotóxicos no Brasil. Para o autor, há de se “des-pensar” o Direito, efetuando-se 

uma transição paradigmática também em seu âmbito. 

Nesse sentido, Liszt Vieira e Renato Cader (2013) efetuaram levantamento e análise 

normativa de políticas ambientais e concluem pelos avanços no plano da formulação a partir 

da Rio 92, com destaque para o período de 2002 a 2012.  

Os autores  examinam que os desafios estão, justamente,  na implementação das 

políticas, o que guarda consonância com a linha de abordagem proposta por Burgos (2013).  

Para Vieira e Cader (2013), há dificuldades de consecução nas areas de biodiversidade, 

florestas, energias renováveis, mudanças climáticas, saneamento, meio ambiente urbano, 

produção e consumo sustentável. Referem-se aos conflitos entre agronegócio e meio 

ambiente,  terras indígenas e territórios quilombolas, bem como as relações entre  saúde 

humana e saneamento.  

Sobre consumo sustentável, enfatizam 

O poder público tem um papel fundamental em promover ações concretas voltadas 
para a sustentabilidade, e uma das formas é utilizar seu poder de compra por meio 
da aquisição de bens e serviços ambientalmente corretos 

(VIERA, CADER, 2013, ed. virtual) 

 



	  
	  

	  
	  
	  

52	  

No momento atual, o modelo de  desenvolvimento brasileiro ainda é predatório, com 

violações aos direitos humanos,  sendo ambiental e socialmente insustentável (CONECTAS et 

al, 2016). 

É nosso entendimento que a transição de um paradigma de desenvolvimento focado no 

crescimento econômico para um desenvolvimento sustentável que conjugue as liberdades 

humanas e o bem estar intergeracional requer a assunção da ética da sustentabilidade nas 

ações públicas e privadas, a consideração da educação ambiental como fator desencadeante de 

novas posturas e condutas, aliadas à efetividade de mecanismos institucionais de controle da 

gestão pública,  acesso à informação e participação social.   

3.3	  Desenvolvimento	  sustentável	  pelo	  olhar	  do	  Direito	  
Econômico	  e	  os	  mitos	  da	  Lei	  e	  do	  Progresso	  	  
 

 Na literatura jurídico-econômica brasileira, Coutinho (2013) dedica-se à temática 

desenvolvimento sustentável, o que se relaciona com o objetivo e o problema da pesquisa. 

Seu pensamento, de fundo jurídico, tem consonância com Dupas (2006) e seus estudos sobre 

o mito do progresso e com Fitzpatrick (2007), que aborda a mitificação da Lei na 

modernidade com fundamento na ideia de progresso e ordem. 

 Coutinho tem estudos sobre a dimensão jurídica do desenvolvimento e suas relações 

com  desigualdades e políticas sociais que objetivem sua redução e o combate à pobreza. 

Coutinho (2013) reconhece a complexidade do debate desigualdade-economia e seu conteúdo 

multidisciplinar, moldado por ideologias, paixões e crenças políticas. Os recortes que utiliza, 

dentre os possíveis, são dois: um de cunho mais filosófico e outro empírico (voltado para 

políticas e programas existentes). Nossa abordagem será do primeiro recorte, condizente com 

os fins de análise pretendidos por esta pesquisa. 

 Coutinho (2013) reconhece o pouco consenso construído a respeito do significado de 

desenvolvimento: 

 [...] há muitas formas de definir o desenvolvimento – dado que a palavra não 
possui significado unívoco e não é produto de uma perspectiva explicativa 
ou de uma análise individual. Tampouco é um conceito atemporal: reflexões 
e soluções a seu respeito são históricas, fragmentadas, geopolíticas e variam 
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conforme o campo do conhecimento, a abordagem econômica que se lhe 
proponha, o setor ou a área em questão, conforme o referencial político e 
ideológico adotado, conforme, em uma palavra, a visão de mundo de quem o 
aborda (p. 19) 

 

 Abordando a concepção existente de desenvolvimento como crescimento e sua 

vinculação ao PIB, passando para outra compreensão de desenvolvimento que também se 

preocupe com a mitigação da pobreza, o autor pontua que, na primeira concepção, o Direito é 

considerado uma ferramenta de gestão macroeconômica, a gerenciar o governo e o 

planejamento por meio de uma “racionalidade tecnoburocrática de direito público” (p. 31). O 

Direito é como instrumento para financiamentos, investimentos, coordenação e impulso para 

a industrialização, assim como o direito de linhas de crédito, o controle de preços e os 

mecanismos diretivos fazem “decolar” a economia. 

 A figura 3 destaca em imagem as relações entre Direito e desenvolvimento econômico, 

a partir da revisão de literatura analisada no tópico antecedente da tese, à qual se agrega a 

criticidade de Coutinho, oriundo do Direito.   

Figura 3 -  Direito e desenvolvimento econômico 
 
 

 

Fonte: por Teresa Villac, a partir de revisão da literatura 
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
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 Verifica-se, em uma perspectiva de desenvolvimento como crescimento econômico, 

uma aparente “neutralidade” do Direito e, diríamos, sua configuração como mero operacional, 

instrumento necessário que, mediante regramentos gerais e abstratos, conduz os rumos 

econômicos de uma determinada sociedade. 

 Ocorre que essa neutralidade não é real porque, como bem nos alerta Coutinho, há 

condicionamentos históricos, geopolíticos e ideológicos subjacentes à ideia de 

desenvolvimento. Não há imparcialidade ou um ponto original neutro do qual decorrem os 

caminhos econômicos traçados governamentalmente. Interesses econômicos, predominância 

de forças, escolhas políticas (em suas motivações) podem ser legitimadas por um Direito que 

se preconiza neutro e impessoal, mas ao qual prevalecem, no entendimento desta 

pesquisadora, a contenção e o controle social. 

 A partir da explanação de Coutinho (2013), podemos refletir que o Direito ligado à 

concepção de desenvolvimento como crescimento econômico funda-se no que Fitzpatrick 

(2007) apresentou como mitificação da lei moderna e no que Dupas (2006) relaciona como 

mito do progresso. 

 A desmistificação do mundo antecedente pelo olhar racional, historicamente 

contextualizada no Iluminismo, levou a um aparente distanciamento entre mito e 

modernidade, decorrente da prevalência da racionalidade e do pensamento humano sobre o 

obscurantismo das religiões e seus fundamentos explicativos em dogmas. Não é o que ocorre 

e novos mitos foram erigidos e camuflados como estandartes neutros pela modernidade. 

 Para Dupas (2006), subjacente ao mito do progresso, há uma ideologia hegemônica, 

apropriada por elites econômicas e consequente enfraquecimento de agendas coletivas, cuja 

ruptura há de se perseguir pela soberania do cidadão. 

 [...] discursos hegemônicos que mantêm a tentativa de associar a expansão 
do capitalismo ao progresso, entendido como assunção da felicidade por 
meio do livre mercado e do consumo [...]. (p. 278) 
 
 

 Nesse contexto, a lei é um novo mito da modernidade (FITZPATRICK, 2007), 

traduzido em ordenação e positivação, regulação e segurança social, que apresenta o sujeito 

legal como um ser abstrato e universal. Assim, ao mesmo tempo em que a lei regula e 
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possibilita operacionalizações no mundo do real, é ela um novo “soberano transcendente” 

(p. 212). 

 A figura 4 sintetiza o que jaz subjacente e permanece oculto pelo mito da lei moderna, a 

partir das relações da pesquisadora entre o pensamento de Fitzpatrick (2007) e Dupas (2006).   

 A impessoalidade, abstração e igualdade a todos, dogmas do Direito e que seriam 

garantidores de sua equidistância e neutralidade em relação à Economia, Política e Sociedade 

(assegurando, em tese, tratamento isonômico e supressão das desigualdades) ocultam a 

utilização do jurídico como ferramenta macroeconômica, mecanismo de controle, manutenção 

de um status quo que associa desenvolvimento como progresso econômico.  

Figura 4 - O mito da Lei 

 

 

 
Fonte: Teresa Villac, a partir de  Fitzpatrick (2007) e Dupas (2006)  
Imagem por: Marcelo Ambrósio  
 
 Como apresentado por Coutinho (2013), concepção de desenvolvimento como 

crescimento tem corolário em concepção de Direito como ferramenta macroeconômica e 

gerencial e, nessa perspectiva, é possível relacionar a aparente neutralidade do Direito com 
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um fundamento subterrâneo ideológico e sua utilização como mecanismo de controle e 

manutenção do status quo vazado no que Dupas (2006) denomina de mito do progresso. 

 E como o Direito se insere em uma concepção de desenvolvimento diversa da 

antecedente e que se preocupe com a mitigação da pobreza? 

 Algumas iniciativas, mapeadas por Coutinho (2013), mostram o início de fissuras no 

entendimento predominante anteriormente exposto, à medida que não necessariamente o 

crescimento econômico gera redução da pobreza pela distribuição da riqueza. 

 Nesse sentido, Coutinho (2013) relata iniciativas do Banco Mundial nas décadas de 

1980 e 1990, em programas de social safety needs voltados para o combate à pobreza, por 

meio de transferências voluntárias a grupos vulneráveis. Em 2001, o World Development 

Report discutiu as relações entre pobreza e desenvolvimento e esta foi apresentada como um 

“obstáculo” ao desenvolvimento, sendo proposto: promover oportunidades, estimular a 

autonomia e aumentar a segurança (COUTINHO, 2013 p.34). 

 Relatório da Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP), Making the Law 

Working for Everyone (2008), sob a coordenação de Madeleine Albright e Hermando de Soto, 

apresenta a importância de reformas legislativas e em organizações de justiça.  

 Com relação a como o Direito se insere nessa perspectiva, houve referências a um 

ambiente institucional formalizado que protegesse juridicamente os direitos de propriedade, o 

capital humano e a possibilidade que pobres possam ingressar em atividades de mercado 

lucrativas (COUTINHO, 2013). 
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4	  ÉTICA	  AMBIENTAL	  
	  

 A análise da inserção do desenvolvimento sustentável como uma diretriz das 

contratações públicas brasileiras e a consideração da sustentabilidade como valor e princípio 

constitucional, em suas dimensões econômica, ambiental, social, jurídico-política e ética 

(FREITAS, 2014), guarda relação com aprofundamento teórico prévio em ética ambiental que 

aborda, em diferentes pensadores e linhas, a relação do homem com o ambiente e do homem 

com o homem. 

 Nesse sentido, a inserção da ética ambiental no debate possibilita ampliar o objeto de 

estudo para além de um instrumento jurídico ou de gestão pública, à medida que o recorte que 

se conferirá ao referencial teórico de ética ambiental destacará a literatura contemporânea em 

suas relações com desenvolvimento sustentável, sustentabilidade como valor, consumo e 

direitos humanos. Justifica-se o recorte porque esta não é uma pesquisa cujo objeto e 

problema envolvam exclusivamente o tema ética ambiental. 

 Não se empreenderá, portanto, um estudo exauriente sobre as origens e correntes de 

ética ambiental de per si, mas uma revisão da literatura a partir das relações acima referidas, 

que possibilitam o aprofundamento da discussão proposta nesta tese. Trata-se, portanto, de 

uma perspectiva de trabalho. 

4.1	  Problematização	  
	  

 Efetuou-se aprofundamento na literatura de ética ambiental e, considerando as 

premissas de trabalho: relações da ética ambiental com desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade como valor, consumo e direitos humanos, foram identificados os seguintes 

autores que abordam uma ou mais dessas relações em seus estudos. 

 Assim, no âmbito internacional, há destaque a Hans Jonas, Ulrich Beck, Edgar Morin, 

Dale Jamienson, Andre Gorz, Maria Alexandra Aragão, Maria da Glória Garcia, Franciscus, 

Victor Papanek e Stuart Walker. 
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 Como o objeto de estudo são contratações públicas sustentáveis brasileiras, a literatura 

nacional em ética ambiental foi também mapeada e foram identificadas análises que 

apresentam implicações de reflexões teóricas sobre ética ambiental no ordenamento jurídico 

nacional com Édis Milaré, Marcelo Pelizzoli, Leonardo Boff e Renato Nalini, o que é fator de 

relevância na pesquisa porque as contratações públicas dependem precipuamente de 

positivação pelo Direito. 

4.2	  A	  responsabilidade	  pelo	  porvir	  e	  	  o	  risco	  	  
	  

 Foi com Jonas (2006) que o sentido de responsabilidade humana desenhou-se 

desvinculado de uma noção relacional de direitos e obrigações. O fator reciprocidade esvai-se 

(GARCIA, 2007) e não é o que fundamenta a responsabilidade em Jonas, mas sim uma 

responsabilidade pelo futuro, por aquilo que ainda não se constituiu como objeto no real, mas 

deve nortear a conduta humana. É o que o autor denomina de “dever ligado ao futuro” que se 

desenvolve coletivamente e mediante ações de cidadania. 

 O princípio da responsabilidade em Hans Jonas, para sua concretude, relaciona-se com 

o direito à informação em matéria ambiental, à medida que o zelo e o dever ético para tempo 

futuro em muito se instrumentaliza com conhecimento sobre as situações atuais e as 

consequências de ações. Relaciona-se também com a existência de canais institucionais que 

possibilitem tanto o acesso a essa informação como a participação democrática. 

 Sua perspectiva ética para além do momento presente tem ressonância em Jamieson 

(2005), abordando a impossibilidade de estabelecer uma relação de reciprocidade com aqueles 

que viverão no futuro, gerando uma “assimetria” relacional.  

 Em acréscimo, a Sociedade de Risco, apresentada por Ulrich Beck (2011) tem como 

ponto fulcral a impossibilidade de prever e circunscrever os riscos da ação, o que traz a 

necessidade de um agir social que considere  valorativamente estes  potenciais riscos e a eles 

se atenha no agir presente.  

 Há uma ruptura com a visão mecanicista de mundo trazida pela ciência moderna. 

Assim, não mais subsiste a rígida  distinção entre disciplinas naturais (voltadas aos fatos) e 
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morais (dependentes de avaliação, interpretação e valores), que  objetivou historicamente a  

separação das autoridades civil e religiosa e a  constituição de um Estado laico 

(MARICONDA, 2006).   

 Rompe-se a visão mecanicista da natureza e o entendimento da possibilidade de  

dominá-la e circunscrevê-la aos objetivos racionais humanos e  ao progresso, associado a 

crescimento econômico (DUPAS, 2006).   Afinal,  “o que legamos às pessoas no futuro não é 

apenas capital, mas o próprio mundo no qual farão escolhas que tornarão suas vidas 

significativas” (JAMIENSON, 205, p. 294), 

4.3	  Mudar	  de	  via,	  ecologia	  política,	  libertação	  
	  

 E como romper com essa lógica mecanicista da natureza, afastar-se do 

antropocentrismo e permitir-se uma ideia de desenvolvimento que não se limite à mensuração 

do Produto Interno Bruto? 

 Fazendo um recorte no pensamento de Edgar Morin (2013) e em que medida a ética se 

relaciona com essa questão, o autor pondera que o modelo de desenvolvimento predominante 

no ocidente, associado a crescimento, fornece “um arquétipo universal para o planeta” (p. 31), 

originando subdesenvolvimentos intelectual, psíquico e moral. O subdesenvolvimento 

intelectual decorre da formação disciplinar e de sermos ensinados pela dissociação. 

Psiquicamente, há o domínio de uma lógica puramente econômica, associada ao crescimento 

e ter como de maior valoração tudo aquilo (e somente aquilo) que pode ser quantificado e 

materializado. O subdesenvolvimento moral decorre da prevalência social do egocentrismo 

sobre a solidariedade. 

 Para Morin (2013), a adjetivação sustentável para desenvolvimento, ainda que possua 

uma dimensão ética, é paliativa e o autor propõe uma transformação maior: metamorfose que 

possibilite uma mudança de via pela consciência. 

 André Gorz (2010), reconhecendo a influência de Sartre em seu pensamento, reflete 

sobre a negação humana da parte interna daquilo que não é socializável para canalizar vidas e 

desejos em função do que de nós espera a “megamáquina social”. Assumimos um papel, de 
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Outro que nega a si e impede o homem de ser por si mesmo e contribui para a reprodução de 

uma lógica social automatizada. A ruptura desse distanciamento de si mesmo ocorre naquilo 

que o autor denomina de “interstícios” ou “falhas”, que possibilitam o surgimento de sujeitos 

emancipados. Para ele, a questão de ser sujeito reside nos fundamentos da ética e da política. 

 É aqui, no campo da ética e da política, que emerge a crítica de Gorz ao capitalismo, à 

lógica econômica desencadeada pela adoção do Produto Interno Bruto (PIB) e às 

consequências climáticas se não for rompida também essa lógica em busca de alternativas 

econômicas, enfatizando o autor o decrescimento como um imperativo de sobrevivência, à 

medida que possibilitará outras relações sociais, outros estilos de vida, outra civilização. 

4.4	  Espiritualidade	  	  
	  

 Partindo da anterioridade do mundo comparativamente ao homem, não tendo se 

originado do desejo ou criatividade humanas, Boff (2008) pontua que é ética e de 

responsabilidade a relação que o homem tem com o mundo. Nesse sentido, ataca o paradigma 

da modernidade de dominação da natureza, povos e culturas, apontando a participação das 

igrejas nessa mentalidade por não terem sido suficientemente críticas na relação homem-

natureza, enfatizando a transcendência de Deus e seu distanciamento do mundo material. 

  O autor fala de uma organicidade e da comunhão do homem com os demais seres. Uma 

reciprocidade e é o reconhecimento dessa alteridade de cada ser que leva a uma exigência 

ética de responsabilidade: 

O fato de cada ser constituir-se em outro, diferente de mim, funda também uma 
exigência ética para mim. Somente o ser humano pode bendizer essa alteridade, 
conviver graciosamente com ela ou atropelá-la, e até perversamente destruí-la. Nisso 
reside sua responsabilidade ética. Existem os direitos do ambiente e uma justiça 
ecológica: tudo tem direito de continuar a existir, dentro do equilíbrio ecológico. A 
esse direito correspondente o dever do ser humano de preservar e defender a 
existência de cada ser da criação. (p. 111) 

 

 Boff (2008), para quem espiritualidade “significa viver segundo a dinâmica profunda da 

vida” (p. 183), propõe uma forma de vivência democrática que seja ecológico-social e a eleva 

como um valor universal e uma forma mais integradora de organizar a sociedade. Nessa 
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democracia, supera-se o antropocentrismo e o ecológico compreende a qualidade de vida, 

relacionando injustiça social com injustiça ecológica, porque o ser humano, sujeito à falta de 

infraestrutura, insalubridade e poluição, é o mais pobre. Há em Boff a referência crucial a 

uma “vida digna”, o que também fundamenta o pensamento de Amartya Sen (2009), que 

atribuiu ao desenvolvimento o objetivo de desenvolvimento das potencialidades humanas. A 

característica de Boff é incluir nessa democracia todos os seres vivos. 

 Sua perspectiva de inserir a espiritualidade na vivência social democrática é reconhecia 

por Boaventura de Sousa Santos (2014) como viabilizadora de “uma poderosa energia 

motivadora que, se for canalizada para as lutas progressistas pela justiça social, poderá 

reforçar a credibilidade das visões que mobilizam os ativistas [...]” (p. 144). 

 Quanto ao desenvolvimento, Boff (2008) associa-o à dominação, não apenas da 

natureza, mas de ser humano sobre ser humano e critica os modelos de desenvolvimento 

imperantes (atente-se que a primeira edição do livro é de 1992), critica a expressão 

desenvolvimento sustentável (1995, p. 106), porque mantida a lógica econômica de aumento 

da produtividade, acumulação e inovação tecnológica. 

 Em contraposição, refere-se à necessidade de “nova ordem econômica, por um novo 

regime de propriedade, por relações sociais e ecológicas distintas, enfim, um novo 

humanismo” (BOFF, 2008, p. 133), consubstanciado em algumas características: a) direito de 

todo ser humano persistir na sua existência com comida, moradia, saúde; b) cidadania; c) 

equidade (que implica em solidariedade entre grupos e nações para redução das desigualdades 

sociais); d) bem-estar humano e ecológico, tendo a qualidade de vida como funcionamento 

global da sociedade; e) respeito às diferenças culturais; e f) a partir do reconhecimento das 

alteridades, reciprocidade e complementariedade mútua. 

 Especificamente em relação à “Mãe Terra”, Boff (2016) propõe a substituição do 

paradigma da conquista pelo paradigma do cuidado, uma cultura da paz, respeitadora dos 

direitos da vida, natureza, com diálogo entre os povos em busca de convergências, o cuidado 

com as florestas em função da escassez de água, a busca por fontes alternativa de energia para 

impedir o aquecimento global.  

 Em acréscimo, se em 1995, o autor referiu-se à sustentabilidade como detentora de um 

caráter retórico e ilusório, em 2016, utiliza-se do termo “sustentável” ao desejar: “Queremos 
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outro tipo de Brasil, diverso daquele que herdamos que seja democrático, includente, justo e 

sustentável” (BOFF, 2016a) 

 A Encíclica Laudato  Si (FRANCISCUS, 2015) apresenta a posição da Igreja Católica 

sobre a questão ecológica, no que se intitulou Nosso Cuidado com a Casa Comum. O 

documento ressalta as 

 
[...] raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais que nos convidam a encontrar 
soluções não só na técnica mas também numa mudança do ser humano; caso contrário, 
estaríamos a enfrentar apenas os sintomas. (parágrafo 9) 
 

 

 Reflete sobre o paradigma tecnocrático dominante e o quanto este considera o ser 

humano, ponderando por um desenvolvimento humano sustentável e integral. A Encíclica 

destaca dois aspectos de não ação pela transformação: a recusa daqueles que detêm poder para 

mudanças e o desinteresse, seja pela negação, seja pela indiferença. 

 No tocante ao consumo, são tecidas críticas a ser esse excessivo, ao desperdício, à 

geração de resíduos, à cultura do descarte, “que afecta tanto os seres humanos excluídos como 

as coisas que se convertem rapidamente em lixo” (parágrafo 22). É feita uma relação entre 

produção-consumo-estilo de vida e as consequências danosas a todos. A Encíclica enfatiza 

que há um nível escandaloso de consumo de alguns setores e há referência, inclusive, às 

razões da não adoção de medidas governamentais para a redução do consumo: 

Respondendo a interesses eleitorais, os governos não se aventuram facilmente a irritar a 
população com medidas que possam afectar o nível de consumo ou pôr em risco 
investimentos estrangeiros. (FRANCISCUS, 2015, p. 180) 

 

 Uma das alternativas apresentadas é a ação política local, orientada para a alteração do 

consumo, o desenvolvimento duma economia de resíduos e reciclagem, a proteção de 

determinadas espécies e a programação duma agricultura diversificada com a rotação de 

culturas. É proposta uma redução da produção e do consumo para “outra modalidade de 

progresso e desenvolvimento” (parágrafo 191), inclusive com uma admissibilidade cautelosa 

do decrescimento (parágrafo 193:  “chegou a hora de aceitar um certo decréscimo do 

consumo nalgumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma 

saudável noutras partes”). 
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 As referências à felicidade, à dignidade, às críticas à desigualdade e à exclusão social 

aproximam a Laudato Si das ideias de Amartya Sen, sendo apontada uma “raiz humana” para 

a crise ecológica e a necessidade de não nos determos apenas nos “sintomas”, apontando 

como insustentável o atual estilo de vida. 

Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e 
espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza 
e o meio ambiente, sem curar todas as relações humanas fundamentais. Quando o 
pensamento cristão reivindica, para o ser humano, um valor peculiar acima das outras 
criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e, assim, estimula o reconhecimento 
do outro. (FRANCISCUS, 2015, p. 119) 
 
 

 É nessa raiz humana que a dimensão ética é apresentada e traz ao debate internacional a 

visão atual do catolicismo apostólico romano sobre a crise ecológica. Trata-se, em análise por 

Viveiros de Castro (2016), de uma verdadeira antropologia cristã, que adotou a ecologia 

integral e a não dissociação natureza-ser humano.  

 Em uma sociedade de consumo na qual prevalecem os excessos e a ostentação visual, 

Papanek (2007) considera que valores espirituais podem estar subjacentes ao design de 

produtos, a partir de reflexões prévias  a sua elaboração: 

 Irá o design ajudar significativamente a sustentabilidade  do meio ambiente? 
 Poderá facilitar a vida de algum grupo que foi marginalizado pela sociedade? 
 Poderá aliviar a dor? 
 Ajudará aqueles que são pobres, estão privados de direitos ou sofrem? 
 Poupará energia ou, melhor ainda, ajudará a criar energias renováveis? 
 Pode salvar recursos insubstituíveis?” 
 PAPANEK (2007, p. 59) 

  

 As considerações de Papanek (2007) imprimem ao ciclo de vida dos produtos uma 

perspectiva que vai além da funcionalidade dos bens, apresentando um substrato ético às 

decisões produtivas, desde a de ser um bem reciclável até o design que influi positivamente 

em situações sociais. Para o autor, a espiritualidade  possibilita a assunção de 

responsabilidades sociais e morais dos designers de produtos, principalmente em relação ao 

futuro.   

 Em consonância,  o pensamento de Maria Cecília  Loschiavo dos Santos (2014) acerca 

das relações entre consumo, descarte, catação e o papel do design como agente de 

transformação ética para a dignificação humana:   
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Criar estratégias para o descarte, para a re-materialização e para a reciclagem 
constitui-se num desafio significativo para a atuação do design como agente de 
transformação, promoção de novos estilos de vida, principalmente diante da aguda 
crise ambiental que estamos vivendo. 
Na dinâmica da re-materialização, coloca-se a figura dos despossuídos que, movidos 
pela necessidade de sobreviver, contribuem em várias operações da reciclagem. 
A participação dos moradores de rua, dos catadores de recicláveis nessa dialética do 
descarte-catação-reciclagem reveste-se de um importante significado por introduzir 
um aspecto de alteridade em vista da cultura dominante, no âmbito do espaço 
público metropolitano. (p. 65) 

 

 Em um modelo econômico focado no lucro,  no crescimento econômico mensurado pelo 

PIB e na cultura do consumo,  Walker (2014)  critica o tripé da sustentabilidade proposto por 

Elkington, propugnando por uma conexão “com valores interiores e bem-estar espiritual” 

(idem, p. 22), destacando o papel dos designers de produtos para que se afastem de modelos 

corporativos e em massa.   

 O autor postula por um design de produtos para a sustentabilidade,  ampliando o tripé 

de Elkington e atentando para quatro significados: prático, social, pessoal e econômico. O 

significado prático refere-se ao atendimento das necessidades físicas com consideração dos 

impactos ambientais, o sentido social refere-se à ética, compaixão, equidade e justiça, 

enquanto que o significado pessoal à consciência, bem estar espiritual. Neste sentido, a 

viabilidade  econômica não é um fim em si mesmo (WALKER, 2017).   

	  

4.5	  Tempos	  líquidos	  
 

 As críticas à sociedade de consumo são marca de Bauman (2008), sociedade que, 

focada no individualismo, imprime ao ato de comprar exacerbadamente um modo de vida, um 

componente cultural. O consumismo não é neutro, mas sim induzido e incentivado pelas 

instituições, sem que disso se apercebam os outrora cidadãos. 

 Sua associação à felicidade e bem-estar desencadeia um desvirtuamento no humano 

que, sem consciência crítica, passa a focar nos aspectos econômicos do viver e a busca de 

enriquecimento individual (BAUMAN, 2013) e da busca de felicidade pela posse de bens 

tornou-se um fator de distinção social (ZANIRATO; ROTONDARO, 2016). 
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 Para Bauman, as relações humanas, assim como os bens de consumo, também se 

esvaem,  tornando-se líquidas, alteráveis, e os sujeitos, hoje consumidores, almejam valores 

em mercadorias, gerando uma insensibilização moral. 

 A moralidade que herdamos é a da proximidade, que não envolve zelo com as 

repercussões de longo prazo e, referindo-se a Hans Jonas, não temos condições de antever e 

prever as consequências futuras de muitas das ações de hoje, findando que “nossa 

responsabilidade moral coletiva, assim como a responsabilidade moral de todo homem e de 

toda mulher, nada no mar da incerteza” (BAUMAN, 2013, p. 309). 

 Bauman (2016, p. 62) reconhece: 

[...] o crime de transformar o cidadão em consumidor (em parte intencionalmente, 
em parte por omissão); isto é, a pessoa supõe que receber serviços dos que dirigem o 
país, mas não está nem ansiosa nem é convidada, nem tampouco está autorizada, a 
participar de sua gestão. 

 

 A esse cenário, some-se a sucessão dos governantes com a manutenção da lógica 

operacional de funcionamento do sistema econômico e “a impotência crescente e cada vez 

mais manifesta dos instrumentos disponíveis de engajamento e ação política” (BAUMAN, 

2016, p. 63). 

 Como se insere a ética? Sem desconsiderar que a incerteza não é variável nova, o 

filósofo aponta para a responsabilidade moral como o “mais precioso dos direitos humanos”, 

porque é incondicional e infinita (BAUMAN, 2013, p. 349). O desvirtuamento ocorre porque, 

justamente, a cultura consumista foi exitosa em afastar-nos desses valores e o fazer compras 

foi apresentado e tornou-se a “solução universal para todos problemas e preocupações 

humanas mais universais” (p. 62). 

 Subsistem, contudo, valores essenciais à vida, que não chegam aos sujeitos porque suas 

escolhas são pré-manipuladas (BAUMAN, 2016). E que valores nos são retomados pelo 

autor? 

[...] como dignidade, segurança, aceitação social e reconhecimento, o sentimento de 
pertencimento bem como de distinção de ser singular e insubstituível uma vida 
significativa, a busca da felicidade, a autoestima ou, com efeito, a consciência moral 
limpa. (BAUMAN, 2016, p. 62) 
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 Com essa pesquisa, as críticas de Bauman à sociedade de consumo  são trazidas para a 

análise de que maneira será possível reconfigurar as contratações públicas para que os sujeitos 

que as operam (servidores públicos) na estrutura burocrática estatal possam efetuar novas 

escolhas (dimensões da sustentabilidade), quais os parâmetros para ela (observância da 

legalidade e o necessário suporte dos operadores do Direito para tanto) e como fazê-lo (visão 

sistêmica, ressignificação do agir cotidiano estatal para o fortalecimento de um senso de 

cidadania no serviço público). 

4.6	  Ética	  Ambiental	  e	  Direito	  	  
 

 Em estudos antecedentes (VILLAC, 2014b; 2015), iniciou-se  mapeamento inicial de 

literatura jurídica que abordasse Ética e questões ambientais com Nalini (2010) e Pelizzoli 

(2010), a seguir aprofundado o exame com mais especificidade para esta pesquisa. O capitulo 

segue com os estudos empreendidos com os posicionamentos de Maria Alexandra Aragão 

(2006) e o Direito dos Resíduos; Edis Milaré (2011) em o Direito do Ambiente:  Gestão 

Ambiental em foco; e Juarez Freitas (2014) em Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 

  Nalini (2010) refere-se à Ecologia como uma ciência solidária por necessitar múltiplos 

conhecimentos e por não prescindir de um sentimento de vínculo, propugnando uma cultura 

ambiental como contraponto à crise valorativa que ocasiona os impactos ambientais. Os 

passos para essa caminhada ética configuram-se numa tríade: estudo, participação e 

vivência/disseminação. 

  O primeiro passo se traduz em conhecimento e em ações pró-ambientais que estejam 

articuladas com o planejamento sociopolítico que afaste o falso dilema conservação x 

progresso. A participação é elemento-chave porque será ela que possibilitará ao individuo 

reconhecer-se como parte da natureza, vivenciando-se e disseminando a ética ambiental. 

  No tocante à Constituição Federal de 1988, o dever estatal de preservação do ambiente é 

apresentado numa perspectiva ética e Nalini (2010) refere-se ao um “dever fundamental 

ecológico” (p. 29) e à necessidade de um limite ecológico ao progresso econômico, a partir da 

concepção de desenvolvimento sustentável e políticas estatais nesse sentido. 
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 Os homens públicos têm uma vinculação ética, política e jurídica evidente com a 
busca do desenvolvimento sustentável. Além da responsabilidade moral, partilhada 
com qualquer cidadão, o governante, o parlamentar e o exercente de uma função 
estatal titulariza um dever político e jurídico na consecução do bem comum. 
(NALINI, 2010, p. 139) 

 

  A perspectiva ética inserida no dever de preservação ambiental e o agir publicista rumo 

à efetivação apresentados por Nalini (2010) aplicam-se às licitações sustentáveis.  

  Pelizzoli (2013) apresenta a educação ambiental como novo paradigma que se 

contrapõe ao cartesianismo e ao modelo epistemológico que ainda guia as ciências com 

reducionismo, fragmentação, perda da dimensão da complexidade e ênfase quantificadora.  

A grande dificuldade nessa temática diz respeito às visões contaminadas 
(dicotômicas, utitaristas) que separam demais o ambiente a e a política, interno e 
externo, natureza e cultura, saber e sensibilidade. (PELIZZOLI, 2013, p. 31). 

  

 O autor pontua que a visão cartesiana ainda prevalecente expulsa o elemento sagrado da 

vida, levando a um desencantamento do mundo e a separação entre saber e ética. Apresenta a 

ética e o ambiente como uma nova postura pedagógica e a consideração do sujeito como “um 

ser inserido, em todos os sentidos: corpo social, corpo saudável, ambiente, 

interioridade/mente, comunidade, família” (PELIZZOLI, 2013, p. 52).  

 Milaré (2011) apresenta a ética como fundada no Direito Natural, qual seja, 

independente de positivação e que deve ser levado em consideração no aperfeiçoamento do 

sistema jurídico. O autor compreende-a como voltada para a justiça social, reportando-se a 

Amartya Sen e Hans Jonas, reconhecendo que a elaboração ética ocorre por meio do discurso 

dos grupos sociais, ocupando-se do progresso humano com prática da liberdade e a 

consolidação também de valores humanos. 

 O meio ambiente e suas complexidades são ressaltados pelo professor de direito 

ambiental: 

O meio ambiente é sobretudo uma realidade dinâmica e mutante, holística e 
sistêmica; ele é objeto de ciências e técnicas aplicadas, realidade interdisciplinar e 
mesmo transdisciplinar que desafia abertamente qualquer competência exclusiva, 
seja científica de investigação, seja normativa de usos e costumes. O meio 
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ambiente é um fato real, múltiplo e constantemente renovado, de modo que nunca 
será esgotado em suas diferentes análises. (p. 154) 

   

  Trata-se de perspectiva que introduz e apresenta a temática ambiental para público de 

literatura jurídica em uma perspectiva inovadora e dialogando com outros campos do 

conhecimento, assim como o fazem Nalini (2010) e Freitas (2014). 

 Milaré (2011) introduz três perspectivas sobre a ética em seu relacionamento com o 

meio ambiente. A social considera o meio ambiente como patrimônio da coletividade, em 

uma cosmovisão do mundo como “nossa casa” (p. 158). Partindo do pensamento de 

Lipovetsky – e da responsabilidade humana sobre o não humano –, o autor propõe a 

superação da mentalidade de prevalência de interesses individuais nessa área ao mesmo 

tempo que reflete sobre a dificuldade e os perigos de se invocar a “vontade do povo”, porque 

esta é impessoal, de difícil aferição e facilmente fantasiável. Não é um problema de fácil 

equacionamento, sendo apontada a importância da ética ao indivíduo, seu grupo social, 

comunidade local, produtor, consumidor e amplos setores da sociedade, ao cidadão e ao Poder 

Público. 

 Nesse ponto, a perspectiva política se insere. O foco é dual: o gestor público, com a 

moralidade administrativa do seu agir ou sua imoralidade pelo abuso de poder em questões 

relacionadas à degradação ambiental, bem como à comunidade, com ainda débeis e vacilantes 

consciência e exercício da cidadania. O autor também se posiciona no sentido de que o tributo 

social da degradação do meio ambiente será pago pelos mais fracos, conclamando por uma 

gestão ambiental mais cuidadosa, humana e justa (MILARÉ, 2011). 

 O enfoque biocêntrico é a crítica de Milaré (2011) ao antropocentrismo, postulando uma 

ética da vida que considere os valores intrínsecos do mundo natural. A revisão dos valores 

sociais, culturais e jurídicos – inclusive da legislação – integra a hipótese de trabalho por uma 

Ética do Meio Ambiente. 

 
O Direito não se constrói para si mesmo ou para uma ordem social e política 
abstrata. Ele deve interessar-se pelo homem concreto, pelas diferentes realidades 
humanas, permanentes e mutantes, que servem de insumo para a História Universal. 
A justiça legal e a justiça moral dão-se as mãos e se fundem para construir um 
mundo saudável e justo. (p. 173) 
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 Verifica-se que as reflexões éticas sobre o tema abarcam os fins últimos do 

desenvolvimento e dos valores predominantes na sociedade. A partir delas, em consideração 

ao objeto de estudo, trata-se de refletir sobre opções governamentais que não modelam o 

consumo nem se focam na prevenção de resíduos e na gestão ambiental daqueles gerados. E 

mais, há um papel primordial a ser exercido pelo Estado na articulação de políticas públicas 

socioambientais, educação ambiental e desenvolvimento de novos mecanismos de gestão 

transversais. 

	  
4.7	  O	  novo	  paradigma	  da	  	  Sustentabilidade	  	  
	  

 A dimensão ética da sustentabilidade e suas relações com novo paradigma 

principiológico de superação da lógica progressista de desenvolvimento vem desenvolvida 

por Freitas (2014). É a superação de uma visão mecanicista de mundo por uma agenda que 

eleve a sustentabilidade a valor constitucional. 

 Ética pressupõe juízos de valor que conduzam a raciocínios e ações condizentes com 

aquilo que se elevou como escolha social. E como estabelecer essas escolhas? No campo 

jurídico-político, Freitas (2014) nos apresenta a tutela do direito ao futuro como 

desencadeadora das concepções de trabalho, produção e consumo, desencadeando, no mundo 

do Direito e da Gestão Pública, nova concepção dos bens jurídicos. A ética, em uma 

sociedade de risco que zela pelo direito ao futuro, é o ponto nevrálgico que consubstancia a 

sustentabilidade como um princípio jurídico, constitucional, imediato, vinculante e que 

“determina, sem prejuízo das disposições internacionais, a eficácia dos direitos fundamentais 

de todas as gerações” (p. 76). 

 É justamente essa nova perspectiva ética aos institutos jurídicos que faz com que a 

licitação, tradicional ferramenta do direito administrativo, apresente-se com uma nova luz e 

roupagem, não apenas simbólica, mas também e precipuamente operacional e prática, nas 

quais a busca do valor sustentabilidade pelas contratações públicas (e o dever estatal do zelo 

para com o meio ambiente) possam efetivar-se. 
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 A perspectiva da sustentabilidade apresentada por Freitas (2014) engloba valoração 

humana, social, cultural e da Natureza e coloca os aspectos econômicos em patamar que não 

permita que se sobreponham ao desenvolvimento sustentável por aplicação automatizada e 

sem atualização interpretativa das normas licitatórias vigentes. Atento a um Direito que não se 

deslegitime por construções teóricas sem lastro no real, mantidas por vaidade e apego 

intelectual a argumentos que permanecem desatualizados e fechados em si mesmos, o autor 

rebela-se ao intelectualismo jurídico estéril e efetua a necessária conectividade do mundo do 

Direito com a Casa Comum que habitamos. 
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5.	  SUSTENTABILIDADE	  COMO	  VALOR	  E	  PRINCÍPIO	  
CONSTITUCIONAL	  
	  
	  

 O referencial teórico para a análise da legislação brasileira sobre contratações públicas 

sustentáveis é a teoria de Freitas (2014) referente à sustentabilidade como valor e princípio 

constitucional com as suas dimensões entrelaçadas: social, ética, ambiental, econômica e 

jurídico-política. 

 O autor apresenta a sustentabilidade como um princípio constante da Constituição 

Federal e, como tal, irradiando a todo o ordenamento jurídico nacional na aplicação e 

interpretação da lei e na consecução de políticas públicas do que denomina de Estado 

Sustentável. 

 O conteúdo do Tópico subsequente refere-se a excerto de publicação em coautoria 

(VILLAC et al., 2016), constante dos Anais do Simpósio Luso-Brasileiro em Modelos e 

Práticas de Sustentabilidade, organizado pelo Instituto de Energia e Ambiente e Universidade 

Nova de Lisboa, realizado em Lisboa em julho de 2016 com apresentação oral por esta 

pesquisadora, mediante submissão aprovada. 

5.1	  Sustentabilidade	  no	  Direito	  Brasileiro:	  percurso	  	  
 

 A inserção da temática Sustentabilidade no direito ambiental nacional, como um valor, 

iniciou-se com Freitas (2014). Em  estudo para esta pesquisa (VILLAC et al., 2016) abordou-

se preliminarmente revisão da literatura brasileira de direito ambiental e os motivos para a 

esparsa literatura jurídica pátria focada na sustentabilidade. 

 Relacionada à pesquisa em doutorado, por pertinência, seguem transcritas as 

considerações teórico-jurídicas sobre a inserção da sustentabilidade no campo do Direito 

Ambiental Brasileiro. 

No Direito brasileiro, a literatura ainda é esparsa no que se refere propriamente ao tema 
sustentabilidade e a sua abordagem na perspectiva jurídico-filosófica foi introduzida, de 
modo sistemático, por Freitas (2012). A literatura, entretanto, é consistente no que tocante às 
configurações e aos princípios gerais do Direito Ambiental (SARLET FENSTERSEIFER, 
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2013; MACHADO, 2009; ANTUNES, 2008; OLIVEIRA, 2009; CANOTILHO, LEITE, 
2008) e há abalizado espectro de publicações em temas específicos, como licenciamento 
(BECHARA, 2009) compensação ambiental (MACIEL, 2012), pagamento por serviços 
ambientais (NUSDEO, 2012) responsabilidade penal (SIRVINSKAS, 2011; PRADO, 1998) 
responsabilidade civil (LEMOS, 2011), aspectos hídricos (D’ISEP, 2010) e resíduos 
(PHILLIPPI JR, 2012). Neste aspecto, registre-se que o campo do Direito Ambiental possui 
juventude no Brasil comparativamente com outros ramos jurídicos, e tem sido necessário 
autêntico processo de construção doutrinária para o seu fortalecimento e reconhecimento 
como ramo autônomo do Direito. 
A pouca literatura jurídica específica sobre sustentabilidade guarda relação, ao que tudo 
indica, com o fato de que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira Carta brasileira a 
tratar o tema do meio ambiente em tópico próprio. Em acréscimo, a adjetivação “sustentável” 
para o desenvolvimento também é recente no cenário internacional, tendo ocorrido em 1972, 
no Relatório The Limits to Growth - elaborado para o Clube de Roma (VEIGA, 2015), 
convindo registrar que a consideração do desenvolvimento sustentável como um direito 
humano deu-se somente em 1986, por Resolução da ONU, com maior propagação graças ao 
famoso Relatório Brundtland, de 1987 (VEIGA, 2016). De fato, foi a Resolução 41/128, da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 04 de dezembro de 1986, que reconheceu no 
âmbito do direito internacional público o desenvolvimento sustentável como um direito 
humano (TRINDADE, 2000, PIOVESAN, 2008), universal e indivisível, o qual se mostra 
interdependente com outros direitos humanos (Declaração de Viena, 1993 - Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos), como vem a ser o direito ao meio ambiente sadio previsto 
no Protocolo de San Salvador, ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 1996 (VILLAC, 
2015). 
Levantamento apontou que já existe literatura nacional consistente de Direito Ambiental na 
perspectiva interdisciplinar (OLIVEIRA, SAMPAIO, 2012; MILARÉ, 2011; PHILLIPPI JR, 
ALVES, 2011; BENJAMIN, FIGUEIREDO, 2011; SARLET, 2010; FARIAS, COUTINHO, 
2010; PIOVESAN, SOARES, 2010; RIOS, IRIGARAY, 2005; KISHI et al, 2005), o que 
deve ser reconhecido como ponto muito positivo, pois é o lastro para estudos na perspectiva 
da Ciência Pós-Normal (FUNTOWICZ, RAVETZ, 1993; 1997), que contempla as 
complexidades dos contextos socioambientais contemporâneos e acolhe a demanda dialógica 
a ser enfrentada (GIATTI, 2015). 
No âmbito da literatura jus-filosófica brasileira, os estudos desenvolvidos por Freitas (2012) 
incorporam a sustentabilidade como valor e princípio constitucional, na condição de 
balizadores dos modos de pensar e gerir o destino comum em horizonte intergeracional, 
trazendo para o âmbito da reflexão jurídica um tema descortinado em outras áreas do 
conhecimento cientifico.  
A relevância da inserção na literatura jurídica da sustentabilidade, explorando este objeto de 
estudo substancialmente de per si, é robustecida ao se reconhecer que, nos países de origem 
ibérica, o legalismo é condição essencial da cultura (SARAVIA, 2006) e que o ordenamento 
jurídico brasileiro centra-se na necessidade de positivação expressa. Assim, há uma força 
normativa adicional, por assim dizer, nas relações socialmente regradas, sem embargo de as 
forças do corpo social também influenciarem no desenvolvimento dos processos de 
interpretação e de implementação, eis que “se o direito pretende organizar e orientar a vida 
social, esta é um elemento substantivo na formulação da regra jurídica.” (idem, 2006, p. 22). 
A abordagem jurídica da temática sustentabilidade trazida por Freitas, com a ideia de que 
esta traz em seu âmago valores, como difundido em literatura não jurídica (VEIGA, 2010, 
2015; SACHS, 2004, PELIZZOLI, 2004), bem como, com a apresentação do status 
constitucional que os valores ocupam e como se articulam no ordenamento, é passo 
importante para que se possa prosseguir no estreitamento das relações interdisciplinares entre 
direito, política e gestão pública, economia e filosofia. Sua articulação com a literatura não 
jurídica sobre sustentabilidade tem o condão de favorecer o aprofundamento do debate 
interdisciplinar em temas complexos, como sustentabilidade socioambiental e democracia 
participativa (GIASENELLA, JACOBI, 2011), consumo e resíduos (GONÇALVES-DIAS, 
2009a, 2009b), aspectos sociais da gestão de resíduos por catadores de materiais recicláveis 
(TEODÓSIO et al, 2013) e éticos decorrentes da exclusão e dignificação dos aludidos 
catadores (SANTOS, 2008, 2014). 
(VILLAC et al., 2016) 
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 Freitas (2014) contextualiza a sustentabilidade como novo paradigma em oposição ao 

paradigma predominante da “insaciabilidade patológica” (p. 81), no qual a visão 

antropocêntrica e um “falso progresso” (p. 82) conduziram ao modelo social vigente, que tem 

o crescimento econômico como um fim em si mesmo. 

 

5.2	  Sustentabilidade	  multidimensional	  e	  reflexos	  
interdisciplinares	  

 

 

 A consideração da sustentabilidade como novo paradigma (FREITAS, 2014), além de 

valor incorporado constitucionalmente e norteador de decisões públicas, avança em relação a 

Brundtland (1987), porque inclui dimensões outras, além da econômica, social e ambiental: 

ética e jurídico-política. 

 Emerge a dimensão ética da sustentabilidade, que se relaciona com concepção de 

desenvolvimento sustentável que congregue o já difundido atendimento das necessidades das 

gerações presentes e futuras, mas também a perspectiva de bem-estar. O autor introduz e 

desenvolve raciocínio no sentido de que há uma determinação ética pela sustentabilidade que 

foi juridicamente institucionalizada na Constituição Federal de 1988 e, como tal, é fundante e 

determinante das ações públicas e privadas. 

  As contratações públicas sustentáveis aqui se inserem como uma possibilidade de 

atuação governamental com fins à consecução do valor sustentabilidade. A perspectiva se 

alarga à medida que dois institutos jurídicos, eficiência e eficácia, são redimensionados pelo 

autor para que os meios idôneos (eficiência) não sejam superiores ou releguem a segundo 

plano os resultados justos (eficácia), alterando-se a lógica de funcionamento da mentalidade 

jurídica tradicional na interpretação e aplicação da lei que é tendente à mera observância 

regular dos meios preexistentes, qual seja: a inserção da dimensão ética possibilita, legitima e 

vincula o tomador da decisão e o intérprete a atentarem para o substrato (sustentabilidade) 

subjacente à norma. 
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 É um avanço, principalmente porque a dimensão ética da sustentabilidade, assim como 

as demais, como demonstra Freitas (2014), tem assento constitucional e, nessa toada, não 

pode mais ser desconsiderada pelos operadores no campo do Direito. 

 Pela dimensão ética, o agir humano não é predatório, esvaindo-se a contraposição rígida 

entre sujeito e natureza e “o outro, em seu devido apreço, jamais pode ser coisificável, 

convertido em commodity” (FREITAS, 2014, p. 64). O cuidado intergeracional aqui também 

se apresenta no pensamento desse autor que enfatiza a “solidariedade empática” que não se 

aparta da racionalidade, mas de uma racionalidade não mecanicista e sem prepotência que se 

norteia por uma “vontade ética” (p. 66), que tem por norte o bem-estar de todos 

constitucionalmente previsto (artigo 3o, Constituição) e o reconhecimento da dignidade 

humana. 

 Verifica-se que a racionalidade empregada na perspectiva da sustentabilidade como 

valor e princípio constitucional supera a visão antropocentrista e uma racionalidade 

meramente operativa e instrumental rumo a uma racionalidade que, atenta a valores, confira 

dignidade humana ao agir. 

 A dimensão jurídico-política da sustentabilidade refere-se à sua eficácia imediata, não 

dependente de regulamentação. Não há faculdade ou possibilidade de transigência do direito 

garantido pela sustentabilidade, seja para o presente, seja para o futuro. A sustentabilidade, 

além de seu conteúdo ético, é também juridicamente vinculante como um princípio 

constitucional implícito decorrente da incorporação como norma geral (artigo 5o, parágrafo 

2o, CF). Essa dimensão altera substancialmente o ordenamento jurídico e as políticas públicas. 

 Assim, a perspectiva de ser a sustentabilidade um princípio jurídico aplicável de pronto 

tem como consequência deixar de ser um vestuário meramente figurativo ou acessório, 

passando a ser o cerne do próprio corpo jurídico e de políticas públicas nacionais, inserindo-

se como balizadora tanto de um modelo de desenvolvimento que não se centralize no PIB, 

como de ações para preservação ambiental e dignificação humana. 

 O autor observa que as cinco dimensões da sustentabilidade não são excludentes entre 

si. Assim, no tocante ao objeto desta pesquisa, considerá-las isoladas ou parcialmente seria 

desconstituir a força integrativa que decorre da visão sistêmica e da interdisciplinaridade e 
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dos desafios de se atuar prospectivamente na sociedade atual de desafios complexos e 

situações antagônicas. 

 Os desafios para as contratações públicas sustentáveis, saindo-se da seara acadêmica 

para o mundo da efetivação, não são poucos. Não sejam eles, contudo, as barreiras para 

limitar a aplicação do valor sustentabilidade, podendo os desafios ser enfrentados com o 

desenvolvimento de nova hermenêutica jurídica para as problemáticas socioambientais e uma 

propedêutica que conduza a uma gestão pública mais integrativa, sistêmica e colaborativa. 

 Constituir pesquisa e agir de modo diverso implicaria na “captura” interpretativa do 

conceito de sustentabilidade multidimensional em estruturas já massificadas e envelhecidas 

tanto no Direito como na Gestão Pública. Aqui, nota-se o entrelaçamento da teoria com a 

prática em licitações sustentáveis e da contribuição que o conhecimento gestado na Academia 

pode e deve ter sobre a implementação da sustentabilidade no real.  

 Tanto é assim que essa costura originou tópico próprio nesta tese, pois, como pondera 

Sen (2009), as discussões sobre a ética chegam (ou deveriam chegar, anota esta pesquisadora) 

“aos valores relevantes na elaboração de políticas públicas” (p. 311). No mesmo preamar, em 

relação ao Direito, Hans Christian Bugge (2013) preconiza a inserção de valores e reflexões 

sobre as funções da lei.  

 É a consideração da sustentabilidade como 

 Princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 
desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 
preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 
ao bem-estar.  
(FREITAS, 2014, p. 43) 
 
 

 A sustentabilidade como valor (FREITAS, 2014) traz, no entendimento desta 

pesquisadora, uma ruptura no tradicional antagonismo entre os seguidores do direito natural e 

aqueles que se filiam ao positivismo jurídico porque, seja por fundamento valorativo, seja por 

expressamente prevista na Constituição, a sustentabilidade impõe-se ao mundo do Direito 

como “determinação ética e jurídico institucional” (p. 34). Era o que faltava ao direito público 

brasileiro – uma teoria da sustentabilidade de per si, que inaugure e ingresse no mundo das 

normas com o debate interdisciplinar oriundo de outros campos do conhecimento. 
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 A sustentabilidade como valor e princípio constitucional possibilita, assim, o 

alargamento da atuação jurídica, distanciando o direito verbalizado em norma de um 

instrumento de ordenação e contenção social, pretensamente legitimador de uma visão estreita 

de desenvolvimento, como equivalente a progresso econômico, para um Direito que opere 

como mecanismo efetivo de transformação social, rumo a um desenvolvimento que tenha 

como objetivos o bem-estar duradouro e multidimensional (FREITAS, 2014) e as liberdades 

humanas (SEN, 2009). 
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6	  CONTRATAÇÕES	  PÚBLICAS	  	  
 

 O presente capítulo aborda as relações entre contratações públicas e sustentabilidade, 

introduzindo aspectos gerais e os princípios norteadores das licitações brasileiras, 

considerando que se trata de pesquisa para público leitor não exclusivamente jurídico. 

Prossegue-se com estudo acerca da ausência de uniformidade terminológica tanto na literatura 

como na prática de gestão pública, os motivos para tanto e os riscos decorrentes. 

6.1	  	  Licitação	  	  
	  

 No Brasil, as licitações possuem assento constitucional como princípio e a regra geral é 

a sua obrigatoriedade nas contratações efetivas por órgãos públicos, no que se denomina 

dever constitucional de licitar (FURTADO, 2013). Nesse sentido, as previsões constantes da 

Constituição Federal de 1988: 

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988) 

 
 

  Considerando tratar-se de pesquisa interdisciplinar, delineamentos básicos sobre o 

instituto licitação serão apresentados neste tópico, a fim de serem de conhecimento prévio aos 

leitores que não têm formação jurídica. A partir da explanação necessária sobre a que nos 

referimos com a expressão licitação, em termos científicos e não do senso comum, será 

possível prosseguir a pesquisa com a análise das licitações sustentáveis. 

 Na literatura jurídica, há consenso quanto à consideração da licitação como um 

procedimento administrativo utilizado pelo poder público para a obtenção da proposta mais 

vantajosa, observando-se a isonomia entre os particulares que se interessaram em atender à 

demanda (DI PIETRO, 2008; FURTADO, 2013; MEIRELLES, 2013). 
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 As normas gerais de licitação constam de lei própria (Lei 8.666, de 1993), de âmbito 

nacional, estabelecido que: 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. (BRASIL, 1993) 
 

   

 Atualmente, a institucionalização jurídica das contratações públicas possui a seguinte 

configuração, mostrada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Institucionalização das licitações no Brasil: cenário vigente 

 

LEGISLAÇÃO ANO ASSUNTO 
Lei 8.666 1993 Lei Geral de licitações e contratos 
Lei 10.520 2002 Pregão: modalidade de licitação não prevista na Lei 8.666 
Lei 11.107 2005 Normas gerais de contratação de consórcios públicos  

Lei 12.232 2010 Normas gerais para licitação e contratação de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda  

Lei 12.462 2011 Instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
Lei 13303 2016 Lei das Estatais 

 

Fonte: elaborado por Teresa Villac  

 

Verifica-se que, apesar da existência de uma lei geral de licitações, há uma tendência 

legislativa de dispor sobre regramentos distintos para situações específicas (consórcios, 

serviços de publicidade, grandes contratações e procedimentos das estatais). 

A presente pesquisa circunscreve-se à Lei 8.666, de 1993, porque é nela que estão 

contempladas as regras gerais para toda licitação realizada no território nacional e foi nela que 

ocorreu a alteração legal para consideração da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como um objetivo das licitações brasileiras. 
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Examina-se, contudo, o Regime Diferenciado de Contratações porque possui esses 

aspectos relevantes de sustentabilidade, bem como a Lei das Estatais e o Projeto de nova Lei 

de Licitações (atualizado até março de 2016) em tramitação no Congresso Nacional com fins 

a analisar se há avanço nas dimensões da sustentabilidade previstas. 

6.2	  Princípios	  e	  finalidades	  
	  

 As licitações brasileiras devem processar-se em observância a princípios gerais da 

Administração Pública e a princípios próprios incidentes nesse procedimento. Os primeiros 

aplicam-se a qualquer ente e em toda atividade pública, consubstanciando-se em: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, XXI, CF, BRASIL, 1988). 

Os princípios licitatórios, por sua vez, encontram previsão na Lei 8.666 e, aos anteriores, 

agregam-se: igualdade, probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e outros “que lhes são correlatos” (artigo 3o, “caput”). 

 Os princípios correlatos são desenvolvidos por outras fontes, que não a legislação, e são 

elas: a literatura jurídica que, em direito, é denominada de “doutrina; decisões judiciais 

(“jurisprudência”), entendimentos dos tribunais de contas e interpretação jurídica. 

Levantamento efetuado (DI PIETRO, 2008; JUSTEN FILHO, 2012; FURTADO, 2013) 

identificou como princípios correlatos incidentes em licitações: princípio da probidade 

administrativa, competição e celeridade.  

 Em síntese, o Quadro 2 apresenta os princípios licitatórios: 

Quadro 2-  Princípios licitatórios 

PRINCÍPIO CONTEÚDO 
Supremacia e 

indisponibilidade do 
interesse público 

Não se pode dispor do interesse geral.  

Legalidade 

Duas vertentes principais: a) observância da legislação que regula as 
licitações e instruções normativas pertinentes; b) interpretação das 
normas licitatórias, que deverá considerar os princípios gerais da 
Administração Pública e os princípios da licitação. 

Impessoalidade Imparcialidade e a objetividade na prática dos atos e decisões. 

Moralidade 
A moralidade tem conteúdo mais amplo do que a observância da 
legalidade. Fundamento ético. Aplica-se à Administração Pública e aos 
licitantes. 

Probidade Tem circunscrição mais definida no Direito (diversamente da 
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moralidade). Lei 8.429/92 
Igualdade/isonomia Tratamento igualitário aos licitantes. Há exceções legais. 

Publicidade A licitação não será sigilosa e seus atos são públicos. 

Vinculação ao instrumento 
convocatório 

A vinculação aos termos do edital é dual, aplicando-se tanto para a 
Administração Pública como para os licitantes. Refere-se tanto ao 
momento da licitação, quanto ao da celebração contratual e da sua 
correspondente execução. 

Competição É vedada a inserção de previsões no edital que restrinjam a competição. 

Motivação É essência do Estado de Direito, relaciona-se à indicação dos motivos 
dos atos praticados. 

Julgamento objetivo Os critérios de avaliação nas licitações devem ser objetivamente 
definidos e previamente estabelecidos no edital. 

Adjudicação compulsória Com o término regular da licitação, somente pode ser contratado o 
licitante vencedor. 

 

Fonte: elaborado por Teresa Villac, a partir de Di Pietro (2008) e Furtado (2013). 

 

 Como a licitação tem assento e é princípio constitucional, no que concerne ao conceito 

de princípio, pelo positivismo clássico (KELSEN, 1987), o fundamento de validade de uma 

ordem normativa está em norma fundamental fundada em princípio estático (foco no 

conteúdo) ou em princípio dinâmico (atribuição de competência para legislar). Pelo 

jusnaturalismo, o Direito fundamenta-se em princípios jurídicos transcendentes, que são 

valores suprapositivos que estabelecem critérios éticos de obrigatoriedade (MIRANDA, 2009). 

 A licitação tem como objetivo a contratação de serviços, obras, aquisições, alienações, 

concessões, permissões e locações, mediante procedimentos administrativos com regras pré-

definidas e a ela estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito público. 

 Seus regramentos constam de lei específica, Lei 8.666, de 1993 – Lei de Licitações 

(BRASIL, 1993), e devem observar diversos princípios: isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório e julgamento objetivo.  

6.3	  Ausência	  de	  uniformidade	  terminológica	  	  
	  

 A consideração da contratação pública para além de mero instrumento do direito 

administrativo tem relação com o uso do poder de compra do Estado para fomentar mercados 

fornecedores menos insustentáveis e reduzir desigualdades sociais. A relação positivada entre 



	  
	  

	  
	  
	  

81	  

licitação e desenvolvimento sustentável objetiva influir positivamente na proliferação de um 

consumo estatal mais consciente, com menor impacto ambiental e impacto social positivo.  

 Sobre a relação consumo estatal e desenvolvimento sustentável, Sachs (2004) aponta a 

necessidade de inclusão de critérios outros, que não somente o menor preço, em licitações de 

compras e obras, possibilitando a inclusão social pelo trabalho e o acesso ao mercado por 

meio de um regime preferencial. 

 A problemática do menor preço (almejado predominantemente nas licitações brasileiras 

de bens e serviços comuns) foi explorada por Betiol (2013), apontando a não correspondência 

com melhor custo e preservação ambiental. 

 No levantamento bibliográfico sobre a concepção de licitação sustentável, 

considerando-se a pouca literatura nacional sobre o tema, foram consultados também os 

programas governamentais nacionais existentes e verificou-se que não há uniformidade de 

nomenclatura para o instituto, o que já foi apontado por Betiol (2013). Na literatura brasileira, 

há variação entre os autores e as referências tanto à “licitação sustentável” (MENEGUZZI, 

2015) como “compra sustentável” (BETIOL, 2012; ALEM et al., 2015; NONATO, 2015). 

 Por sua vez, no levantamento das iniciativas governamentais nacionais, verifica-se que 

subsiste a ausência de uniformidade vernacular, mesmo em órgãos públicos pertencentes à 

mesma esfera de atuação federativa. O Quadro 3 apresenta expressões distintas utilizadas 

como sinônimos. 

Quadro 3 -  Ausência de uniformidade terminológica nas publicações de órgãos públicos 
federais 

 
 

Órgão público Fonte Expressão 
utilizada Ano 

Ministério do 
Planejamento 

Site governamental 
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br 

Compras 
sustentáveis 
Licitações 

sustentáveis 

2015 

Ministério do 
Planejamento 

Guia de compras públicas sustentáveis para a 
Administração Federal (publicação) 

Compra pública 
sustentável 

Não 
consta 

Ministério do 
Planejamento 

Planos de gestão de logística sustentável: 
contratações públicas sustentáveis (publicação) 

Contratação 
pública 

sustentável 
2014 

Ministério do 
Meio Ambiente 

Plano de Ação para produção e consumo 
sustentável (publicação) 

Compra pública 
sustentável 2011 
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Fonte: elaborado por Teresa Villac  
  
 Um indicativo da utilização de expressões diversas para o mesmo objeto de análise pode 

ser a tradução do vocábulo “procurement” que, para a União Europeia (2007), UNEP (2011), 

ICLEI Europa (2007), compõe a designação para “sustainable public procurement”, com a 

apropriação, no nosso vernáculo, de “compra” como gênero do que, na realidade, é uma das 

espécies de contratações públicas possíveis. 

 Assim, a variedade no emprego das expressões “compra sustentável”, “licitação 

sustentável”, “contratação sustentável”, no Brasil, é um sintoma social da fissura gerada pela 

inserção da sustentabilidade no consumo estatal, tanto no âmbito do direito administrativo, 

como em gestão pública, fissura esta que se relaciona à necessidade de construção doutrinária 

de novas pontes que possibilitem adequação do Direito ao real, em uma transição 

paradigmática em curso no direito público. 

 
 

	   	  

Ministério do 
Meio Ambiente 

Como implementar a A3P 
(publicação) 

Contratações 
públicas 

sustentáveis 

Não 
consta 

(3a 
edição) 

Advocacia-Geral 
da União 

Implementando Licitações sustentáveis na 
Administração Pública Federal (publicação) 

Licitações 
sustentáveis 2014 

Advocacia-Geral 
da União 

Guia Nacional de Licitações Sustentáveis 
(publicação) 

Licitações 
sustentáveis 2016 

Tribunal de Contas 
da União 

Relatórios de Auditoria – Portaria TCU 90, 
16/04/14 (norma infralegal) 

Licitações 
sustentáveis 2014 

Superior Tribunal 
de Justiça 

Guia Prático de Licitações Sustentáveis 
(publicação) 

Licitações 
Sustentáveis 2016 

Conselho Superior 
da Justiça do 

Trabalho 
Guia de Contratações Sustentáveis (publicação) Contratações 

Sustentáveis 2014 

Câmara dos 
Deputados Contratação Sustentável (publicação) Contratação 

Sustentável 2015 
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7	  DIMENSÕES	  DA	  SUSTENTABILIDADE	  NAS	  CONTRATAÇÕES	  
PÚBLICAS	  BRASILEIRAS	  	  	  
	  

 Apresenta-se levantamento das normas brasileiras sobre licitações, cotejando-as com as 

dimensões da sustentabilidade de Freitas (2014).  

7.1	  Normas	  gerais:	  a	  ênfase	  ambiental	  e	  social	  	  
	  

 Consoante levantamento (VILLAC et al., 2016), em relação às normas gerais de 

licitações foram identificadas as dimensões que se seguem.  

Quadro 4 - Marcos institucionais brasileiros sobre contratações públicas sustentáveis e 
dimensões da sustentabilidade. 

	  
	  
	  
Ano Marco 

institucional 
Síntese do conteúdo Dimensão da 

sustentabilidade 
1993 Lei 8.666 Lei de Licitações e Contratações Públicas 

Brasileiras. 
Impacto ambiental em obras e serviços de 
engenharia. 
Emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, 
conservação e operação. 
Três possibilidades de seleção das propostas: menor 
preço, melhor técnica e técnica conjugada com 
preço. 

Ambiental  
Social 

Econômica 
 

1998 Lei 9.605 Lei de Crimes Ambientais. 
Proibição de participar de licitações pelo prazo de 
cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, 
no de crimes culposos. 

Ambiental 
Ética 

1998 Decreto 
2.783 

Proibição de aquisição de produtos ou 
equipamentos que contenham ou façam uso das 
substâncias que destroem a camada de ozônio - SDO 
- pelos órgãos e pelas 
entidades da Administração Pública Federal. 

Ambiental 

1999 Lei 9.854 Altera a Lei 8.666, 1993. 
Para a participação em contratações públicas, foi 
estabelecida a proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Social 
Ética 

2002 Lei 10.520 Institui nova modalidade de procedimento para 
contratação pública para bens e serviços comuns: 

Econômica 
Essa lei teve grande 
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Pregão. 
O julgamento das propostas será sempre pelo menor 
preço. 

repercussão nos anos 
seguintes em 

continuidade à 
ênfase econômica, 

considerando o 
elevado percentual 
de contratações de 

bens e serviços 
comuns. 

2006 Lei 
Complementar 

123 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. 
Tratamento favorecido a microempresas, empresas 
de pequeno porte em contratações públicas. 

Social 

2006 Decreto 5940 Obrigatoriedade da destinação de resíduos 
recicláveis de órgãos públicos federais para 
cooperativas e associações de catadores. 

Ambiental 
Social 

2007 Decreto 6.204 Regulamento da Lei Complementar 123, 2006. 
Foi revogado pelo Decreto 8.538, 2015. 
Tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte 
nas contratações públicas de bens, serviços e obras 
no âmbito da administração pública federal. 

Social 

2009 Lei 12.187 Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas. 
Critérios de preferência para propostas que 
propiciem maior economia de energia, água e outros 
recursos naturais e redução da emissão de gases de 
efeito estufa e de resíduos. 

Ambiental 

2010 Lei 10.305 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Prioridade nas aquisições e contratações 
governamentais para: a) produtos reciclados e 
recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem 
critérios compatíveis com padrões de consumo social 
e ambientalmente sustentáveis. 

Ambiental 
Social 

2010 Lei 12.349 Altera a Lei 8.666, 1993, para estabelecer como 
objetivo das licitações a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 

Todas as dimensões 

2010 Decreto 7.174 
 

Regulamenta a contratação de bens e serviços de 
informática e automação pela administração pública 
federal. 
As aquisições devem conter: requisito referente ao 
consumo de energia.  
Preferência para bens e serviços com tecnologia 
desenvolvida no país. 

Ambiental 
 Social 

2010 Instrução 
Normativa 1, 
Ministério do 
Planejamento 

Dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental 
para bens, serviços e obras. 

Ambiental 
 

2010 Portaria n. 2, 
Ministério do 
Planejamento 

Contratação de tecnologia da informação (TI) Verde. Ambiental 

2011 Lei 12.440 Altera a Lei 8.666 e exige a comprovação de 
regularidade das obrigações trabalhistas para 
participação em contratações públicas. 

Social 
Ética 
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2011 Lei 12.462 
 

Institui o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas. 
Adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento. 
Consideração dos custos e benefícios, diretos e 
indiretos, de natureza econômica, social ou 
ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao 
desfazimento de bens e resíduos, ao índice de 
depreciação econômica e a outros fatores de igual 
relevância. 
Disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos. 
Mitigação por condicionantes e compensação 
ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental. 
Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e 
recursos naturais. 
Avaliação de impactos de vizinhança na forma da 
legislação urbanística. 
Proteção do patrimônio cultural, histórico, 
arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 
avaliação do impacto direto ou indireto causado 
pelas obras contratadas. 
Acessibilidade para o uso por pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Ambiental 
Social 

Econômico 
 

2011 Decreto 7.546 Regulamenta a aplicação de margem de preferência 
para produtos manufaturados e serviços nacionais e 
de medidas de compensação comercial, industrial, 
tecnológica. 

Social 

2012 Decreto 7.746 Regulamenta o artigo 3o, da Lei 8.666. 
Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela administração 
pública federal. 
Menor impacto sobre recursos naturais como flora, 
fauna, ar, solo e água. 
Preferência para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local. 
Maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia. 
Maior geração de empregos, preferencialmente com 
mão de obra local. 
Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem 
e da obra. 
Uso de inovações que reduzam a pressão sobre 
recursos naturais. 
Origem ambientalmente regular dos recursos naturais 
utilizados em bens, serviços e obras. 

Ambiental 
Social 

Com margem 
interpretativa para 
extensão às demais 

dimensões 

2012 Instrução 
Normativa 10 

Estabelece regras para os Planos de Logística 
Sustentável da Administração Pública Federal. 
Contratações públicas sustentáveis. 
Coleta seletiva solidária. 

Ambiental 
Social 
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2014 Portaria 86 
Ministério do 
Planejamento 

Revoga a Portaria 2, 2010. 
Dispõe sobre as orientações técnicas no que tange 
aos aspectos de: aderência a requisitos de 
sustentabilidade, posicionamento da tecnologia, ciclo 
de vida, uso da linguagem, usabilidade, entre outros. 

Ambiental 

2015 Decreto 8.538 Tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as microempresas, empresas de pequeno porte, 
agricultores familiares, produtores rurais pessoa 
física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nas 
contratações públicas de bens, serviços e obras no 
âmbito da administração pública federal. 
Promover o desenvolvimento econômico e social no 
âmbito local e regional. 
Ampliar a eficiência das políticas públicas. 
Incentivar a inovação tecnológica. 

Social 
Econômica 

2015 Decreto 8.473 Estabelece, no âmbito da Administração Pública 
federal, o percentual mínimo destinado à aquisição 
de gêneros alimentícios de agricultores familiares e 
suas organizações, empreendedores familiares rurais, 
silvicultores, aquicultores, extrativistas pescadores, 
povos indígenas integrantes de comunidades 
remanescentes de quilombos rurais, desde que 
atendidas determinadas condições de cunho 
econômico, social e ambiental. 

Econômica 
Ambiental 

Social 
Ética 

2015 Decreto 8.540 Medidas de racionalização do gasto público nas 
contratações para aquisição de bens e prestação de 
serviços e na utilização de telefones celulares 
corporativos, contratos de energia elétrica e outros 
dispositivos. 

Econômica 
Ambiental 

Ética 

2015 Decreto 8.541 Estabelece, no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, medidas de 
racionalização do gasto público no uso de veículos 
oficiais e nas compras de passagens aéreas para 
viagens a serviço. 

Econômica 
Ambiental 

Ética 

	  
Fonte: VILLAC et al. (2016).	  

 

 Conforme referido e constante de Villac et al (2016), parcela dos estudos foi 

apresentada para debate em evento acadêmico, em julho de 2016, no Simpósio Luso 

Brasileiro de Modelos e Práticas de Sustentabilidade, organizado pelo Instituto de Energia e 

Ambiente/USP e pela Universidade Nova de Lisboa, como se segue.  

 O período da pesquisa abrangeu 22 (vinte e dois) anos de legislação brasileira. O 
levantamento efetuado identificou 23 (vinte e três) normas federais versando sobre o 
objeto contratações públicas sustentáveis e 01 (uma) norma federal que, apesar de 
não ter disposto expressamente sobre o tema, teve impacto significativo quanto à 
não disseminação das contratações sustentáveis entre os gestores públicos (Lei 
10.520, de 2002), como será adiante analisado. Dentre as normas, 10 (dez) são leis, 
das quais 1 (uma) é lei complementar; 10 (dez) são decretos, 02 (duas) são 
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Instruções Normativas do Ministério do Planejamento e 02 (duas) são Portarias do 
Ministério do Planejamento.  
 Foram localizadas, com nitidez, quatro dimensões da sustentabilidade: ambiental, 
social, econômica e ética.  
 O Quadro 2 sintetiza a descrição das normas e suas respectivas dimensões. 

Quadro 2. Dimensões da sustentabilidade nas normas brasileiras por ano. 

Ano Dimensão 
ambiental  

Dimensão 
econômica 

Dimensão 
social 

Dimensão 
ética 

1993 1 1 1 -- 
1998 2 -- -- 1 
1999 -- -- 1 1 
2002 -- 1 -- -- 
2006 1 -- 2 1 
2007 -- -- 1 -- 
2009 1 -- -- -- 
2010 5 1 3 1 
2011 1 1 3 1 
2012 2 -- 2 -- 
2014 1 -- -- -- 
2015 3 4 2 3 
total 17 8 15 8 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As dimensões ambiental e social predominaram quantitativamente nas normas 
brasileiras sobre contratações públicas sustentáveis e a dimensão ética ganhou 
impulso no ano de 2015.  
 Sobre a dimensão ambiental, ressalte-se que é a dimensão mais facilmente 
assimilável pelos gestores públicos e que possibilita a disseminação do tema com 
facilidade, considerando a existência de vasto rol normativo infra-legal de regras 
ambientais brasileiras emitidas por órgãos públicos competentes, como Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Referidas 
normas, gerais e obrigatórias, disciplinam aspectos ambientais de determinados bens 
(óleo lubrificante, sabão em pó, emissão de poluentes atmosféricos, destinação 
ambiental de resíduos de saúde, por exemplo) que são comumente objeto de 
contratações públicas e cuja observância pode ser exigida.  
 Acrescente-se que o Ministério do Planejamento desenvolveu especificações 
técnicas sustentáveis para a aquisição de bem, em catálogo oficial e de utilização 
pelos servidores públicos federais para os processos administrativos de compras. 
Trata-se do Catálogo de Materiais Sustentáveis do Governo Federal (CATMAT 
Sustentável).  
 Com relação à dimensão social, em 2006 foi instituída a política de fomento às 
micro e pequenas empresas brasileiras, estabelecendo critérios de preferência em 
contratações governamentais, bem como direcionando exclusivamente para elas 
licitações de até R$ 80.000,00. Conforme Tabela 1, são enunciados os valores 
contratados com tais empresas em 2015.  

Tabela 1. Valor em reais dos contratos públicos assinados com micro 
empresas e empresas de pequeno porte em 2015  

Porte Ajustado Contratado Valor Contratado 
Outros Portes 21.208.706.636,60 
Pequena Empresa 1.408.100.909,90 
Micro Empresa 1.163.481.104,50 



	  
	  

	  
	  
	  

88	  

Fonte: www. paineldecompras.planejamento.gov.br. 
 No concernente à dimensão econômica, considere-se que, no Brasil, a contratação 
pública de bens e serviços comuns deve efetivar-se obrigatoriamente pelo “menor 
preço” com utilização de uma modalidade licitatória específica: o pregão, nos 
termos de lei de 2002 (Lei 12.520). Todavia, se considerada a análise do ciclo de 
vida de um bem, o menor preço nem sempre será o melhor preço para o setor 
público e a sociedade a longo prazo, de modo que esta exigência pode ser 
considerada como uma barreira para a implementação de contratações públicas 
sustentáveis brasileiras. Conforme Tabela 2, verifica-se a preponderância de 
contratações mediante pregão (menor preço). 

Tabela 2. Valor em reais dos contratos públicos assinados com micro 
empresas e empresas de pequeno porte em 2015. 

Modalidade de Compras Valor das Compras (reais) 
Pregão 17.666.175.361,88 
Concorrência 1.241.787.676,40 
Tomada de Preços 151.689.282,32 
Concorrência Internacional 9.978.612,63 
Concurso 4.089.639,47 
Convite 3.758.844,08 

Fonte: www. paineldecompras.planejamento.gov.br. 
 A dimensão ética, inicialmente pontual (1998, 1999, 2006 e 2011), teve aumento 
quantitativo significativo em 2015, com previsão em três normas de matérias 
distintas: a) agricultura, silvicultura e aquicultura familiares, comunidades indígenas 
e quilombolas, b) aquisição e serviços de telefonia e c) modo compartilhado para 
transporte veicular e aquisição de passagens aéreas.  
 Em resultados qualitativos, os conteúdos desde 1998 são relevantes, por serem 
instrumentos jurídicos que resguardam valores constitucionais. Assim, a proibição 
de empresas condenadas por crimes ambientais participarem de quaisquer processos 
licitatórios (1998) enfatiza o valor meio ambiente sadio e a equidade intergeracional; 
a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos (1999); 
enfatiza o valor dignidade humana e laboral; a vedação a trabalho a menores de 16 
anos (1999); privilegia a proteção à infância e educação, assim como a possibilidade 
de atuação apenas como aprendizes aos menores a partir de 14 anos (1999). 
 A obrigatoriedade da destinação dos resíduos recicláveis de todos órgãos da 
administração pública federal a cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis (2006) é outra medida que prioriza o valor dignidade da pessoa humana, 
o valor social do trabalho, focando na erradicação da pobreza e marginalização e na 
redução das desigualdades sociais, imperativo ético-jurídico de retirar da 
invisibilidade agentes social e economicamente excluídos. 
 A previsão de que os interessados em contratar com órgãos públicos devem 
comprovar regularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas (2011) enfatiza 
o valor social do trabalho e a dignidade humana laboral.  
 A valorização de uma sociedade livre, justa, solidária e o bem-estar de todos são 
valores tutelados pela obrigatoriedade de que 30% das aquisições de gêneros 
alimentícios de órgãos públicos da administração federal sejam fornecidos por 
agricultores familiares, empreendedores rurais, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas (excluídos garimpeiros e faiscadores), pescadores (com predominância 
de mão de obra da própria família), povos indígenas e comunidades remanescentes 
de quilombos rurais e povos de comunidades tradicionais (2015 – Decreto 8.473). 
Medida pública com substrato ético de peso, inserindo social e economicamente, 
como potenciais fornecedores, uma parcela social que, sem tal iniciativa, não teria 
possibilidade de competição com outros licitantes economicamente melhor 
estruturados.  
 Em 2015 (Decreto 8.540), foram inauguradas previsões normativas nas contratações 
públicas de aquisição de bens, prestação de serviços e utilização de telefones 
celulares, cujo conteúdo opera a junção da dimensão econômica (racionalização de 
gasto público em contratação) com a dimensão ética (expressa referência a que os 
serviços de celular, tablet e modem “destinam-se às necessidades de serviço”, com 
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limites máximos de consumo em reais e obrigatoriedade de pagamento pelo servidor 
público do excedente). O valor ético tutelado refere-se ao bem-estar social, com 
reforço da cidadania e do controle social dos agentes públicos. 
 A mesma conjugação das dimensões econômica e ética e os valores éticos tutelados 
ocorreu no Decreto 8.541 (2015), em relação à contratação de passagens aéreas para 
agentes públicos e uso de veículos oficiais. Houve disciplina referente ao modo 
compartilhado de veículos e a obrigatoriedade de que, em aquisições de passagens 
aéreas, as classes executiva e primeira classe em aquisições de passagem aéreas 
estejam reservadas apenas a Ministros e Comandantes do Exercito, Marinha 
Aeronáutica (classe executiva) e ao Presidente e Vice-Presidente da República 
(primeira classe). Para demais agentes públicos, por viagens em serviço, deverão ser 
adquiridas passagens na classe econômica. 
 As alterações normativas em prol da sustentabilidade empreendidas na disciplina 
jurídica das contratações públicas brasileiras, no período pesquisado, demonstram a 
necessidade de mudanças no conceito jurídico de contratação pública classicamente 
utilizado pela literatura do direito administrativo nacional e que a contratação 
pública não pode mais ser considerada sem a definitiva e multidimensional 
integração do valor sustentabilidade. 
(VILLAC et al, 2016) 

 
  

	  
7.2	  Custos	  ambientais	  e	  acessibilidade:	  Regime	  Diferenciado	  
de	  Contratações	  
 

	  

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas aborda as licitações e os contratos 

necessários aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, Copa das Confederações 2013 e 

Copa do Mundo 2014, obras de infraestrutura e serviços para aeroportos das capitais dos 

estados distantes 350 km das cidades-sede dos mundiais acima referidos. Além disso, por 

alterações legislativas de 2012, 2015 e 2016, houve considerável ampliação da aplicação do 

Regime Diferenciado de Contratações (RDC) e foram incluídos: obras do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), obras e serviços de engenharia do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo, ações 

de segurança pública, obras e serviços de engenharia para melhorias na mobilidade urbana ou 

ampliação de infraestrutura logística, locações de bens móveis e imóveis em determinadas 

condições, ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, tecnologia e inovação e obras e 

serviços de engenharia em sistemas públicos de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia. 

 Com relação ao RDC, foram identificadas as seguintes dimensões da sustentabilidade. 
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Quadro 5 -  Regime Diferenciado de Contratações Públicas e as dimensões da 
sustentabilidade 

 
Ano Marco 

institucional 
Síntese do conteúdo Dimensão da 

sustentabilidade 
2011 Lei 12.462 Desenvolvimento nacional sustentável é um princípio. 

Busca da maior vantagem para a administração pública, 
considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de 
natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os 
relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e 
resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros 
fatores. 
Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos gerados pelas obras contratadas. 
Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, 
que serão definidas no procedimento de licenciamento 
ambiental. 
Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e 
recursos naturais. 
Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da 
legislação urbanística. 
Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico 
e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto 
direto ou indireto causado pelas obras contratadas. 
Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 
Mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
existentes no local da execução. 
Inovação tecnológica ou técnica na contratação 
integrada. 
Parâmetros de adequação ao interesse público, à 
economia na utilização, à facilidade na execução, aos 
impactos ambientais e à acessibilidade na contratação 
integrada. 
Remuneração variável vinculada ao desempenho da 
contratada com base em metas, padrões de qualidade, 
critérios de sustentabilidade ambiental. 
Os custos indiretos relacionados com as despesas de 
manutenção, utilização, reposição, depreciação e 
impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser 
considerados para a definição do menor dispêndio, 
sempre que objetivamente mensuráveis. 
É vedada a contratação direta, sem licitação, de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder 
de direção que mantenha relação de parentesco, 
inclusive por afinidade, até o terceiro grau civil com: 
I - detentor de cargo em comissão ou função de 
confiança que atue na área responsável pela demanda ou 
contratação; e II - autoridade hierarquicamente superior 
no âmbito de cada órgão ou entidade da administração 
pública. 

Ambiental  
Social  

Econômica 
Ética 

 

Fonte: elaborado por Teresa Villac  
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Há inovações no tocante à inserção da sustentabilidade nas contratações públicas, 

destacando-se a consideração dos custos indiretos ambientais, previsão expressa de 

disposições sobre gestão de resíduos, acessibilidade e aspectos éticos referentes à não 

contratação de pessoas jurídicas que tenham sócios ou administradores com relação de 

parentesco, inclusive afinidade, com detentores de cargo ou função de confiança ou 

autoridade hierarquicamente superior. 

As críticas referem-se à previsão legal de que “poderão ser exigidos requisitos de 

sustentabilidade ambiental, na forma da legislação ambiental”. Nesse sentido, não há 

faculdade, mas sim um dever de observância da legislação ambiental. Igualmente, a faculdade 

de poderem ser considerados os custos indiretos. Os custos indiretos, relacionados com as 

despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros 

fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que 

objetivamente mensuráveis, deveria ser regra geral. 

	  
7.3	  Dimensão	  ética	  e	  direitos	  humanos	  na	  Lei	  das	  Estatais	  
	  

A Lei das Estatais (Lei 13.303, 2016) dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer 

empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou 

de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de 

monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. 

No exame da Lei das Estatais, os avanços também foram significativos em relação à Lei 

de Licitações de 1993 (Lei 8.666). 
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Quadro 6  - Lei das Estatais e as dimensões da sustentabilidade. 

 

Ano Marco 
institucional 

Síntese do conteúdo Dimensão da 
sustentabilidade 

2016 Lei 13.303 Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
A empresa pública e a sociedade de economia mista 
deverão, nos termos da lei, adotar práticas de 
sustentabilidade ambiental e de responsabilidade 
social corporativa compatíveis com o mercado em 
que atuam. 
Licitações com consideração das normas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.  
Sem licitação na contratação de associação de 
pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e 
de comprovada idoneidade para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão de obra, desde 
que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. 
Consideração do ciclo de vida do objeto. 
Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. 
Custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza 
econômica, social ou ambiental, inclusive os 
relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e 
resíduos, ao índice de depreciação econômica e a 
outros fatores de igual relevância. 
As licitações e os contratos disciplinados por esta 
Lei devem respeitar, especialmente, as normas 
relativas à:  
I - disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;  
II - mitigação dos danos ambientais por meio de 
medidas condicionantes e de compensação 
ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental;  
III - utilização de produtos, equipamentos e 
serviços que, comprovadamente, reduzam o 
consumo de energia e de recursos naturais;  
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma 
da legislação urbanística;  
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, 
arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 
avaliação do impacto direto ou indireto causado por 
investimentos realizados por empresas públicas e 
sociedades de economia mista;  

Ambiental 
Social  

Econômica 
Ética 
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VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.  
Vedação de contratar em relações de parentesco: 
a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro 
grau civil, com: 
a) dirigente de empresa pública ou sociedade de 
economia mista; 
b) empregado de empresa pública ou sociedade de 
economia mista cujas atribuições envolvam a 
atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação; 
c) autoridade do ente público a que a empresa 
pública ou sociedade de economia mista esteja 
vinculada. 
Obras com adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento. 

 
Fonte: elaborado por Teresa Villac 
 

 O conteúdo da Lei evidencia que a dimensão ambiental da sustentabilidade está bem 

sedimentada, além de reforçada a consideração dos custos indiretos, tanto de natureza 

ambiental como social e econômica, além de previsão referente a serem também observados 

os benefícios indiretos, o que é um avanço rumo à sustentabilidade nas contratações públicas 

e a mudança do paradigma do menor preço. Destaca-se a consideração das normas de 

acessibilidade, ampliando a compreensão das dimensões da sustentabilidade para o respeito 

aos direitos humanos, inclusão e socialização, em visão sistêmica com a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei 8.429, 1992) que, a partir de 2015, considera ato de improbidade “deixar 

de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação” (artigo 11, IX, 

introduzido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei 12.146, 2015). 

 Sobreleva-se a dimensão ética com expressa menção e detalhamento das hipóteses de 

vedação de contratação por parentesco. Retrospectivamente, o nepotismo, que se configura 

como “a prática pela qual um agente público usa de sua posição de poder para nomear, 

contratar ou favorecer um ou mais parentes, sejam por vínculo da consanguinidade ou da 

afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade administrativa” (CGU, 

2017), já era objeto de regramentos de controle previstos em norma geral antecedente 

(Decreto 7.203, 2010) e de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
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A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
(Súmula Vinculante 13 – STF) 
 
 

 A proibição expressa do nepotismo em contratações da Lei das Estatais, para além das 

hipóteses de nomeação para cargo, chefia ou assessoramento no setor público, estende o 

princípio da moralidade em mais essa vertente ética para as relações contratuais empreendidas 

pela Administração. 

 

7.4	  O	  princípio	  da	  Sustentabilidade	  no	  Projeto	  de	  Lei	  de	  
Licitações	  –	  PLS	  559/2013	  
	  

 Considerando a aprovação no Senado Federal, em 12/12/2016, de Projeto de Lei (PLS 

559/2013)  que revoga a atual Lei de Licitações, procede-se ao seu exame a fim de verificar se 

há avanços em relação ao objeto de estudo. 

 Assim, o Projeto de Lei do Senado 559/2013, autuado em 23/12/2013, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, sendo seu Substitutivo aprovado em 

12/12/2016 pelos Senadores com encaminhamento à Câmara Federal em 03/02/17.  

 Nessa Casa, tramita com a denominação Projeto de Lei n. 6814/17, tendo sido 

encaminhado para as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e outras, 

além da criação de Comissão Especial para analisar a matéria, conforme informações do 

último levantamento efetuado para a tese em 13/03/17. 

 Da análise crítica do texto aprovado no Senado, no tocante às licitações sustentáveis, 

identificamos alguns aspectos de relevo e destacamos que não há mais menção do 

desenvolvimento nacional sustentável no artigo que se refere aos princípios licitatórios, tendo 

sido substituído por sustentabilidade (artigo 4o). 

 Trata-se de significativo avanço, à medida que a sustentabilidade foi expressamente 

alçada a princípio e, como tal, tem maior força para sedimentação das licitações sustentáveis, 
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e a desvinculação ao desenvolvimento “nacional” (existente na atual Lei de Licitações) 

amplia simbolicamente o entendimento e desvincula de sustentabilidade apenas em fomento 

ao mercado fornecedor nacional. É uma porta que se abre de interpretação jurídica, 

ressignificação de institutos e norteadora da prática administrativa nas contratações 

governamentais e, em uma visão sistêmica e integrativa, com a própria gestão pública. 

Falamos aqui da vertente ética da sustentabilidade. 

 Outro avanço identificado é a previsão expressa referente aos resíduos sólidos gerados 

pelas obras (artigo 40, I). A contribuição que empreendemos é que não se aplique apenas a 

obras, mas sim expressamente prevendo para embalagens de bens adquiridos ou utilizados em 

serviços (como contratos de prestação de serviço de limpeza com fornecimento do material 

desinfetante). Importante também a substituição do vocábulo “disposição final 

ambientalmente adequada” por “destinação final ambientalmente adequada”, a fim de que 

seja incentivada a reciclagem e a norma esteja em consonância mais precisa com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 A referência à necessidade de previsão de acessibilidade em obras (artigo 40, VI) tem 

efeito pedagógico ao gestor público, não se olvidando que se trata de diretriz já obrigatória, 

mas antes não constante dos regramentos legais sobre licitações.  

  Foi mantido o afastamento da licitação para contratação de cooperativas e associações 

de catadores (artigo 68, “j”), mas houve uma impropriedade terminológica com a menção a 

“lixo” e não a “resíduo”. 

 Há algumas críticas a previsões do Projeto de Lei: 

a) No item referente ao orçamento de obras, no custo global, não há menção aos custos 

ambientais. 

b) Permanece o menor preço ou maior desconto para o pregão para bens, serviços e obras 

comuns (artigo 5o, XL). 

c) A fase preparatória da licitação, que é caracterizada pelo planejamento, não prevê a 

necessidade de mapeamento e identificação pelo servidor público de critérios de 

sustentabilidade (artigo 16), o que contribuiria para a maior efetividade das licitações 

sustentáveis. 
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d) Há previsão de margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados 

por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos para pessoa 

com deficiência ou reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação (artigo 24). A regra, aparentemente inovadora 

pela consideração da inclusão e da acessibilidade, pouco avançou, à medida que o 

cumprimento da reserva de cargos e das regras de acessibilidade é dever ético, legal e 

obrigatório. Como tais, não há motivo para conferir margem de preferência para sua 

observância, mas deveria haver previsão que proibisse a participação de licitantes que 

tais diretrizes de acessibilidade e inclusão não observassem. 

e) Nos critérios de julgamento das propostas, a possibilidade de critério “maior retorno 

econômico”, “menor preço” e “maior desconto” enfatizam o aspecto meramente 

monetário (Artigo 30), o que é diverso do melhor custo, que considera variáveis 

ambientais igualmente. 

f) Ainda em relação ao artigo 30, seu parágrafo 1o prevê que “depreciação e impacto 

ambiental”, dentre outros fatores, “poderão” ser considerados na definição do menor 

dispêndio. A previsão confere uma faculdade ao servidor público, sendo mais 

adequado interpretativamente, em consideração ao princípio da sustentabilidade 

previsto no Projeto de Lei de Licitações, sua substituição por “deverão”. 

 Ao final, como sugestões, ponderamos: 

a) pela inclusão, nos casos de prorrogação do prazo de vigência contratual de serviços de 

execução contínua e bens de fornecimento continuado (artigo 92, parágrafo 1o), o 

exame da “vantajosidade ambiental e social” na manutenção do contrato. 

b) pela inclusão de previsões sobre uso racional de bens, água, energia e combustível no 

capítulo referente à execução contratual (Capítulo V). 

c) pela vedação de contratação com licitantes que constem das listas oficiais de trabalho 

escravo. 

  O Projeto de Lei, ao eleger a sustentabilidade como princípio expressamente 

previsto, é contributivo ao processo de desmistificação da ideia de desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico, em um movimento – este se pode denominar de 
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crescente – da inserção de novos valores a serem perseguidos pelas contratações públicas, 

para além do menor preço e da inserção destas em uma espiral de sustentabilidade no setor 

público. É desmistificar, derrubar paradigmas licitatórios não condizentes com as liberdades 

humanas, o bem-estar social e a preservação ambiental em prol de uma ideia de 

desenvolvimento atual e profunda (SEN, 2009). 

 Se o mito da racionalidade predominou na idade moderna e no modelo de sociedade de 

incentivo a um consumo paradoxalmente irracional, esses mitos estão sendo quebrantados 

pelas contratações  públicas sustentáveis, que provocou fissuras no modelo de 

desenvolvimento brasileiro. 	  
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8	   FISSURAS	   NO	   MODELO	   DE	   DESENVOLVIMENTO	   PELAS	  

CONTRATAÇÕES	  PÚBLICAS	  SUSTENTÁVEIS	  

	  

No aprofundamento teórico das relações entre Direito e Desenvolvimento e o papel que 

este exerceu no modelo predominante de desenvolvimento brasileiro focado no crescimento 

econômico, a leitura de Florestan Fernandes (1976) tem relevante achado que, na obra 

Revolução Burguesa, contextualizava o jurídico como um elemento de coesão do econômico. 

 
[...] alterações políticas condicionaram a reorganização da sociedade e da economia, 
inserindo as estruturas econômicas coloniais dentro de uma nova ordem legal, estimulando 
a organização e o crescimento de um mercado interno e configurando uma situação de 
mercado que se tornaria, bem depressa e segundo um ritmo de aceleração crescente, o 
principal polarizador do desenvolvimento econômico nacional. (p. 86) 

     

É a ordem legal que possibilitou historicamente a ordenação e a reprodução de moldes 

econômicos. Assim, do período colonial à independência até a república, o Direito foi o liame 

necessário para tais transições, sem que, contudo, fosse alterado substancialmente o cerne de 

como se processavam as relações econômicas. 

Mudaram os atores sociais dominantes, mas a estrutura, em seu funcionamento basilar, 

foi mantida. Tem-se que não apenas instrumento de coesão e ordenação do econômico, no 

percurso histórico de configuração do modelo de desenvolvimento brasileiro, focado no PIB e 

no crescimento econômico, na produção e no consumo, o Direito foi responsável também 

pelo funcionamento e, principalmente, a manutenção estrutural do sistema econômico, no 

qual se alteraram historicamente apenas os detentores do poder. 

Nesse aspecto, reproduziam-se e perenizavam-se hiatos: da desigualdade social e 

degradação ambiental em uma perspectiva econômica não includente e não voltada ao seu 

destinatário: o sujeito de direito que, garantido em juridicidade abstrata, não acessava direitos 

básicos no território nacional: água, alimentação, saúde, habitação, escolarização e lazer, qual 

seja, uma vida decente, garantidora do bem-estar humano e social em um contexto geográfico 

com higidez ambiental. 
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O Direito tradicional opera como instrumento de contenção e reprodução de modelos, 

sob a roupagem de dogmática jurídica que o alcunha de neutro, imparcial e isonômico. Em 

acréscimo, há a consideração, pelo próprio status quo, de que perspectiva diversa implicaria 

em um Direito ideológico, parcial e, portanto, não condizente com aquele fundante do Estado 

Moderno. A temática é complexa e passível de estudos futuros, restringindo-se presentemente 

a análise ao papel do Direito no objeto em estudo: contratações públicas sustentáveis.  

Assim, não se olvidando que rasgos antecedentes já se inauguraram no sistema jurídico 

e econômico brasileiro em prol de uma maior eficácia e justiça, qual o rasgo provocado pelas 

licitações sustentáveis? 

O tecido que encobria e distanciava o jurídico da consecução do bem-estar social, 

ambiental e econômico por meio do direito administrativo licitatório teve fissuras formais e 

substanciais. 

8.1	  	  Subversão	  no	  Direito	  positivo	  
 

 Achado de relevo da pesquisa refere-se à subversão do próprio direito positivo que 

decorrente de como se processou a   institucionalização das licitações sustentáveis no Brasil. 

 Assim é que o marco inaugural, com previsão expressa das licitações sustentáveis no 

ordenamento, não constou de inserção do tema por alteração na Lei de Licitações após regular 

processo legislativo, mas sim pela elaboração de norma de inferior hierarquia, emanada pelo 

Ministério do Planejamento, traduzindo-se em ato unilateral, sem necessidade de votação e 

aprovação no Congresso Nacional. 

 Trata-se da Instrução Normativa n. 01, de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (Anexo A), que dispôs sobre as 

licitações sustentáveis, tornando-as regra geral para todos os órgãos públicos da 

Administração Pública Federal. 

 Antecedentemente, em 2008, Portaria do Ministério do Meio Ambiente (Portaria 61), 

por delegação, estabeleceu orientações acerca da inserção da sustentabilidade nas 

contratações públicas. Contudo, a aplicação da referida norma estava restrita às licitações 
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empreendidas por aquele Ministério. As previsões são de cunho ambiental e relevantes, 

porque evidenciam a intenção daquele Ministério em alterar a sistemática vigente nas 

contratações públicas. A iniciativa do MMA é precursora também por relacionar licitações 

sustentáveis com medidas de gestão pública sustentável (Anexo D). 

 A Instrução Normativa n. 01/2010, SLTI/MP (Anexo A), refere-se expressamente à 

“sustentabilidade ambiental”, mas há também previsões concernentes à dimensão social da 

sustentabilidade (obrigatoriedade de equipamentos de segurança aos empregados, mão de 

obra de origem local e separação dos resíduos recicláveis com encaminhamento a 

cooperativas e associações de catadores). 

 Há algumas impropriedades na IN 1/2010, como a referência à norma aplicável apenas 

no âmbito do Distrito Federal (Instrução Normativa MARE 6/95) e a Decreto de incidência 

apenas no estado de São Paulo (Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003). 

 Há, contudo, previsões inovadoras como a previsão referente ao uso da ISO 14000 e a 

aplicação da Diretiva Rohs, da União Europeia, para computadores. Temos que a exigência da 

Rohs é a maior subversão de conteúdo impingida ao direito positivo pela Instrução 

Normativa. 

 Posteriormente à Instrução Normativa n. 01/2010, SLTI/MP, o primeiro marco legal de 

constituição formal da política pública das contratações públicas sustentáveis foi originário de 

uma medida provisória, que é constitucionalmente reservada apenas para hipóteses 

excepcionais e com efeitos imediatos. Encaminhada ao Congresso Nacional, a medida 

provisória converteu-se em lei e a licitação passou a ter, dentre seus objetivos, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 Para melhor compreensão do leitor não jurídico, segue figura com a hierarquia das 

normas no ordenamento jurídico brasileiro. 
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Figura 5 -  Hierarquia das normas no Brasil 

 

 
Fonte: Elaborado por Teresa Villac 
Imagem: Marcelo Ambrósio 
 

 Assim, nos termos da Constituição Federal, a competência para legislar sobre normas 

gerais de licitações e contratações é privativa da União (artigo 22, XXVII, CF). As Instruções 

Normativas são de menor hierarquia, não necessitam tramitar pelo Poder Legislativo e são 

emitidas diretamente pelo Poder Executivo. Destinam-se à execução de leis, decretos (normas 

de superior hierarquia), com detalhamentos que não alteram ou acrescentam as previsões a ela 

superiores. 

 As medidas provisórias possuem âmbito de aplicação definido pela própria Constituição 

Federal, reservadas, em tese e não na prática, para situações de relevância e urgência, sendo 

vedada sua utilização para determinadas matérias. Considerando o detalhamento 

constitucional de sua incidência, transcreve-se o artigo correspondente.  

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional. 
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§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
I – relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil; 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 
seus membros; 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 
II – que vise à detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer 
outro ativo financeiro; 
III – reservada a lei complementar; 
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 
de sanção ou veto do Presidente da República. 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto 
os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício 
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada. 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, 
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso 
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.  
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, 
suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito 
das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus 
pressupostos constitucionais. 
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados 
de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma 
das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, 
todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.  
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória 
que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. 
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas 
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão 
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. 
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que 
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a 
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas 
e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela 
regidas. 
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida 
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou 
vetado o projeto. 

 

 

 Alteração na Lei de Licitações, com a inserção de previsão sobre sustentabilidade, 

requereria que fosse encaminhado um projeto de lei, aprovado por maioria de votos em uma 

das Casas Legislativas, presente a maioria absoluta de seus membros, sendo, a seguir, 

encaminhado para a outra Casa Legislativa para discussão, emenda, aprovação ou rejeição. 
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Ao final, encaminha-se para sanção ou promulgação com possibilidade de vetos parciais ou 

total. 

 A não observância desse rito, com a opção governamental de emitir, em janeiro de 

2010, uma Instrução Normativa e assinada, por delegação ministerial, por um Secretário 

Geral de uma Secretaria do Ministério do Planejamento, evidencia alguns aspectos de 

relevância para esta pesquisa no que concerne ao papel que o Direito teve nas licitações 

sustentáveis. 

 Nesse sentido, a Instrução Normativa 1/2010, SLTI, introduziu mudanças significativas 

nas contratações públicas, não meramente operacionais, mas substantivas, conferindo uma 

inédita maneira de se considerar a licitação, que passou à necessidade de conter critérios de 

sustentabilidade, desde a extração até o descarte no âmbito de todo o poder executivo federal. 

 Houve uma subversão no direito positivo por uma Instrução Normativa que dispõe 

sobre tema afeto à lei de licitações, em inversão, no mundo do real, dos ensinamentos 

jurídicos sobre a hierarquia das normas.  

 Sobre a imperatividade de normas de inferior hierarquia, historicamente tal fato se 

inaugurou nos primórdios da colonização brasileira, no Regimento que, em 1548, tornou 

Tomé de Souza governador do Brasil (FAORO, 2012)4 , traduzindo-se referido regimento na 

“verdadeira carta magna do Brasil e sua primeira Constituição”, conforme levantamento de 

Faoro sobre os escritos da História da Companhia de Jesus no Brasil, de Serafim Leite (1932). 

 A Figura 6 sintetiza a subversão do Direito positivo pela inserção da sustentabilidade 

nas contratações públicas federais. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Por contribuição de André Luiz Rodrigues, a quem agradeço pela menção que fez à análise de Faoro (2012), 
em reunião de trabalho da Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, da Consultoria 
Geral da União, em 12 de abril de 2017. 
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Figura 6 -  Inserção da sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras: subversão do 
Direito positivo 

 

  

Fonte: elaborado por Teresa Villac  
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
 
 
 
 Por sua vez, a Medida Provisória 495, de 2010, findou por alterar a redação da Lei de 

Licitações, estabelecendo que estas devem passar a observar “a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável”. 

 Aspecto de relevância a se destacar é que a redação original da Medida Provisória 

dispunha apenas da “promoção do desenvolvimento nacional”, com fins protetivos ao 

mercado interno. Contudo, aprovada e convertida em lei (12.349, 2010), a palavra 

“sustentável” constou da redação, ressignificando a intenção inicial para que as contratações 

governamentais também considerassem o desenvolvimento sustentável. 

 Estudo sobre Compras Públicas Sustentáveis, elaborado pela Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo para o Projeto “Pensando o Direito”, do Ministério da 

Justiça, identificou o ocorrido: 
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[...] o termo “sustentável” não fazia parte da redação original da Medida Provisória 
495/2010. Ele foi inserido no texto da norma no curso do processo legislativo pelo 
Deputado Federal Severiano Alves (PMDB-BA), o responsável pela elaboração do 
Parecer da Comissão Mista que avaliou o Projeto de Conversão da Medida 
Provisória 495/2010.  
O curioso é que a expressão não surgiu, em momento algum, nas emendas 
parlamentares ao texto da Medida Provisória; o termo “sustentável” tampouco 
apareceu no Parecer da lavra do Deputado Severiano Alves, composto por relatório 
e voto. A palavra “sustentável” foi inserida diretamente no Projeto de Lei de 
Conversão, publicado no dia 24 de novembro 2010. A modificação teria passado 
completamente despercebida não fosse pelo comentário feito em plenário pelo 
Deputado Federal Arnaldo Jardim (PPS-SP), no qual afirmou o seguinte:  

[...] quero destacar a sutileza da alteração feita pelo Relator, o Deputado 
Severiano Alves, que, na minha avaliação fez um belo trabalho. Trata-se de 
uma sutileza, como disse, mas de muito significado, uma vez que, à 
expressão “desenvolvimento nacional” do texto original, acrescentou o termo 
“sustentável”, dando assim ao texto um rumo importante no sentido das 
inovações que se pretendem fazer. (Cf. Diário da Câmara dos Deputados, 
24.11.2010, p. 46466)  

Não há qualquer outra menção ao termo “sustentável” no processo legislativo. Nada 
se debateu sobre o tema e não se sabe ao certo o que motivou o Deputado Federal 
Severiano Alves a inseri-lo no bojo do Projeto de Lei ou o que levou os demais 
congressistas a apoiar esta medida. Desse modo, não há indícios, no processo 
legislativo, de que tenha havido um reflexão mais profunda por parte dos 
parlamentares sobre o sentido do termo “sustentável” ou sobre eventual impacto 
deste termo nas licitações públicas.  
Tem-se a impressão de que a expressão desenvolvimento nacional sustentável, por 
intuitivamente invocar uma ideia positiva e por não suscitar, ao menos de imediato, 
reações de interesses a ela contrapostos – até porque se trata de uma política dotada 
de alto grau de indeterminação, a priori –, gerou uma espécie de adesão automática 
(ou tácita) por parte dos congressistas.  
(BRASIL, 2013, p. 201-202) 
  

 É paradoxal que a inserção da sustentabilidade na Lei de Licitações não tenha sido 

objeto de debates legislativos prévios e, à maneira como se empreendeu a adjetivação 

“sustentável”, indica que foi, justamente, essa ausência de debate que possibilitou a nova 

previsão legal. 

 A desatenção ao tema e até a não compreensão das suas implicações e relevância foi o 

fator que possibilitou a nova realidade jurídica e de política pública no cenário nacional e, 

assim, emergiram as licitações sustentáveis como imposição legal a todos os órgãos públicos 

brasileiros, e não apenas federais como previsto na Instrução Normativa 1/SLTI/MP em 

janeiro de 2010.  

 Essa não é a única peculiaridade do surgimento das licitações sustentáveis em âmbito 

nacional, e a utilização de uma Medida Provisória para tratar do assunto contratações públicas 
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é, por si só, uma apropriação da agenda do Legislativo pelo Executivo (SILVA; ARAÚJO, 

2010), processo consoante o qual  

[...] o próprio Executivo utiliza como estratégia de construção da sua própria agenda 
assuntos, ideias ou redação de textos de projetos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional sob forma de novos projetos de lei, transformando-as em medidas 
provisórias ou projetos de lei de sua iniciativa. 
 

 
 Esse proceder configura dois aspectos. O primeiro refere-se ao que François Oit (1999) 

identifica no Direito como sendo a normalização do excepcional, qual seja, o ritmo temporal 

no campo jurídico alterou-se e “a urgência, atemporalidade do excepcional, tende a impor-se 

como tempo norma – a exceção que infirma a regra, de alguma forma” (p. 359). O segundo 

aspecto da utilização de medida provisória no caso em estudo é o “desvirtuamento dos 

institutos jurídicos” (CLÉVE, 2000) e sua utilização na práxis de maneira distinta dos fins a 

que originariamente se destinava. 

 No caso das contratações públicas sustentáveis, foi justamente esse desvio (medida 

provisória para além das hipóteses constitucionalmente previstas), somado à ausência de 

debate legislativo, que possibilitaram a inserção do tema sustentabilidade nas licitações 

brasileiras.  

	  
8.2	  	  Sustentabilidade	  no	  consumo	  estatal:	  tessitura	  ética	  	  

 

 A constituição das licitações sustentáveis com ênfase do tripé da sustentabilidade, 

ambiental, social e econômico, por si só em muito avança se considerada a neutralidade 

propugnada ao mundo jurídico. Assim, considerando que o desenvolvimento brasileiro 

fundou-se na prevalência do lucro sobre as necessidades sociais (RIBEIRO, 2015), a 

consideração do triple botton line nas contratações públicas nacionais não é um aspecto a se 

criticar, ao reverso, é um salto considerável em relação ao paradigma vigente da licitação 

como ferramenta operacional para um determinado fim: aquisição, contratação de um serviço 

ou uma obra. 
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 Houve uma ruptura e esta se deve também pela inserção de temática (Desenvolvimento 

Sustentável) até então distanciada da realidade jurídica e da gestão pública no tocante às 

contratações governamentais. 

 Como referido, o rasgo introduzido na lógica das licitações nacionais pela dimensão 

ambiental é de maior facilidade de implementação posto que vinculada a dimensão ambiental 

à aplicabilidade de normas já existentes, qual seja, o operador do Direito e o gestor público 

não se distanciam do mundo da normatividade para a consecução fática e operacional das 

licitações com critérios ambientais. Reportando-se a normas já vigentes (da Anvisa, Conama, 

IBAMA, por exemplo), passaram estas a integrar os editais de licitações. Está aqui 

circunscrita a inovação ao mundo do Direito, fazendo-se necessário apenas o estudo jurídico 

de como inseri-las nos editais das contratações, a fim de que não impliquem em violação aos 

demais regramentos das licitações e aos princípios gerais que norteiam esse procedimento e a 

atuação do gestor público. 

 A dimensão econômica já era e continua sendo norteadora das licitações brasileiras, 

calcadas predominantemente na busca do menor preço de contratação que, como ressaltado 

por Betiol (2013), não considera o custo total de propriedade, os impactos gerados desde sua 

extração, produção, distribuição, aquisição e descarte. 

Ou seja, há que se ter preocupação na definição de objetivos ambientais, sociais e 
econômicos em cada etapa do processo de aquisição ou contratação, caso se esteja 
buscando a melhor aquisição para a administração pública e, consequentemente, para 
a sociedade. O custo, nesse caso, não é apenas o econômico, mas engloba o social, o 
ambiental, ou seja, o custo para as futuras gerações.  
(BETIOL, 2013, p. 15) 
 

 A dimensão ampliada da sustentabilidade possibilita seja considerada a dignificação da 

pessoa humana como componente ético a ser analisado nos impactos gerados desde a  

extração até o descarte ou o retorno ao ciclo. A perspectiva pode ser depreendida a partir de 

Maria Cecília Loschiavo dos Santos, ao alertar que, além da “morte aparente dos objetos 

consumidos, descartados e deteriorados” (SANTOS, 2014, p. 68), há o descarte não apenas 

material, mas “o descarte de seres humanos” (p.68), catadores urbanos de materiais 

recicláveis e as precárias condições de saúde, sociais e humanas com que exercem suas 

atividades nos centros urbanos (p. 68), inclusive em relação aos resíduos da Administração 

Pública. 
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 A  prevalência de uma abordagem economicista na análise do ciclo produtivo pode ser 

rompida pela consideração do custo total de propriedade do bem a ser adquirido pelo setor 

público em seus aspectos sociais, ambientais, éticos e humanos. Aqui efetiva-se a 

sustentabilidade como um valor na análise de ciclo de vida (ACV) e a ênfase não é ao ciclo do 

bem mas ao ciclo das vidas natural e humana envolvidas nesse processo. 

 O custo total de propriedade (Betiol, 2013) provoca uma mudança paradigmática em 

transição no direito administrativo e o menor preço, que traduz a busca estrita pela vantagem 

econômica, é  substituído. 

Não há mais como se contentar com o olhar do menor preço imediato, a não ser que a 
análise esteja partindo de dois ou mais fornecedores de produtos, serviços ou obras 
que já integrem atributos ambientais e sociais semelhantes de sustentabilidade. Ou 
seja, afastar um produto que possua essas características, para colocar outro que não 
as tem, a fim de atender preferencialmente ao critério de eficiência financeira de curto 
prazo não pode ser uma opção. Isso porque a economicidade possui uma conceituação 
mais ampla que a de menor preço.  
(BETIOL, 2013, p. 150) 
 

 Por fim, a dimensão social também tem se inserido por meio da normatização como a 

vedação ao trabalho infantil, a necessidade de atendimento da legislação trabalhista e 

previdenciária pelas contratadas e as licitações exclusivas para as micro e pequenas empresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas.  

 O que se verifica é que as licitações sustentáveis ingressaram no campo da dimensão 

jurídica do desenvolvimento preconizado por Coutinho (2013), afastaram a aparente 

neutralidade do Direito ainda predominante e reforçaram sua atuação propositiva para 

redução dos impactos ambientais e  das desigualdades sociais. 

 O Direito foi, então, a porta de entrada possibilitadora da consideração da 

sustentabilidade nas contratações governamentais. A introdução, em instituto do direito 

administrativo, de uma nova perspectiva para as contratações governamentais, é uma 

inovação, à medida que, alargando o conceito de licitação, tem como decorrência a 

necessidade de reflexão sobre o tema Sustentabilidade em setores (diretorias e departamentos 

de contratos nos órgãos públicos) anteriormente não voltados a ele, focados na 

operacionalização com o menor preço. Sobrelevou-se o procedimento licitação para outro 

patamar no âmbito da gestão pública, não mais mecânico e que demanda novos pensares e 

relações. 
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 Referimo-nos ao uso do poder de compra do Estado para finalidades que atendam 

também ao interesse público primário, e não apenas uma visão estrita e estritamente 

operacional do instrumento licitação, como mera sequência de atos para uma finalidade 

circunscrita e que se encerra com a aquisição de um bem, a contratação de um serviço ou uma 

obra. A Sustentabilidade rompeu com essa lógica, e esse rasgo está em consonância com o 

rompimento de antigos paradigmas de um modelo de desenvolvimento focado no crescimento 

do PIB. É um exemplo, efetivação no real, da crise epistemológica do paradigma dominante 

em transição para a constituição de um paradigma emergente, tal como assevera em contexto 

amplo Boaventura de Souza Santos (2009). 

 É a utilização do Direito como poder transformador social, tendo por fundamento de 

atuação os princípios constitucionais e a sustentabilidade como um valor. Nesse sentido, as 

licitações sustentáveis implicam em  fissura na visão tradicional do direito administrativo e há 

a assunção – pelo mundo das normas – de uma postura ética e de cuidado com o porvir, 

referidos por Jonas (2006). 

 A tessitura ética permeia as demais dimensões da sustentabilidade constantes das 

normas brasileiras de licitações sustentáveis e, mesmo nas hipóteses nas quais não estão 

expressamente previstos aspectos éticos nos regramentos legais, há subjacente a 

responsabilidade pelo futuro (JONAS, 2006) e a reinserção da natureza no mundo da 

racionalidade (direito administrativo licitatório). 

 Como referido por Mariconda (2006), a ciência moderna, além de efetuar a distinção 

entre disciplinas naturais e morais, configurou uma racionalidade fundada na visão 

mecanicista da natureza e esta sequer, salvo exceções legais pontuais antecedentes (como 

estudo de impacto ambiental em obras de engenharia de grande vulto), era considerada em 

campo tão estrito como o que configurou o direito licitatório no Brasil. A distinção das 

autoridades civis e religiosas, fundamentais para a constituição dos estados laicos não implica, 

no momento atual, que a ética seja excluída como não componente da laicidade predominante 

dos países ocidentais. Os valores, muitos constantes das declarações internacionais de direitos 

humanos, têm a possibilidade de efetivação no agir estatal desde que as licitações sustentáveis 

sejam consideradas, na literatura e na práxis pública, sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade, ampliando o espectro de atuação dos agentes públicos para além de 

rotinas burocratizantes, estagnantes, a partir de uma nova acepção do ferramental 
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procedimental que envolve as licitações federais, que representam a 20,2% do PIB, segundo 

dados do IBGE relativos a 2014 (IBGE, 2016). 

 Refere-se a pesquisadora ao agir estatal imbuído de senso ético e cidadão (BARKI, 

2013), imprimindo no cotidiano administrativo o valor sustentabilidade não apenas nas 

licitações, mas se espraiando para uma gestão pública brasileira sustentável (BLIACHERIS, 

FERREIRA, 2012). 

 Partindo-se de Gorz (2010), é possível compreender a burocracia pública brasileira 

como uma “megamáquina social” que contribui para a reprodução de uma lógica social 

automatizada, na qual não há vez ao sujeito, cuja emancipação ocorre a partir de rupturas e o 

que denomina de “falhas” desse sistema. A se desenvolver as licitações sustentáveis 

interdisciplinarmente, como se verifica no Programa Agenda Ambiental na Administração 

Pública do Ministério do Meio Ambiente, é possível percurso que, com lastro na reflexão 

crítica instrumentalizada pela educação ambiental de servidores públicos, ressignificar a 

atividade administrativa, tanto no ponto de vista de quem a empreende, como no ponto de 

vista de suas finalidades últimas: o desenvolvimento sustentável. 

 Assim, ainda que inseridas em um modelo nacional de desenvolvimento focado no PIB 

(VEIGA, 2015), as licitações sustentáveis brasileiras confrontaram essa lógica e 

possibilitaram a prevalência valorativa de outros aspectos, ambiental e socialmente relevantes.  

 Aspectos ambientais ganharam relevo para além da atuação fiscalizatória e ingressaram 

na disciplina legal das contratações públicas, assim como os regramentos específicos para as 

micro e pequenas empresas, a inserção de associações e cooperativas de catadores na gestão 

dos resíduos recicláveis decorrentes das contratações públicas e, mais recentemente, 

aquisições de agricultores familiares, produtores rurais, pessoas físicas, pescadores, povos 

indígenas e remanescentes de quilombos configuram opções políticas por um 

desenvolvimento mais horizontal e menos centralizado em grandes empresas. 

  A dimensão ambiental nas contratações governamentais não se restringe a  aquisições 

ou serviços, destacando-se os edifícios públicos pelo uso de critérios ambientais que 

ocasionem menor impacto, reduzam o consumo de água e energia por meio de novas 

tecnologias nas construções, promovendo a inovação (BISMARCHI, VILLAC, SANTOS, 

2017). 
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  Segundo os autores, a inserção da sustentabilidade nas edificações públicas está 

alterando o usual modelo de gestão pública para obras porque foram introduzidos novos 

paradigmas de gestão ambiental. Bismarchi et al (2017) enfatizam o potencial de mudança 

não apenas para os prédios que serão utilizados por órgãos públicos, mas também para as 

construções empreendidas por  meio  da Política Nacional de Habitação.  

  Ultrapassou-se, nas licitações, a concepção de desenvolvimento como progresso 

econômico e consideram-se valores humanos, sociais e culturais em perspectiva condizente 

com o pensamento de Sen (2009), calcada em um desenvolvimento que tenha por objetivo as 

liberdades humanas. As licitações sustentáveis atuam como os meios para tanto e como 

“agentes ativos de mudança” (p. 11) e, mais, implicam em conferir a um instituto jurídico 

geral e abstrato uma nova função social: a de viabilizar, na sua esfera de incidência, o 

desenvolvimento sustentável. 

 Subsiste ainda aqui a licitação como um ferramental, mas agora ampliado, não apenas 

para o bom funcionamento das atividades estatais, mas também influindo no entorno social e 

ambiental, tendo por subjacente a essa atuação estatal um componente ético referente à 

sustentabilidade. Cai por terra – ainda que não visível por todos se consideradas as 

dificuldades de implementação – o mito da lei (FITZPATRICK, 2007) que, geral e abstrata, 

teria o condão de garantir tratamento igualitário a todos seus destinatários quando, na 

realidade, atua como reprodução do componente econômico predominante da sociedade 

(FERNANDES, 1976). 

 Aprofundando o mito da lei igualitária, no exame do conteúdo jurídico da igualdade, 

Celso Antônio Bandeira de Mello (1984) já apresentara o “conteúdo político-ideológico 

absorvido pelo princípio da isonomia” (p. 14) e a possibilidade de eleição de traços de 

diferenciação. 

 É o que se verifica nas licitações sustentáveis com as diretrizes que objetivaram a 

inserção e o fortalecimento das micro e pequenas empresas como fornecedoras 

governamentais e a destinação dos resíduos recicláveis a cooperativas de catadores. 

 No que concerne à consecução de um desenvolvimento inclusivo, garantidor das 

liberdades (SEN, 2009) e do bem-estar (FREITAS, 2014), as licitações sustentáveis inseriram 

fatores de diferenciação que objetivaram a efetivação, no concreto, do valor ético 
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sustentabilidade, presente na Constituição Federal. E não só, o quadro normativo licitatório 

passou a prever expressamente a dimensão ética, como se verificou nos Decretos de 2015 

referentes à aquisição de passagens aéreas, racionalização no uso de veículos oficiais, 

celulares corporativos e o percentual mínimo para aquisições alimentícias de comunidades 

remanescentes de quilombos rurais e povos indígenas. 

 Sob esse olhar, como desenvolveremos a seguir, o jurídico investe-se de um poder real e 

não meramente simbólico de, em cada contratação pública, novos valores serem considerados.   

 Examinando o artigo 225, “caput”, da Constituição Federal, o comando que atribui ao 

Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações é fundamento para as licitações sustentáveis no Brasil. Como o direito 

administrativo brasileiro funda-se na estrita legalidade, a inserção do tema na Lei de 

Licitações (Lei 8.666, 1993) afastou dúvidas jurídicas que pudessem subsistir quanto a sua 

legalidade. 

 O Decreto regulamentador correspondente (Decreto 7.746, 2012) possui dois aspectos a 

serem destacados para os fins desta pesquisa. O primeiro refere-se ao cumprir o que dele se 

espera como regulamento, que é o de disciplinar aspectos operacionais e práticos das 

licitações sustentáveis, indicando ao gestor e ao advogado público objetivamente como 

proceder (ANEXO C). 

 O segundo aspecto a se destacar é que, além de comandos diretos, o Decreto inovou e 

introduziu um comando “aberto”, de conteúdo principiológico, associado à prática 

administrativa contratual. Trata-se do artigo 4o, transcrito porque será objeto de análise 

subsequente. 

Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 
serviços e obras.  

   

 A utilização da palavra “diretrizes” sinaliza e imbui os destinatários da norma do poder 

de atuarem como sujeitos transformadores socialmente, desde que atendidos os princípios da 
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licitação e os regramentos legais para as contratações públicas, a partir de uma perspectiva de 

ação administrativa mais aberta e ampliativa. A inserção de hipóteses para essa atuação 

(constantes dos incisos) procurou conferir concretude ao vazado no caput, exemplificando 

algumas medidas de sustentabilidade passíveis de incidência nas contratações, sem, contudo, 

limitá-las, à medida que foi inserida na norma a expressão “entre outras”, tornando abertas as 

possibilidades de aplicação. 

 A associação de comandos orientadores com diretrizes de sustentabilidade é inovadora 

porque associa o “dever ser” do direito positivado com reflexões valorativas abertas sobre 

como se processam as relações homem-meio ambiente em campo específico: as contratações 

públicas. 

 Da análise, conclui-se  que houve uma alteração da lógica que movimenta a hierarquia 

das normas porque a inserção de um refletir ético aconteceu por Decreto, em um sistema 

jurídico, como o brasileiro, calcado em uma hierarquia das normas formalmente rígida, na 

qual Decretos possuem menor poder transformador e são mais executórios e meramente 

disciplinadores de comandos superiores constantes das leis.  

 Verificou-se um rompimento de uma concepção mecanicista dos próprios instrumentos 

jurídicos, e sustentabilidade foi, justamente, o elemento inserido que possibilitará mudanças 

em uma lógica estritamente econômica que, até então, regia as contratações governamentais 

com a preponderância do critério menor preço do bem/serviço. 

 Subjacente  às contratações públicas sustentáveis brasileiras está em debate a 

dissociação do paradigma do desenvolvimento associado necessariamente ao crescimento 

econômico, com a ruptura de pilares predominantemente econômicos para sustentação de 

outros, como a preservação ambiental, a inclusão social, o bem-estar social e a qualidade de 

vida, em consonância com uma ética planetária contemporânea, efetiva e que se constitua no 

real. 

 Inaugura-se no setor público uma ética nas relações econômicas decorrentes das 

contratações governamentais e o paradigma do cuidado está traduzido formalmente nas 

diretrizes de sustentabilidade que devem ser consideradas e observadas previamente a cada 

contratação. 
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 O paradigma do cuidado é também norteador de novos campos que vêm sendo 

desbravados nas contratações sustentáveis no Brasil. A inserção da acessibilidade, não 

meramente arquitetônica, é tema de estudos precursores  de Marcos Weiss Bliacheris  (2017) 

e Jorge Amaro de Souza Borges  (2014),  com fins a que a acessibilidade nas contratações não 

seja apenas aquela que se empreenda por adequações físicas, mas fundamentalmente inclusiva 

e garantidora de direitos humanos,  do direito de acesso e respeito às diferenças. 

 Nesse contexto, ainda que possa ser objeto de críticas a observação de que, até o 

momento, as contratações públicas sustentáveis centram-se nas dimensões ambientais e 

sociais da sustentabilidade, a inserção dessas dimensões já foi um avanço significativo, 

possibilitado pelo mundo do Direito positivo. 

 Assim,  a assunção do paradigma da justiça ecológica, de “relação equilibrada, 

duradoura e razoavelmente sustentável entre Homem e Natureza”, defendida por Maria 

Alexandra de Sousa Aragão (2006) para o direito dos resíduos, também se aplica às licitações 

sustentáveis se estas forem consideradas não como um ato circunscrito ao momento em que 

encerrada a sessão pública de uma certame, mas como um processo que se inicia com a fase 

do planejamento contratual, segue com a inserção de normas socioambientais de 

acessibilidade no edital, prosseguindo com a execução do contrato e findando com a adequada 

destinação dos resíduos. 

 O pensamento de Aragão (2006) aplica-se às contratações públicas com a inserção da 

prevenção de resíduos na fase de planejamento das contratações porque, além de implicar no 

exame efetivo da quantidade de bens que necessita ser adquirida (nem mais nem menos) e da 

destinação socioambiental adequada dos resíduos decorrentes das licitações, gera 

questionamentos nos órgãos públicos acerca da possibilidade da “não aquisição”. 

 Sobre a temática, Betiol (2013) apresenta que uma das tendências das licitações 

sustentáveis é a de substituição da aquisição de produtos pela contratação de serviços, com a 

adoção, no setor público, da economia funcional que possibilita “criar o mais alto valor de uso 

pelo maior tempo possível enquanto consome menos recursos naturais e energia” (p. 255). 

 Consideramos que o avanço das licitações sustentáveis, em visão sistêmica, considera 

também o “não comprar” e a opção por iniciativas de gestão que possibilitem nova cultura 
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organizacional no setor público rumo à sustentabilidade (como processos eletrônicos e banco 

de bens públicos inservíveis que possam ser utilizados por outros órgãos). 

 São mudanças que se apresentam à Administração Pública e ao Direito Público, a quem 

que compete fornecer segurança jurídica para novas práticas e soluções compatíveis com o 

princípio da sustentabilidade.  

 Verifica-se que o desenvolvimento sustentável constante do artigo 3o da Lei de 

Licitações tem o condão de induzir a uma crítica e reações estatais ao próprio sistema que 

movimenta e fomenta um modelo de desenvolvimento calcado exclusivamente no lucro. 

 É uma contraposição paradoxal porque, ao mesmo tempo em que existem previsões 

gerais e abstratas que dispõem expressamente sobre a adoção de medidas que indicam o 

menor preço como critério de julgamento nas licitações, o Direito abriu margem à 

discricionariedade administrativa para o valor sustentabilidade constar das contratações 

públicas, com o alargamento do instituto jurídico (licitações) e sua consequente 

ressignificação conceitual, ampliando a compreensão das contratações públicas sob nova 

perspectiva: a da interdisciplinaridade. É sobre esse aspecto que nos deteremos a seguir. 

 No exame de como se processa essa mudança de perspectiva  da contratação pública, 

que passa a assumir o compromisso legal de viabiliza da ideia de desenvolvimento como 

liberdade (SEN, 2009) e da Sustentabilidade como um valor  (FREITAS, 2014), são 

analisados dois achados da pesquisa relacionados a um Direito mais efetivo e preocupado 

com a realidade para a efetivação dos princípios constitucionais. Referimo-nos à norma posta 

e à hermenêutica. 

 No tocante à primeira vertente, essa  parte da análise dos marcos normativos com 

previsões específicas sobre dimensões da sustentabilidade (conforme Quadros 4, 5 e  6) e, até 

sob a perspectiva da estrita legalidade, houve um avanço na medida que a dimensão ética foi 

expressamente incluída nos Decretos do ano de 2015 referidos. 

 Uso compartilhado veicular, lisura na utilização de assentos na classe econômica de 

voos e moderação na utilização do telefone celular objetivam, não apenas aspectos 

econômicos (e ambiental, com menor impacto no caso dos veículos compartilhados), mas 

também a prevalência de sentido ético de adequado e moderado uso do dinheiro publico. 
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 A segunda vertente refere-se à ação dos operadores do Direito, possibilitando processo 

interpretativo que inserisse, com respaldo e segurança jurídica, normas infralegais específicas 

do CONAMA e IBAMA que não foram originariamente elaboradas com a finalidade de 

inserção nas contratações públicas, mas sim com o objetivo de regulamentar e dispor sobre 

condutas que impactem o meio ambiente.  

 Nesse aspecto, destaca-se o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria 

Jurídica da União do Estado de São Paulo (CSIPAI et al., 2013), que efetuou a análise jurídica 

prévia e colacionou as normas ambientais para constarem dos editais (e/ou anexos) das 

licitações, tornando-se em 2016 um Guia Nacional da Consultoria-Geral da União para 

aplicabilidade no âmbito de todos órgãos públicos federais do Poder Executivo (CARVALHO 

et al., 2016). 

 A hermenêutica estende-se à atuação cotidiana dos operadores do Direito, conferindo 

novas interpretações às normas licitatórias, em consonância com o dever legal de o Estado 

preservar o meio ambiente. O tema foi objeto de estudo antecedente por esta pesquisadora 

(VILLAC, 2014b). 

 Em acréscimo e a merecer  aprofundamento de estudos, a hermenêutica jurídica 

socioambiental é, no cuidar desta pesquisadora, umas das respostas que o Direito pode 

oferecer à problemática da desilusão do progresso (DUPAS, 2006), conferindo novas luzes 

sobre as mesmas normas, luzes estas que se embasam no constitucional valor 

Sustentabilidade.  

 A se refletir inicialmente sobre as relações entre teoria e prática e na  implementação 

pela Administração Pública, com suporte em hermenêutica condizente com a 

Sustentabilidade, destaca-se o pensamento de Freitas (2013), considerando-s  sem 

dissociação: a moralização, a sustentabilidade e democratização das licitações, tema 

condizente com a efetividade do controle nas relações administrativas.  

 A proposição é a utilização dos mecanismos reconhecidos e legitimados (hermenêutica) 

pela estrutura (ordenamento jurídico) para que possam emergir novos significantes, vazados 

pelo discurso-palavra em um contexto relacional complexo e multifacetado (sociedade 

contemporânea). 
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 A hermenêutica jurídica socioambiental influi e opera também no direito público e é 

também uma resposta, não sabe ainda se modesta ou não (por ser recente e, por isso, não ser 

de ampla disseminação na comunidade jurídica), à perspectiva constitucional moderna 

criticada por Bruno Latour (2013) justamente por ter separado leis da natureza e liberdade 

humana:  

Por crer na separação total dos humanos e dos não humanos, e por simultaneamente, 
anular esta separação, a Constituição tornou os modernos invencíveis. 
(LATOUR, 2013, p. 42). 
 

 A separação rígida do que é racional e do que não é; as tentativas frustradas 

historicamente de controlar variáveis ambientais pelo avanço da técnica; a prospecção e 

falsamente precisa localização das problemáticas sociais e humanas com seu encapsulamento 

e imobilização em “direitos” que não se efetivam e não são abordados interrelacionamente 

(saúde, educação, vida digna) tiveram no Direito positivado um anteparo seguro e uma 

barreira para descompartimentalizar a vida social em sua integralidade.  

 A  partir de Latour (2017), a hermenêutica jurídica socioambiental pode ser vista como 

“método” operativo no direito posto, que possibilite a ligação humano e não humano: “Antes, 

era preciso argumentar sobre a ligação entre humanos e não humanos. Agora, é muito mais 

fácil. Aceitamos que tudo se mescla. Precisamos agora de um método”5. 

 Os mecanismos dos processos de interpretação jurídica tradicionais não respondem 

mais à complexidade do mundo atual e  à perspectiva de trabalho interdisciplinar que ao 

Direito também compete compreender, dialogar e empreender. A temática, motivadora e 

vastíssima, tem estatuto próprio a justificar aprofundamento em estudos futuros.  

	  

8.3	  Mitos	  da	  lei	  e	  do	  progresso:	  transição	  e	  emancipação	  
 

 Partindo dos mitos da lei moderna (FITZPATRICK, 2007) e do progresso (DUPAS, 

2006), analisam-se a seguir as fissuras que a sustentabilidade como um valor a ser atingido 

nas licitações ocasionou na lógica predominante de funcionamento das estruturas tradicionais, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Entrevista à edição virtual do Jornal Correio do Povo, em 11/03/17 (sem numeração). 	  
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aqui considerado o Direito Público (norma posta e interpretação) e o padrão de 

desenvolvimento predominante. 

 A emergência desse novo olhar sobre as contratações públicas tem como partícipe o 

Direito, não apenas na constituição legal do novo paradigma (Lei 12.349/10), mas também na 

interpretação da norma e na atividade profissional dos Advogados Públicos que têm o dever 

legal de examinar previamente e aprovar editais de licitações que serão empreendidas pelos 

três entes federativos. 

 Quais possibilidades, alcance e limitações do Direito nessas atividades? 

 Em estudo anterior, analisou a aluna que as licitações sustentáveis eram constitucionais 

e legais antes mesmo da Lei 12.349/10, que alterou a Lei de Licitações (BARKI, 2011b). Sua 

não disseminação nacional decorria, justamente, de interpretação equivocada do princípio da 

estrita legalidade, desconsiderando-se a previsão constitucional do dever do Estado em 

preservar o meio ambiente e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em prol 

do desenvolvimento e consumo sustentáveis.  

 A legalidade, sem interpretação sistêmica, acabou por tornar-se um mito no tocante à 

inviabilidade jurídica das licitações sustentáveis federais antes de 2010, ressaltando-se 

iniciativas isoladas e pontuais de gestão no âmbito estadual (São Paulo e Minas Gerais) e 

municipal (Secretaria do Verde de São Paulo). 

 A Lei como mito aprisiona e atua como fator de contenção social e acaba por 

deslegitimar substancialmente o Direito porque não mais corresponde às mudanças que se 

efetivam do real (no caso das licitações sustentáveis: capacidade de suporte do planeta, 

necessidade de gestão adequada dos resíduos, compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil), e a legalidade formal não mais efetiva os valores constitucionais. 

 E como romper com o mito da lei? 

 No entendimento desta pesquisadora, o rompimento e a superação do mito que estagna 

o Direito Público não ocorrem de forma drástica e há a constituição de um percurso a ser 

vivido. Pondere-se acerca da passagem que se efetivou de uma explicação do mundo pela 

Mitologia para sua compreensão pela Filosofia: um percurso foi necessário (BATISTA, 2003) 

e percursos demandam tempo. 
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 Em paralelo ao que ora se desenvolverá, nos caminhos empreendidos pela Filosofia, 

esta não surgiu de um salto, de um momento de ruptura drástico entre mito e razão. Houve um 

processo de dessacralização da palavra, que passou de algo mágico e tributário do divino para 

a palavra como diálogo – não mais privilégio de poucos (BATISTA, 2003). 

 Assim, historicamente, tem-se um processo de transição da Mitologia para a Filosofia, 

no qual “a palavra mágico-religiosa – foi esmaecendo em sua força criadora do real” e se 

constituindo a “palavra-diálogo”, com a “emergência de novas relações entre o real e a 

palavra, permitindo o surgimento da atitude típica do filosofar: a dúvida, a pergunta, a 

interrogação sobre o que é” (BATISTA, 2003, p. 83-84). 

 Nas licitações sustentáveis, esse processo se verifica e contextualiza-se no que 

Boaventura de Sousa Santos (2009) intitula de predominância de uma razão indolente. Assim, 

mesmo que a racionalidade seja uma marca do corpo social desde a modernidade, a razão, tal 

como empregada, reproduz no caso das licitações brasileiras um paradigma dominante 

(desenvolvimento como progresso econômico), além de agir a racionalidade como uma capa 

que encobre vestimentas outras como interesses de grupos, ideologias e a manutenção de uma 

sistemática de funcionamento econômica, política, social e ambiental. 

 Nesse cenário, de uma razão indolente que tem licitação focada no menor preço e como 

sinônimo de mero procedimento operacional do direito administrativo, a Lei foi transformada 

e a sutil inserção do adjetivo (“sustentável”) ao substantivo (“desenvolvimento”) rompeu a 

lógica jurídica e de gestão pública de como se processavam as licitações brasileiras.  A 

ruptura veio pelo campo jurídico, mas não se limitou a ser meramente vernacular, a fissura, 

ainda incipiente,  é no modelo de Desenvolvimento brasileiro focado no crescimento 

econômico, com a emergência da Ética Ambiental. 

 

8.4	  Os	  Desafios	  da	  Governança	  Pública	  	  
	  

 A partir das fissuras introduzidas pela norma nas contratações públicas e em uma 

perspectiva de desenvolvimento que não se foque na economicidade (menor preço como fator 

prevalecente das licitações), os reflexos recaem na governança pública e seus desafios.  
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 O tema, vem sendo objeto de aprofundamento pelo Tribunal de Contas da União: 

Governança no setor público refere-se, portanto, aos mecanismos de avaliação, 
direção e monitoramento; e às interações entre estruturas, processos e tradições, as 
quais determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as 
decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos 
(GRAHN; AMOS; PLUMPTRE, 2003). Preocupa-se, por conseguinte, com a 
capacidade dos sistemas políticos e administrativos de agir efetiva e decisivamente 
para resolver problemas públicos (PETERS, 2012). 
(TCU, 2014) 
 
 

 Será pela governança pública, o exame de como se efetiva e também a identificação dos 

seus vácuos (“não-ações” governamentais), que a introdução de um novo paradigma nas 

licitações (pela normas) terá maior ou menor efetividade.   

 Neste sentido, são examinadas três iniciativas de licitações sustentáveis, nas perspectivas 

de Castells (2007), Campilongo (2012) em sua análise dos movimentos sociais,  Latour  

(2012), no reagregar do social pelos atores-rede e Dowbor (2010), com  o paradigma da 

colaboração.  As  iniciativas, aqui denominadas ações6, são fomentadoras, em aspectos 

qualitativos, de um novo modelo de desenvolvimento brasileiro que atente para o bem estar 

humano e ambiental, trazendo subjacentes a si a Ética Ambiental.  

 Analisa-se o Programa Governamental Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) do Ministério do Meio Ambiente, que atua em rede colaborativa nacional. Segue-se 

com as Compras Compartilhadas Sustentáveis, que se constituem como realidade jurídica e de 

gestão pública a partir da ação agregadora de gestor do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro perante oito órgãos públicos federais do Rio, em 2010.  Em 2012, as 

Compras Compartilhadas Sustentáveis foram normatizadas como regramento geral nacional 

pelo Ministério do Planejamento.  

 Como ação conjugadora de mecanismos institucionais e atuação voluntária, é apresentado 

o caso da Advocacia-Geral da União,  que atuou tanto a partir de uma ação institucionalizada, 

consistente na adesão ao Programa A3P em 2008, como de ações voluntárias de seus 

membros, agregando-se em polos informais de conhecimento e realizando capacitações de 

servidores públicos (2009), que foram posteriormente reconhecidos institucionalmente e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  “Ação é ‘de mim’, depende de mim; está no poder do agente” (RICOEUR, 2012,  p. 85). 	  
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atualmente integram a estrutura da AGU por uma Comissão Permanente em Sustentabilidade 

da Consultoria-Geral da União.  

 Em comum às ações, terem se iniciado e estarem sustentadas por articulações em rede 

condizentes com o pensamento de Castells (2007), a partir da efetivação do paradigma da 

colaboração (DOWBOR, 2010). 

 A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P é um programa oficial do governo 

brasileiro com o objetivo de imprimir práticas de  sustentabilidade na administração pública. 

A A3P parte da necessidade de  

repensar os padrões de produção e consumo do setor público e, em contrapartida, 
buscar estratégias que fossem inovadoras, associadas à adoção de critérios, princípios 
e diretrizes sociais e ambientais  
(MMA, 2017).  
 
 

 O Programa foi instituído em 2001 pelo Ministério do Meio Ambiente e atua em seis 

eixos temáticos: uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos 

resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação de 

servidores, licitações sustentáveis e construções sustentáveis. Em 2002, a iniciativa foi 

premiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) como “O melhor dos exemplos” em meio ambiente (BRASIL, 2017). 

 O diferencial da A3P é o reconhecimento e ênfase na educação ambiental.  

Emancipatória e crítica, a educação ambiental é a pedra de toque a transmutar a cultura 

organizacional pública, em reforço da cidadania dos servidores em seu ambiente de trabalho.  

 Outro aspecto a diferenciar o Programa é não ser obrigatório, mas sim pressupor adesão 

voluntária do órgão público interessado. Ainda que se formalize mediante instrumento 

jurídico e o Direito esteja presente na relação que se instaura entre o Ministério do Meio 

Ambiente e órgão público, não é uma relação obrigacional tradicional,  mas  implica na 

adesão a uma filosofia de trabalho difundida pelo MMA.  

 Há ruptura e inovação pela correspondência da letra da lei ao que vem sendo praticado 

na Administração Pública, motivo da transcrição e análise de excertos do modelo de termo de 

cooperação disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente 
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CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO 
O presente Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para desenvolver 
projetos destinados à implantação do Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública A3P, no âmbito da INSTITUIÇÃO, visando à inserção da 
variável socioambiental no seu cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de 
trabalho.  
(A3P, modelo de  termo de adesão, 2017) 
 
 

 Há a inserção no formalismo do mundo das regras de valores e conceitos abertos que 

empoderam os agentes e permitem resignificar o modo de agir estatal cotidiano nos órgãos 

públicos.  Ainda que não expresso acima no termo de adesão disponibilizado como modelo, o 

componente Ética Ambiental é norteador das ações que são adotadas na fase de 

implementação da A3P, com a promoção da reflexão sobre os problemas socioambientais de 

cada órgão público, o estímulo à adoção de atitudes de uso racional de recursos naturais e a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho.  

 Em acréscimo, o estímulo à cooperação tanto no setor público, como privado e com 

universidades é sinalizador de uma alteração na lógica burocrática estatal nacional, 

centralizada e compartimentalizada, encaminhando-se para uma gestão  em redes de 

colaboração, como se verifica da possibilidade abaixo. 
 
Parágrafo Terceiro. Para a consecução do objeto traçado no presente Termo, 
o MMA/A3P e a INSTITUIÇÃO poderão, em conjunto ou separadamente 
gerenciar a implementação de ações cooperativas, em parceria com agência 
e órgãos públicos e privados, particularmente junto a universidades e centros 
de pesquisa com atuação e interesse na área de gestão social e ambiental, a 
fim de melhorar a eficiência e a eficácia dos planos de ação.  

 

 Em análise do Programa A3P, identificam-se alguns fatores agregadores que se 

relacionam com uma gestão pública mais integradora e transversal, menos hierarquizada, 

procurando romper com visões segmentadas no ambiente de trabalho governamental. 

Bliacheris (2013) relaciona-a à consecução efetiva da responsabilidade socioambiental na 

Administração Pública. 

 A efetivação de uma Administração Pública que seja consentânea com a modernidade 

líquida, mais consensual, dessacralizada e na qual não predomine a ineficiência foi objeto de 

estudos por  Batista Júnior e Campos (2014)   
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Por outro giro, o Estado burocrático se revela, assim, com um modelo 
repleto de deficiências, apresentando uma série de disfunções, tais como: o 
excesso de formalismo; a “sacralização” dos procedimentos previamente 
estabelecidos e das regras, perdendo-se, até, por parte dos agentes públicos, 
a capacidade de compreender o seu significado e finalidade; exibição de 
sinais de autoridade; dificuldades de atendimento das necessidades da 
coletividade; despersonalização do relacionamento etc. 
A realidade complexa da moderna sociedade pluralista, liquefeita, 
desmontou a possibilidade de sucesso de um modelo puramente burocrático, 
que provou sua impotência. Se o modelo burocrático privilegia 
procedimentos previamente determinados e enrijecidos, a realidade atual 
passou a exigir uma Administração Pública mais orientada para os 
resultados, sobretudo para a maximização do atendimento das necessidades 
sociais. Nesse sentido, impõe-se a dessacralização do confuso emaranhado 
de regras do ordenamento administrativo, que foi equiparado a instrumento 
orientador enrijecido de persecução do bem comum.  
(BATISTA JÚNIOR, 2014, p. 33-34) 

  

 O Programa conjuga práticas de gestão socioambiental com disseminação do 

conhecimento. Considerando seu caráter inovador na gestão pública brasileira, foram 

elaborados diversos manuais que consignam conteúdo socioambiental, explicitam os eixos 

temáticos e orientam na implementação. A versão digital dos materiais e sua disponibilização 

no sítio da A3P na internet é exemplo do fluxo de informações (CASTELLS, 2007) como 

caracterizador da nova sociedade em rede na Administração Pública. 

 Além dos materiais virtuais, há um encontro anual entre gestores públicos, capacitações 

locais e ação incentivadora e disseminadora de boas práticas (Prêmio A3P). A rede de ações 

não se restringe aos órgãos públicos que formalmente aderiram ao Programa e, aqui, o Direito 

(consubstanciado na assinatura de um Termo de Adesão com o MMA) não é considerado 

como condicionante necessária e não há impeditivos para articulações e participação de 

gestores públicos e órgãos que não aderiram ao Programa.  

 Há a prevalência do valor ético em relação à normatividade e, neste sentido, o conceito 

de rede é  utilizado (Rede A3P) pela conexão  dos agentes públicos  por uma lista de e-mails 

do MMA para a disseminação de informações, eventos, boas práticas.  As dificuldades 

decorrem das restrições orçamentárias e das barreiras encontradas nos órgãos públicos porque 

a A3P atua em premissa colaborativa e não hierarquizada, com a disseminação e 

empoderamento dos agentes públicos locais.  
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 O segundo caso examinado refere-se às Compras Compartilhadas Sustentáveis. A partir 

de uma iniciativa coletiva capitaneada pelo Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi 

realizada a primeira aquisição pública brasileira que atendeu, de forma compartilhada e  em 

uma mesma licitação,  diversos órgãos públicos com o propósito de aquisição de materiais de 

expediente sustentáveis.   

 As compras compartilhadas sustentáveis referem-se à  

aquisição conjunta de bens e serviços que geram menos impacto ambiental, mais 
justiça social e eficiência econômica, com ganho de escala, realizada por 
organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma mesma 
organização pública, visando a fomentar a produção e o consumo sustentável no 
país.  
(SILVA, 2014, p. 76). 

  

 Organizou-se um único procedimento licitatório (2010) para atender a demanda de   dez 

órgãos públicos federais  para a compra compartilhada de 48 itens de material de expediente 

sustentáveis  e o aumento do quantitativo de bens sustentáveis a serem adquiridos resultou em 

economia no valor, em função do ganho de escala auferido, rompendo-se com a lógica de que 

o produto sustentável é mais caro.  

 A ação pressupôs uma perspectiva de trabalho não meramente operacional e uma 

integração colaborativa dos agentes públicos, calcada na ética do cuidado ambiental e da 

responsabilidade do Estado em bem gerir suas contratações de modo a não impactarem 

negativamente no meio ambiente e fomentarem mercados fornecedores sustentáveis.  Uma 

nova concepção de trabalho em equipe interinstitucional instaurou-se (SILVA, 2011) 

 Como elementos constituintes do êxito da ação, destaca-se a existência de uma rede 

entre gestores federais sediados no Rio de Janeiro, o Fórum de Lideranças Executivas de 

Órgãos Federais do Rio de Janeiro (GesRio). O Diretor de Gestão do Jardim Botânico 

apresentou ao Fórum a proposta de que realizassem conjuntamente uma licitação com 

materiais de expedientes sustentáveis e a ação coletiva teve seguimento (SILVA, 2011).  

 A motivação dos membros foi identificada como um dos elementos do êxito da ação, 

considerando tratar-se de perspectiva de trabalho inovadora e colaborativa (DOWBOR, 2009) 

que englobou estruturas distintas de órgãos públicos.  
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 A aquisição de 100 mil itens  que seriam licitados isoladamente pelo Jardim Botânico, 

ampliou-se para 800 mil itens em compra compartilhada e houve uma economia no valor de 

50% (SILVA, 2011). 

 A ação, isolada e pontual, repercutiu nacionalmente com premiações e as compras 

compartilhadas sustentáveis acabaram reconhecidas e institucionalizada pelo Ministério do 

Planejamento em   2012, pela Instrução Normativa n. 10 (ANEXO B),  aplicável a todo o 

Poder Executivo Federal. 

 Sucederam-se outras compras públicas compartilhadas sustentáveis e, em estudo de 

caso da realizada em trinta e duas unidades administrativas de um órgão público, Silva (2016) 

destaca a importância da gestão do conhecimento,  a troca de experiências e a comunicação,  

simbolizando “um valor intangível agregado à instituição como um todo”  (idem, p. 25).  

 Segundo Silva (2016, p. 26), “o modelo de governança proposto, participativo e 

construído coletivamente, favoreceu a criação de uma atmosfera de colaboração entre os 

diversos atores envolvidos no tema” e teve “como fundo de fundo a sustentabilidade”.  

 A experiência das compras compartilhadas sustentáveis brasileiras são um sinal, não 

meramente simbólico, de que novos mecanismos de gestão podem ser desenvolvidos na 

Administração Pública, com o necessário suporte de um Direito atento à emergência dos 

novos paradigmas referidos por Boaventura de Sousa Santos, distanciados de uma 

racionalidade meramente instrumental para desafios consentâneos com a sustentabilidade 

como um valor constitucional.  

 No pensamento de Silva (2014), é a construção, com interdisciplinaridade, de um novo 

paradigma na Administração Pública.  

 
Um dos maiores desafios para os gestores é como sair do plano teórico-
conceitual para o nível prático. É no ambiente prático em que as maiores 
dificuldades são encontradas e em que se deve-se fazer compras sustentáveis 
sem ferir a saúde da competitividade do mercado, que ainda é incipiente, 
imerso no seio de uma matriz produtiva ainda muito insustentável. 
(SILVA, 2014, p. 80). 
 
Há muito o que se fazer. A interdisciplinaridade e transversalidade das ações 
voltadas à consolidação do Poder Público como um consumidor consciente 
constituem um rico campo de pesquisa àqueles que se aventurarem por tal 
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caminho e, ao mesmo tempo, um caminho de muitas conquistas para os 
gestores que querem fazer a diferença e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável no Brasil. 
(SILVA, 2014, p. 83) 

 

 A experiência da Advocacia-Geral da União conjuga a adesão ao Programa A3P em 

2008 com ações voluntárias de estudos coletivos e capacitações a servidores públicos por  

membros da Instituição.  

 Inicialmente, pontue-se que é missão constitucional da AGU representar a União 

judicial e extrajudicialmente, bem como prestar consultoria e assessoramento do Poder 

Executivo Federal, por meio da Consultoria-Geral da União.  

 A consultoria e assessoramento jurídicos compreendem pareceres, informações, bem 

como fixar a interpretação da Constituição, das leis, tratados e demais atos normativos. Em 

síntese: a AGU diz o Direito para os órgãos públicos federais do Poder Executivo, assistindo 

as autoridades no controle interno de legalidade dos atos administrativos, examinando 

previamente os textos de edital de licitação e das contratações públicas  (Lei Complementar 

73, 1993, e artigo 38, da Lei de Licitações). 

 A adesão à Agenda Ambiental na Admiração Pública deu-se por iniciativa do Ouvidor-

Geral da Advocacia-Geral, o que evidencia a relevância da institucionalização das ouvidorias 

em órgão públicos brasileiros como canal para o exercício pleno da cidadania, mas também 

como na maior efetivação das relações entre Estado e Sociedade, um instrumento de gestão, 

“atuando também como agente de modernização administrativa” (IMBROSI, 2005, p. 107).  

 Consoante Maria Augusta Ferreira, Denis Moreira e Érika Pires Ramos, atores-

participantes da institucionalização e implementação da A3P na AGU, o estandarte motivador 

foi  uma advocacia cidadã atuante com fundamento no dever constitucional de preservar o 

meio ambiente (FERREIRA et al, 2009). 

 A introdução da  temática responsabilidade socioambiental em ambiente 

finalisticamente jurídico deu-se pelo Direito, ferramenta legitimadora da nova realidade que 

se pretendia instaurar na Instituição. Foi constituída uma Comissão Gestora Nacional, a qual a 

pesquisadora foi convidada a ingressar.  
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 Ainda que as atividades da Comissão estivessem formalmente reconhecidas, 

considerando a mudança de cultura organizacional que uma Administração Pública 

Sustentável implica, bem como o pouco conhecimento e internalização das problemáticas 

socioambientais para além das unidades que atuavam finalisticamente com direito ambiental, 

o processo de disseminação foi e continua sendo gradativo. 

 Foram criadas subcomissões regionais nas unidades da AGU pelos Estados,  integradas 

voluntariamente por servidores e advogados públicos sensibilizados com a temática da 

sustentabilidade. Em paralelo, em 2009, iniciaram-se estudos acerca dos fundamentos 

jurídicos das licitações sustentáveis, em grupo composto também voluntariamente por 

Advogados da União e Procuradores Federais do Estado de São Paulo, que passaram a se 

reunir quinzenalmente para debater o tema.  

 O fluxo de informações  em redes digitais, referido por Castells (2007), teve papel 

fundamental e viabilizou a ampliação de participação de Advogados da União dos Estados de 

Recife e Rio Grande do Sul, mediante videoconferência.  

 Considerando a importância atribuída a esta pesquisadora ao registro deste processo, 

como elemento constitutivo de uma memória coletiva institucional reflexiva e critica, estudo 

antecedente em coautoria com outros atores sociais participantes foi vazado em letra 

(VILLAC et al, 2014).  

 As reuniões em São Paulo foram albergadas em locus propício à reflexão e 

conhecimento, a Escola da AGU do Estado de São Paulo, que institucionalizou as atividades 

coletivas em um  Grupo de Estudos de Direito Ambiental, também atribuindo a possibilidade 

normativamente de serem constituídos grupos com outras temáticas no Brasil.  

 Esta aluna foi coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Ambiental e houve 

solicitação formal da Consultoria-Geral da União para duas atividades: elaboração de um 

parecer individual sobre os fundamentos do direito internacional das contratações públicas 

sustentáveis no Brasil e, coletivamente, a elaboração e encaminhamento de estudos jurídicos 

pelo Grupo de Estudos sobre a legalidade e constitucionalidade das licitações sustentáveis. 

Ambos trabalhos foram realizados e, além da contribuição institucional, seus autores 

publicaram livro sobre o tema em 2011.  
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 Neste cenário, integrantes da Consultoria-Jurídica da União no Estado de São Paulo 

redigiram o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU SP (CSIPAI et al, 2010), com 

sistematização de normas ambientais e sua aplicabilidade nos editais de licitações.  

 Houve uma conjugação de participação entre integrantes do grupo de estudos e das 

subcomissões regionais da A3P na AGU, iniciando-se capacitações voluntárias e gratuitas 

para servidores federais.  

 A institucionalização foi crescente, reconhecendo a Consultoria-Geral da União a 

importância da temática e constituindo, em 2013, o Núcleo Especializado em 

Sustentabilidade, Licitações e Contratos (NESLIC), de atuação e competência nacional no 

tema. As capacitações públicas prosseguiram, também em parcerias com outros órgão, 

formando-se uma rede colaborativa de atores (LATOUR, 2012). 

 Em 2016, o Guia Prático foi ampliado e atualizado, gerando o Guia Nacional de 

Licitações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União, o qual além da parte prática com as 

normas socioambientais e de acessibilidade, contém uma parte teórica que apresenta aos 

servidores públicos conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável e suas relações com o 

mundo do direito administrativo licitatório.  

 O processo de institucionalização prosseguiu, com a previsão de participação de 

integrantes do NESLIC (até abril de 2017 eram cinco Advogados da União) nas Comissões 

Permanentes de Editais e Convênios da Consultoria-Geral da União (CGU), a fim de que nos 

modelos elaborados e disponibilizados no site da AGU constassem aspectos jurídicos de 

sustentabilidade.  Igualmente, a previsão de assento de representante do NESLIC na Câmara 

Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos - CGU responsável por pareceres 

de âmbito nacional (2016).  

 Em 2017, a partir do trabalho e pleito de seus integrantes, o Núcleo passou por um 

fortalecimento institucional e hoje é uma Comissão Permanente de Sustentabilidade. Por 

convite geral a todas as Unidades Consultivas de Ministérios e Estaduais, voluntariam-se 

novos integrantes e, desde abril de 2017, a Comissão Permanente de Sustentabilidade passou 

a contar com 18 integrantes.  
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 No final de 2016, esta pesquisadora desenvolveu o Projeto Nacional Licitações 

Sustentáveis e atua como sua coordenadora cientifica, com fins a realizar capacitações 

públicas em nove Estados durante o ano de 2017 sobre os temas: Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Sustentável, Ética Ambiental, Acessibilidade, Fundamentos Jurídicos das 

licitações sustentáveis, Entendimentos do Tribunal de Contas da União, Coleta Seletiva 

Solidária, Gestão de Resíduos Sólidos e Gestão Pública Sustentável.  

 Os cursos são formatados com custos mínimos, despesas de deslocamento e 

hospedagem apenas e os palestrantes oriundos da Academia e Administração Pública têm 

aceitado participar voluntariamente, em eventos que tem assumido a dimensão de  dois dias 

de capacitação pública e gratuita.  A atuação em rede de colaboração tem norteado esta ação, 

com parcerias com outros órgãos públicos e especialistas nas temáticas abordadas.  

 A articulação em rede existente nas  três ações apresentadas é sinal de que  a “ruptura 

do espaço público tradicional, expresso pela proliferação de espaços novos e não 

institucionalizados” (FARIA, 2012, prefácio, XI) chegou à  Administração Pública brasileira, 

levando à crescente institucionalização e à inserção da temática da sustentabilidade nos 

órgãos públicos.   

 A partir de Castells e Latour, a pesquisadora conclui que as redes de colaboração 

constituem um movimento social internamente na Administração Pública que se contrapõe às 

deficiências na implementação das contratações públicas sustentáveis no Brasil, as quais 

apesar de expressamente previstas no quadro normativo licitatório desde 2010, não tiveram a 

correspondente elaboração de um programa interministerial nacional que focasse na sua 

implementação.  

 Teoricamente, em aprofundamento da literatura, verificou-se que sistemas em redes 

partem de configuração de Baran (1964) desenvolvida para fluxos de informação. O autor 

aponta que as redes podem funcionar de três modos distintos: a) a partir de um ponto central, 

que emana  todo fluxo de informações,   b) serem descentralizas, com a proliferação de vários 

pontos de emanação ou c) redes distribuídas, que se caracterizam pela ausência de um ponto 

central de emanação e pela conexão entre os pontos comunica-se por em todo o sistema.  
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Figura  7 – Diagrama de redes  

 

	  
Fonte: Diagrama de redes (BARAN, 1964)  
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
 

 O diagrama de Baran foi desenvolvido para possibilitar o fluxo de informações em 

redes de comunicação e tem sido utilizado para análise das redes de atores sociais. 

Conjugando as possibilidades do diagrama acima com o pensamento das redes de Castells 

(2007, 2015) e do ator em rede de Latour (2012), a articulação em redes na Administração 

Pública encontram-se no modelo descentralizado, que já se insere na estrutura formal pública.  

 A Figura 8 apresenta a configuração das conexões de atores em rede em prol da 

sustentabilidade na Administração Pública.  

   

Figura 8 - Sustentabilidade na Administração Pública: conexões em rede 
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Fonte: elaborado por Teresa Villac 
Imagem por: Marcelo Ambrósio 
 

 As redes de colaboração pela sustentabilidade inserem-se na estrutura da Administração 

Pública tanto por pontos de conexão institucionais, como voluntários. As conexões 

voluntárias de servidores  públicos são a resposta coletiva à ausência de uma política nacional 

consistente e articulada sobre contratações sustentáveis e objetivam a troca de experiências, 

boas práticas e fortalecimento, com a manutenção da motivação dos atores7.  

 Conexões voluntárias de atores em rede ocorrem internamente nos próprios órgãos 

públicos ou em relação com outros órgãos. A inspiração tem sido, predominantemente, o 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública, que confere um norte 

principiológico às ações.  

 Os pontos de conexão institucionais decorrem  tanto de  articulações voluntárias como 

das dificuldades de operacionalização de exigências socioambientais constantes de marcos 

institucionais de sustentabilidade.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  A pesquisadora integra redes de colaboração voluntárias e institucionalizadas pela sustentabilidade no setor 
público. Em uma perspectiva metodológica tradicional é  categorizada como  observador-participante.	  	  
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 A institucionalização pela sustentabilidade ocorre por capacitações públicas em parceria 

e termos de cooperação para fins de fortalecimento de ações para uma gestão pública 

sustentável.  

 Ainda é precário o  reconhecimento, legitimação e diálogo com os catadores de 

materiais recicláveis, atores sociais relevantes na temática das contratações públicas 

sustentáveis brasileiras porque responsáveis pela  destinação dos resíduos e embalagens 

recicláveis dos entes públicos federais. Se, em outros campos, os catadores já ocupam espaços 

de interlocução que  lhes possibilitam legitimação e voz, com a conjugação de teoria 

acadêmica e prática em uma cooperativa paulistana (SANTOS, 2005), não é o que ocorre em 

relação ao tema em estudo.  

 Pelo quadro normativo atual, a Coleta Seletiva Solidária na Administração Pública 

Federal (Decreto 5.940, 2006) prevê que sejam celebrados termos de compromisso entre 

órgãos públicos com cooperativas de catadores.  Ocorre que a coleta seletiva solidária federal, 

tal como configurada normativamente, além de precisar adequar-se à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos,  precisa ampliar-se para uma abordagem humana e ética,  que só se efetiva 

com uma Administração Pública que atente para a redução das desigualdades sociais. 

 A contribuição da Academia nas redes de sustentabilidade na Administração Pública 

efetiva-se pelo interesse de professores universitários e pós graduandos em temas afetos à 

sustentabilidade, pertencentes estes tanto ao corpo de servidores públicos como vinculados  à 

Universidades. 	  

 A perspectiva de atuação em redes encontra os desafios de manutenção do fator 

motivacional, tanto nas redes voluntárias como institucionalizadas, em face da resistência da 

máquina burocrática pública brasileira, que ainda desconhece a gestão pública sustentável 

como eixo estruturante de política pública, tal como apresentado por Burgos (2013). Outro 

desafio é o empoderamento dos atores locais e a não disseminação institucional para além 

daqueles envolvidos com o tema nos órgãos públicos.  
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 A temática da governança emerge neste ponto da pesquisa, referindo-se às relações 

entre governança e o princípio da sustentabilidade. Bosselmann (2015)8 debruça-se sobre a 

problemática de  como constituir uma governança para a sustentabilidade que envolva o 

Direito, a cidadania ecológica e a sociedade civil.  

 O desafio consiste na configuração, articulação em rede e manutenção de uma 

governança pela sustentabilidade na Administração Pública,  considerado o direito à boa 

administração como um direito fundamental, que se legitima pela transparência, 

sustentabilidade, processos dialógicos, imparcialidade, probidade, participação social e plena 

responsabilidade  (FREITAS, 2014). O tema e suas relações, de per si, possuem magnitude e 

complexidades  que ultrapassam o objeto de pesquisa e ampliariam o debate para além das 

contratações públicas sustentáveis.  O desafio sustenta-se como objeto autônomo de pesquisa, 

a merecer estudos futuros interdisciplinares. 

 

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Agradecimento a Marcos Weiss Bliacheris por apresentar-me a perspectiva de trabalho de Bosselmann nos 
diálogos que empreendemos sobre minha pesquisa.	  
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9	  ENCAMINHAMENTOS	  CONCLUSIVOS	  
 

 As contratações públicas brasileiras, pela inserção da sustentabilidade, estão em 

processo de reconfiguração de significados e a razão indolente (SANTOS, 2009) vai sendo 

questionada e segue-se transição para cenários outros, ainda em formação.  

 Novas perspectivas apresentam-se para, por meio do uso do poder de compra estatal, 

influir e superar, na sua esfera de atuação, 20,2% do PIB em dados de 2014 (IBGE, 2016),  

um modelo de desenvolvimento que não atenda à sustentabilidade como valor e princípio 

constitucional.   

 A transição inaugurou-se pela via jurídica e a hegemonia da regulação que caracteriza o 

Direito (CHAUI, 2013) vem sendo transgredida pelo conteúdo emancipatório que a 

juridicidade também pode assumir a partir do estreitamento das relações entre teoria e prática.  

 Nesse sentido, partindo da perspectiva de que há articulação entre os campos do poder e 

saber (FOUCAULT, 1975 e 1996), a prática de gestores e órgãos públicos, conectados em 

redes, tem sido responsável pela disseminação e efetivação das contratações públicas 

sustentáveis no Brasil.  

 Assim, é justamente o conhecimento emanado para além da Academia que tem suprido a 

escassa literatura nacional sobre licitações sustentáveis e fornecido informações teóricas e 

ferramentas operacionais aos gestores públicos, possibilitando o acesso à nova perspectiva 

sustentável para as contratações governamentais, em uma perspectiva de atuação que 

configura o que Castells  (2007) denomina de Sociedade em Rede.  

 Sediada em locus não físico e  que possibilita o fluxo de informações, a sociedade em 

rede, que tem nas mídias eletrônicas um de seus exemplos, também pode constituir-se em 

territórios outros que não sejam as redes virtuais e que possibilitem, uma nova interação entre 

agentes públicos para a consecução das licitações sustentáveis.  

 Em encaminhamento conclusivo e em resposta à pergunta de pesquisa, conclui-se que 

as contratações públicas sustentáveis brasileiras consideram o desenvolvimento sustentável 

para além da clássica divisão prevista para o tripé da sustentabilidade: ambiental, econômico e 
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social. A inserção da dimensão ética amplia a concepção da licitação como mera ferramenta 

jurídica e a contextualiza como vetor de um Direito atuante rumo à concepção de 

desenvolvimento que albergue aspectos ambientais e sociais relevantes, mas também éticos, 

as liberdades humanas e o bem estar intergeracional.  

 Os objetivos específicos foram atendidos, com a identificação e estudo das dimensões 

da sustentabilidade presentes nos marcos institucionais e, a partir do levantamento da 

literatura, foram analisadas as relações entre Direito, Ética Ambiental e Desenvolvimento, 

ampliando a compreensão das contratações públicas sustentáveis sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade. 

 A temática das contratações públicas sustentáveis, de conteúdo não exclusivamente 

jurídico, pressupõe uma abordagem integrada, “fortemente empírica” (JUAREZ, 2014, p. 33). 

Assim, não configurado e delimitado o significado das licitações sustentáveis no Brasil, o que 

se pode esperar e ativamente agir é  para que não haja o seu encapsulamento em mais uma 

alteração na Lei de Licitações e como mais um aspecto técnico-burocrático a ser observado 

pelos servidores públicos nas contratações.  

 Ampliar seu conceito, ainda em construção, para além dos muros estritos do direito 

administrativo, imprimindo ao instituto configuração que o relacione com o valor 

sustentabilidade, com gestão pública sustentável é possibilidade  a continuar sendo intentada. 

E aqui o  Direito, se observamos que seu baluarte que tem sido historicamente a manutenção 

de um desenvolvimento brasileiro focado no crescimento do PIB, tem inovado e exercido este 

papel de transformação social. 

 Com efeito, a adjetivação sustentável a desenvolvimento não é apenas vocábulo 

escorreito introduzido na Lei de Licitações; é discurso na perspectiva de Dijk (2008), 

possibilitando tanto análise crítica como ruptura às estruturas de poder que se reproduzem. É 

justamente neste ponto que se insere a possibilidade da mudança social pelo discurso 

(FAIRCLOUGH, 2008), no caso jurídico, pela norma posta e pela interpretação que a ela 

confere pela consideração da Sustentabilidade como um valor e principio constitucional. 

 A se considerar que o Direito é um instrumento ao mesmo tempo complexo e parcial do 

poder (FOUCAULT, 1997) e que as licitações sustentáveis tem seu caminho sendo 

constituído principalmente pela prática de gestão pública, a concepção a se desenvolver e 
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disseminar sobre elas terá implicações sobre a possibilidade, ou não, de que sejam influentes 

no processo que enfatize um novo modelo de desenvolvimento, não meramente econômico, 

mas calcado na Ética Ambiental, inclusivo em termos sociais e humanos e atento à  

preservação ambiental.   

 Verifica-se, que os rumos que se empreenderem na acepção, delimitação ou expansão 

do conceito de contratações públicas sustentáveis não serão meramente teóricos e acadêmicos 

e refletirão diretamente na sua aplicabilidade. A consideração das licitações sustentáveis 

como mecanismo de gestão pública socioambiental, em uma perspectiva que articule o 

consumo estatal não apenas com outros campos do saber, mas com valores e posturas, 

implicará em mudanças no mercado fornecedor e também no fortalecimento, ou não, da Ética 

Ambiental e cidadania no setor público. As relações entre saber e poder aqui também se 

verificam.  

Ora, tenho a impressão de que existe, procurei fazer aparecer, uma perpétua 
articulação do poder com o saber e do saber com o poder. Não há que se 
contentar em dizer que o poder tem necessidade de tal ou tal descoberta, de 
tal ou tal forma de saber, mas sim que exercer o poder cria objetos de saber, 
os faz emergir, acumula informações, as utiliza. Não se pode compreender 
nada do saber econômico se não se sabe como se exercia, em sua 
cotidianidade, o poder, e o poder econômico. O exercício do poder cria 
perpetuamente o saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder. 
(FOUCAULT, 1975, p. 172)  

 Assim, tema novo, com condão de imprimir novas práticas públicas com foco no 

desenvolvimento sustentável que tenha o bem estar, preservação ambiental e liberdades 

humanas como base, há relações entre o saber a ser desenvolvido tanto  nos meios acadêmicos 

como na práxis do setor público e o poder que dele pode decorrer rompe com o paradigma 

dominante do menor preço e com o olhar voltado exclusivamente ao aspecto econômico das 

contratações públicas.  

 O Direito move-se para além da esfera do estritamente jurídico-formal e relaciona-se com 

temas prementes, em busca de efetivação no real do sentido de Justiça, o cultivo da virtude e 

preocupação com o bem comum  (SANDEL, 2013). A perspectiva apontada por esta pesquisa 

são políticas públicas socioambientais que tenham no Direito Público uma fundação ética 

sólida pela consideração principiológica e multidimensional da Sustentabilidade. 
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    A consideração das contratações públicas sustentáveis como um dos elementos de uma 

gestão pública brasileira sustentável proporciona ampliação de sua perspectiva de trabalho no 

cotidiano administrativo, em visão sistêmica, articulada e integrada, somente possível com o 

desenvolvimento de uma cultura organizacional no setor governamental, na qual prevaleça o 

paradigma da colaboração com o desenvolvimento da responsabilidade socioambiental 

também no setor público.  

  Esta mudança de olhar possibilita o que Abramovay (2012) coloca como fundamental 

para uma nova perspectiva econômica:  

 Tão importante quanto a aplicação dessa formas de cooperação e 
reciprocidade é o fato de que elas não se confinam em universos paralelos, 
alternativos e altamente minoritários, mas ingressam, com vigor na própria 
esfera que obedece à lógica dos preços.  E é exatamente aí, nessa mistura de 
domínios até há pouco estanques e hostis (o mercado e a cooperação social 
direta), que se encontram um dos mais promissores caminhos para que, 
mesmo em uma economia descentralizada, os atores sociais possam nortear 
parte de seus comportamentos por móveis onde a ética e o respeito aos 
ecossistemas tenham um lugar de destaque. É aí que reside a chave da 
transição para uma nova economia 
(ABRAMOVAY, 2012, p. 131).  

 

 Não se trata de perspectiva teórica e circunscrita aos meios acadêmicos e publicações. A   

prática de gestão pública brasileira em contratações sustentáveis  já demonstra ser possível e 

exitoso o vetor colaborativo no setor público, calcado na vivência coletiva da Ética 

Ambiental.  

 O desafio é a constituição no Brasil  de uma concepção de  contratações públicas 

sustentáveis que, academicamente e na prática pública, caminhe e se fortaleça com visão 

interdisciplinar, tendo como ponto nuclear a Ética Ambiental. 

 Como desdobramentos da pesquisa para estudos futuros, destacamos:  

a) dimensões da sustentabilidade, a partir de Freitas (2014) e aprofundamento da análise 

do quadro normativo brasileiro; 

b) inserção da sustentabilidade no quadro normativo brasileiro e suas relações com a 

conjunturas políticas históricas e a influência destas no avanço ou retrocesso do tema;  
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c) constituição de  hermenêutica jurídica socioambiental e suas relações com os institutos 

de Direito Público e  Direito Privado nacionais;   

d)    a Ética Ambiental subjacente ao pensamento de Amartya Sen; 

e)    compaixão como um valor, a partir de Martha Nussbaum, e o enfrentamento da 

cegueira moral cotidiana ressaltada por Bauman como característica dos tempos 

líquidos. 

f)    o risco da mitificação dos direitos humanos e do direito ao meio ambiente como 

estratégia de enclausuramento e apropriação por prática discursiva jurídica dogmática;  

g)    análise da grade curricular  ambiental e de sustentabilidade nas graduações em Direito 

nacionais; 

h)   raciocínio, retórica e discurso jurídico e suas relações com poder; 

i)  campos científicos e interlocução interdisciplinar, a partir de Bourdieu; 

j)  o papel do Estado nas licitações, considerando  as diferentes gerações de direitos, a 

partir de Bobbio;  

k)  relações entre decrescimento e licitações sustentáveis;  

l)   cidadania ambiental e não efetividade de canais institucionais previstos para  

manifestação na sociedade brasileira;  

m)   desafios de articular  o Direito Público brasileiro com interdisciplinaridade; 

n)   análise e articulação sistêmica do quadro institucional brasileiro sobre sustentabilidade 

(contratações sustentáveis, política nacional de resíduos sólidos, política de educação 

para o consumo sustentável) objetivando sua maior efetivação;  

o)   educação ambiental, como ela ocorre na Administração Pública brasileira e como se 

articula nos processos formais e informais nas redes de gestores públicos; 

p)  relações entre governança do desenvolvimento e governança do ambiente;    

q)  governança pela sustentabilidade na Administração Pública, a partir de Bosselmann e 

do direito fundamental à boa administração pública, de Freitas; 

r)   redes em prol da sustentabilidade na Adminsitração Pública, análise dos modelos a 

partir de Baran, voluntarismo, institucionalização, barreiras, disseminação,  

interlocução com  atores sociais relevantes; 

s)   inclusão dos empreendedores sociais nas contratações públicas sustentáveis brasileiras; 

t)   relevância e dificuldades para efetivação da análise de ciclo de vida nas contratações 

públicas sustentáveis nacionais; 
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u)  dificuldades para consecução de uma política nacional sobre contratações públicas 

sustentáveis; 

v)   relações entre contratações públicas sustentáveis e probidade; 

w) relações entre contratações públicas sustentáveis e compliance e  

x)  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e contratações públicas.  

 Em síntese, as contratações públicas sustentáveis atuam rumo à consecução de um ideal 

de Desenvolvimento que não se restrinja aos aspectos econômicos, mas que foque nas 

liberdades humanas, no bem estar intergeracional, na preservação ambiental e na redução das 

desigualdades sociais, por  meio de um Direito atuante e transformador socialmente,  por 

alterações normativas que se empreenderam; por segurança jurídica a lastrear as licitações 

sustentáveis,  por capacitações aos servidores públicos e por uma hermenêutica que se funde 

na Sustentabilidade, em uma perspectiva interdisciplinar. 

 Aqui finaliza, em letra, esta pesquisa, prosseguindo, em vida, o percurso pela sua 

efetivação. 
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GLOSSÁRIO	  
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

“Ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas 

administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa 

que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. 

Fonte:  Direito Administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Editora Atlas S.A. 
200, p. 47. 

*** 

“No caso do Brasil contemporâneo, por exemplo, identifica-se nitidamente uma tensão entre 

uma corrente de pensamento que, para compreender cientificamente o direito administrativo, 

invoca como elemento principal os “direitos fundamentais”, e outra que o faz mediante o 

elemento “interesse público”. 

As noções de direitos fundamentais (ou, como antes se dizia, individuais) e de interesse 

público são elementos presentes na teoria do direito administrativo no Brasil desde suas 

origens. A novidade do período atual está no fato de essas noções tornarem-se os polos de um 

debate análogo ao que se celebrizou na França, protagonizado pela Escola do Serviço Público 

e pela Escola da Puissance Publique, permitindo até sustentar-se existirem uma “Escola dos 

Direitos Fundamentais” e uma “Escola do Interesse Público”, marcos de uma teoria brasileira 

do direito administrativo. 

A Escola dos Direitos Fundamentais conecta-se com a lógica de fins da Escola do Serviço 

Público, ainda que extraia seu elemento finalístico – os direitos fundamentais (e não o serviço 

público) – de um modo germânico contemporâneo de ver o direito administrativo pelas lentes 

do direito constitucional. 

A Escola do Interesse Público, a seu turno, conecta-se mais intensamente com o modo francês 

da Escola da Puissance Publique de enxergar o direito administrativo pelo viés de meios: um 

regime jurídico de prerrogativas e sujeições decorrente do modo de ser da administração 

como sujeito de direito. 

De um lado, entende-se o direito administrativo como voltado à realização dos direitos 

fundamentais, daí decorrendo um regime jurídico aplicável às relações nas quais a 
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administração pública esteja envolvida, mas regime esse modulável conforme sua adequação 

aos fins. 

E, de outro, o direito administrativo é identificado por possuir um regime jurídico específico, 

que é inerente à administração pública, na medida em que esse regime é essencialmente 

conectado com a própria compreensão do que seja o interesse público (o fim – “interesse 

público” – está absorvido pelos meios – “regime jurídico administrativo”). 

Por certo, autores que constroem seu pensamento pelo viés do regime jurídico administrativo 

não negam a importância dos direitos fundamentais;66  do mesmo modo, autores que se valem 

do ângulo dos direitos fundamentais não negam a existência de peculiaridades de regime 

jurídico que pautem as relações da administração.  

Trata-se antes de diferentes enfoques científicos para explicar o direito administrativo 

enquanto fenômeno social. 

E ambos ilustram a conclusão deste tópico, indicando que o modo científico de abordagem 

conceitual do direito administrativo transformou-se, para dar ênfase aos aspectos de seu 

conteúdo.” 

 
Fonte: Enciclopédia Jurídica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2017. 
Verbete: Conceito de Direito Administrativo, por ALMEIDA, FERNANDO DIAS 
MENEZES. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/133/edicao-1/direito-publico-e-direito-privado. 
Acessado em 02/06/2017. 
 

 

DIREITO POSITIVO  

 

Direito como norma. 

“Em que consiste, para esta teoria [Teoria Pura do Direito], o direito real, o direito 

propriamente dito, o direito puro? Kelsen e seus discípulos não hesitam na resposta: para a 

Escola de Viena, o direito é norma, e o único objeto da ciência jurídica é o conhecimento da 

norma.” 

 

Fonte: A Criação do Direito. GOFFREDO TELLES JÚNIOR.  São Paulo. 2004. Editora 
Juarez de Oliveira. 
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DIREITO PÚBLICO 

 

 

Há vários critérios para diferenciar direito Público de Direito Privado: qual o interesse 

tutelado,  qual o sujeito (o Estado), subordinação (presença do poder público de autoridade), 

imputação (a quem são imputados os direitos e obrigações), dentre outros. 

*** 

Critério formal: “o conjunto de normas jurídicas que disciplinam o exercício das atividades 

públicas (ou das funções públicas). Já o direito privado pode ser definido como sendo o 

conjunto de normas que disciplinam o exercício das atividades privadas. Nesse conceito, está 

implícito: quem exerce a atividade, como a exerce, qual o seu conteúdo e quais os limites. Ao 

direito público caberá disciplinar o sujeito que exerce a atividade pública (organização 

político-administrativa e exercício de funções públicas por entes privados), os meios técnico-

jurídicos por ele utilizados (leis, atos administrativos, processo etc.), o conteúdo dessa 

atividade (inovação jurídica em caráter originário, resolução de casos concretos com força de 

definitividade, serviço público etc.) e os seus limites (ex.: controle de constitucionalidade).”  

 
Fonte: Enciclopédia Jurídica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2017. 
Verbete: Direito Público, por ANDRÉ LUIZ FREIRE..  Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/133/edicao-1/direito-publico-e-direito-privado. 
Acessado em 02/06/2017. 
 

 

LICITAÇÃO 

 

“[...] em razão da indisponibilidade do interesse público, buscando consagrar a isonomia e a 

impessoalidade, o legislador optou por estabelecer procedimentos formais prévios para a 

realização dessa contratação, objetivando a escolha da melhor proposta possível. A esta 

procedimento, chamamos licitação.  

Pois bem, a licitação é justamente o procedimento prévio de seleção por meio do qual a 

Administração, mediante critérios previamente estabelecidos, isonômicos, abertos ao público 

e fomentadores da competitividade, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de 

um contrato.”  (p. 40). 
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“[...] as licitações sejam percebidas como instrumento de fomento ao desenvolvimento 

sustentável.” 

Fonte: Leis de Licitações Públicas comentadas. Ronny Charles Lopes de Torres.  7a edição. 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

 

A Instrução Normativa n. 01, de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento foi exarada com fundamento na seguinte previsão  constante 

do art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010: 
 

Art. 28.  À Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação compete planejar, coordenar, 

supervisionar e orientar normativamente as atividades de administração dos recursos de 

informação e informática, de serviços gerais e de gestão de convênios e contratos de repasse, bem 

como propor políticas e diretrizes a elas relativas, no âmbito da administração federal direta, 

autárquica e fundacional. 

 

O fundamento utilizado para o conteúdo da IN 1/2010 foi a conjugação do referido artigo  28, 

do Anexo I, do  Decreto com o dever constitucional de o Estado preservar o meio ambiente, a 

defesa do meio ambiente como um princípio da ordem econômica e a Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, e arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição Federal). 

 

*** 

 

“Instruções são ordens escritas e gerais a respeito do modo e forma de execução de 

determinado serviço público, expedidas pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os 

subalternos no desempenho das atribuições que lhes estão afetas e assegurar a unidade de 

ação no organismo administrativo. Como é óbvio, as instruções não podem contrariar a lei, o 

decreto, o regulamento, o regimento ou o estatuto do serviço, uma vez que são atos inferiores, 

de mero ordenamento administrativo interno. Por serem internos, não alcançam os 
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particulares nem lhes impõem conhecimento e observância, vigorando, apenas, como ordens 

hierárquicas de superior a subalterno.” 

 
Fonte:Direito Administrativo Moderno. Helly Lopes Meirelles. 2013. São Paulo: Malheiros 
Editores, p. 194/195.  

 

*** 

Instruções:  “[...] na pirâmide jurídica alojam-se em nível inferior ao próprio regulamento.  

Tratando-se de atos subalternos e expedidos, portanto, por autoridades subalternas, por via 

deles o Executivo não pode exprimir poderes mais dilatados que os suscetíveis de expedição 

mediante regulamento.  

Assim, toda a dependência e subordinação do regulamento à lei, bem como os limites que há 

de conter, manifestam-se  revigorosamente no caso de instruções, portarias, resoluções, 

requerimentos ou normas quejandas. Desatendê-los implica inconstitucionalidade” 

 
Fonte: Curso de Direito Administrativo.  Celso Antônio Bandeira de Mello. 2010, SãoPaulo: 
Malheiros Editores, p. 369/370. 
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ANEXOS	  
	  

ANEXO A - INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010. 
 
 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional e dá outras providências. 

  
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e nos arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição, resolve: 
Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º  Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações para a 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 
considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-
primas. 
Art. 2º  Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o instrumento convocatório 
deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a competitividade. 
Art. 3º  Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e 
preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a 
avaliação e classificação das propostas.                    
Capítulo II 
DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 
Art. 4º  Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do 
projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados 
visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de 
energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, 
tais como: 
I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que 
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável; 
II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, 
iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 
III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de 
luminárias eficientes; 
IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;  
V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;  
VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;  
VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a 
captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;  
VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a 
necessidade de manutenção; e  
IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço.  
§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 
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§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, 
de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 
órgãos competentes.  
§ 3º Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o uso 
obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados 
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o 
fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que 
todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de 
composição dos custos.  
§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser 
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização 
(International Organization for Standardization). 
§ 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da norma ISO 
14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental 
dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de 
desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de 
reutilização.  
Capítulo III 
DOS BENS E SERVIÇOS 
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; e 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).                     
§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação 
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova 
que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso 
de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar 
diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as 
despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a 
adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada. 
Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão 
as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, 
de 8 de outubro de 2003; 
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de 
limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
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IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de 
execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de 
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação 
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta 
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 
VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 
disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades contratantes 
estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade 
ambiental, desde que justificadamente. 
Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
deverão disponibilizar os bens considerados ociosos, e que não tenham previsão de utilização ou 
alienação, para doação a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da federação, 
respeitado o disposto no Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações, fazendo 
publicar a relação dos bens no fórum de que trata o art. 9º. 
§ 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional deverão verificar a disponibilidade e a vantagem de 
reutilização de bens, por meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos. 
§ 2º Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão obedecer à política de inclusão 
digital do Governo Federal, conforme estabelecido em regulamentação específica. 
Capítulo IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 
I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de sustentabilidade ambiental 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal; 
II – bolsa de produtos inservíveis; 
III - banco de editais sustentáveis; 
IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental; 
V – ações de capacitação conscientização ambiental; 
VI - divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais; e 
VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações dos órgãos e entidades da 
administração pública federal. 
Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas do Governo Federal - Comprasnet passará a 
divulgar dados sobre planos e práticas de sustentabilidade ambiental na Administração Pública 
Federal, contendo ainda um fórum eletrônico de divulgação materiais ociosos para doação a outros 
órgãos e entidades da Administração Pública. 
Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
quando da formalização, renovação ou aditamento de convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda 
de contratos de financiamento com recursos da União, ou com recursos de terceiros tomados com o 
aval da União, deverão inserir cláusula que determine à parte ou partícipe a observância do disposto 
nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no que couber. 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias após a data da sua publicação. 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS – Secretário 
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ANEXO B -  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 
Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística 
Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 
2012, e dá outras providências. 
 
 

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, e tendo 
em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 15 do Decreto nº 7.746, de 
5 de junho de 2012, resolve: 
Capítulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Ficam instituídas as regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - 
PLS, na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais 
dependentes, conforme determina a alínea “b” do inciso I do art. 11 do Decreto nº 7.746, de 5 de junho 
de 2012. 
 Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 I – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de 
informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a proteção ambiental, a justiça social e 
o desenvolvimento econômico equilibrado; 
 II – critérios de sustentabilidade: parâmetros utilizados para avaliação e comparação de bens, 
materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico; 
 III - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo 
de cultura institucional visando a inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades da 
Administração Pública; 
 IV – práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto 
público e contínua primazia na gestão dos processos; 
 V – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição; 
 VI – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte 
geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 
 VII – resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, 
rejeitados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública;   
 VIII – material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde normalmente sua 
identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos; 
 IX – material permanente: todos os bens e materiais que, em razão de sua utilização, não perdem sua 
identidade física, mesmo quando incorporados a outros bens, tendo durabilidade superior a dois anos; 
X – inventário físico financeiro: relação de materiais que compõem o estoque onde figuram a 
quantidade física e financeira, a descrição, e o valor do bem; e 
 XI – compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, 
na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de 
preços serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal. 
Capítulo II 
DOS PLANOS DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 Seção I 
 Aspectos Gerais 
 Art. 3º Os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, 
metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou 
entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 
Administração Pública. 
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  Art. 4º Os PLS devem ser elaborados pelo órgão ou entidade e sua delegação e aprovação será de 
responsabilidade do Secretário-Executivo do respectivo Ministério, ou cargo equivalente no caso das 
Autarquias, Fundações e empresas estatais dependentes. 
 § 1º Os PLS poderão ser subdivididos, a critério de cada órgão ou entidade, em razão da 
complexidade de sua estrutura, sendo os resultados consolidados e apresentados pela autoridade 
referida no caput deste artigo. 
 § 2º Na hipótese de o edifício ser ocupado por mais de um órgão ou entidade, cada PLS deverá conter 
as ações específicas e as compartilhadas que dependam de esforços conjuntos. 
 § 3º Na hipótese de o órgão ou entidade não ser autorizado a realizar ações de adaptação no edifício 
que ocupa, tal impossibilidade deverá ser informada e justificada no PLS. 
Seção II 
 Do Conteúdo  
Art. 5º Os PLS deverão conter, no mínimo: 
 I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e identificação de similares de 
menor impacto ambiental para substituição; 
 II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 
 III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 
IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 
 Art. 6º Deverá ser constituída a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável, 
composta por no mínimo três servidores, designados pelos respectivos titulares dos órgãos ou 
entidades, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Instrução Normativa. 
 § 1º Os órgãos ou entidades poderão ratificar as comissões já instituídas no âmbito das iniciativas 
elencadas nos incisos do art. 11 para atender ao disposto no caput deste artigo. 
 § 2º A Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável terá a atribuição de elaborar, 
monitorar, avaliar e revisar o PLS. 
 Art. 7º A elaboração e atualização do inventário de bens móveis deverão ser feitas em conformidade 
com a Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 8 de abril de 1988, ou normativo que a substituir. 
 Parágrafo único O inventário de materiais deverá ser composto pela lista dos materiais de consumo 
para uso nas atividades administrativas, adquiridos pelo órgão ou entidade no período de um ano, 
conforme Anexo I. 
 Art. 8º As práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão 
abranger, no mínimo, os seguintes temas: 
 I – material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, copos descartáveis e 
cartuchos para impressão; 
 II – energia elétrica; 
 III – água e esgoto; 
 IV – coleta seletiva; 
 V – qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
 VI – compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços 
de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de 
manutenção predial; e 
 VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de 
gastos e de emissões de substâncias poluentes. 
 Parágrafo único. As práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços 
constantes no Anexo II poderão ser utilizadas como referência na elaboração dos PLS. 
Art. 9º Os PLS deverão ser formalizados em processos e, para cada tema citado no art. 8º, deverão ser 
criados Planos de Ação com os seguintes tópicos: 
 I - objetivo do Plano de Ação; 
 II - detalhamento de implementação das ações; 
 III - unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e respectivos responsáveis; 
 IV - metas a serem alcançadas para cada ação; 
 V - cronograma de implantação das ações; e 
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 VI - previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a 
implementação das ações. 
 § 1º Para os temas listados no art. 8º, os resultados alcançados serão avaliados semestralmente pela 
comissão gestora, utilizando, no mínimo, os indicadores elencados no Anexo III. 
 § 2º Caso o órgão ou entidade inclua outros temas no PLS deverão ser definidos os respectivos 
indicadores, contendo: nome, fórmula de cálculo, fonte de dados, metodologia de apuração e 
periodicidade de apuração. 
 Art. 10.  As iniciativas de capacitação afetas ao tema sustentabilidade deverão ser incluídas no Plano 
Anual de Capacitação das unidades integrantes da administração pública federal direta, das autarquias 
e das fundações, de acordo com o disposto no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e nos 
planos de capacitação similares, no caso das empresas estatais dependentes. 
 Art. 11.  As seguintes iniciativas poderão ser observadas na elaboração dos PLS: 
 I – Programa de Eficiência do Gasto Público - PEG, desenvolvido no âmbito da Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MP; 
 II – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel, coordenado pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia - SPE/MME; 
 III – Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, coordenado pela Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente - SAIC/MMA; 
 IV – Coleta Seletiva Solidária, desenvolvida no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - SE/MDS; 
 V – Projeto Esplanada Sustentável – PES, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, por meio da SOF/MP, em articulação com o MMA, MME e MDS; e 
 VI – Contratações Públicas Sustentáveis - CPS, coordenada pelo órgão central do Sistema de Serviços 
Gerais – SISG, na forma da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP. 
Parágrafo único. Os Planos de Ação, ou instrumentos similares, das iniciativas elencadas neste artigo, 
poderão ser incorporados aos PLS dos órgãos ou entidades.  
Capítulo III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 12.  Os PLS deverão ser elaborados e publicados no site dos respectivos órgãos ou entidades no 
prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da publicação desta Instrução Normativa. 
 Art. 13.  Os resultados alcançados a partir da implantação das ações definidas no PLS deverão ser 
publicados semestralmente no site dos respectivos órgãos ou entidades, apresentando as metas 
alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores. 
 Art. 14.  Ao final de cada ano deverá ser elaborado relatório de acompanhamento do PLS de forma a 
evidenciar o desempenho de cada órgão ou entidade, contendo: 
 I – consolidação dos resultados alcançados; e 
 II – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 
 Parágrafo único. Os relatórios deverão ser publicados no site dos respectivos órgãos ou entidades e 
encaminhados eletronicamente à Secretaria Executiva da CISAP. 
Art. 15.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
  JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
 
 Publicada no D.O.U. nº 220, de 14/11/2012, Seção I , pág. 113 
 ANEXO I – Lista de Materiais de Consumo 

Código¹ Descrição do 
item 

Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
Total 
R$² 

Item 
Sustentável³ 
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Obs.: 
¹ Refere-se ao código do Sistema de Catalogação de Material (CATMAT) para as unidades 
integrantes do SISG. Para as demais, utilizar código de material usualmente empregado. 
² Somatório do valor em Real dos itens adquiridos no período de 1 ano.  
³ Informar sim ou não. 

   
Anexo II – Sugestões de boas práticas de sustentabilidade e de racionalização de materiais 

I – Materiais de Consumo 

  Papel 
1.  Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mail) na comunicação evitando o uso 
do papel; 
2.  Substituir o uso de documento impresso por documento digital; 
3.  Imprimir apenas se necessário; 
4.  Revisar os documentos antes de imprimir; 
5.  Controlar o consumo de papel para impressão e cópias; 
6.  Programar manutenção ou substituição das impressoras, em razão de eficiência; 
7.  Imprimir documentos no modo frente e verso; 
8.  Reaproveitar o papel impresso em apenas um lado, para a confecção de blocos de 
rascunho; 
9.  Utilizar papel reciclado ou papel branco produzido sem uso de substâncias cloradas 
nocivas ao meio ambiente; e 
10. Realizar campanhas de sensibilização para redução do consumo de papel. 

Copos Descartáveis 
1.   Dar preferência para os copos produzidos com materiais que propiciem a reutilização ou a 
reciclagem com vistas a minimizar impactos ambientais adversos; e 
2.   Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a reduzirem o consumo de 
copos descartáveis. 

Cartuchos para impressão 
1.   Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de texto capaz de economizar tinta 
ou toner. 

II – Energia Elétrica 

1.   Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as alterações necessárias para 
redução do consumo; 
2.   Monitorar o consumo de energia; 
3.   Promover campanhas de conscientização; 
4.   Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; 
5.   Fechar as portas e janelas quando ligar o ar condicionado; 
6.   Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho – ventilação, iluminação natural; 
7.   Desligar alguns elevadores nos horários de menor movimento; 
8.   Revisar o contrato visando à racionalização em razão da real demanda de energia elétrica do órgão 
ou entidade; 
9.   Dar preferência, quando da substituição, a aparelhos de ar-condicionado mais modernos e 
eficientes, visando reduzir o consumo de energia; 
10. Minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda reativa excedente, visando 
reduzir a quantidade de reatores ou adquirindo um banco de capacitores; 
11. Utilizar, quando possível, sensores de presença em locais de trânsito de pessoas; e 
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12. Reduzir a quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por m² e estudando a viabilidade de 
se trocar as calhas embutidas por calhas "invertidas". 

III – Água e esgoto 

1.   Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações hidráulicas e propor 
alterações necessárias para redução do consumo; 
2.   Monitorar o uso da água; 
3.   Promover campanhas de conscientização para o não desperdício da água; 
4.   Dar preferência a sistema de medição individualizado de consumo de água; 
5.   Dar preferência a sistema de reuso de água e de tratamento dos efluentes gerados; 
6.   Analisar a viabilidade do aproveitamento da água de chuva, poços artesianos; 
7.   Criar rotinas acerca da periodicidade de irrigação de jardins, de forma a estipular períodos 
padronizados para esta atividade em cada época do ano; 
8.   Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes; e 
9.   Dar preferência à lavagem ecológica. 

IV – Coleta Seletiva 

1.    Promover a implantação da coleta seletiva observada a Resolução do CONAMA nº 275 de 25 de 
abril de 2001, ou outra legislação que a substituir; 
2.    Promover a destinação sustentável dos resíduos coletados; e 
3. Implantar a coleta seletiva solidária nos termos do Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006, ou 
outra legislação que a substituir. 

V – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

1.   Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável. 
2.   Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar nos ambientes climatizados. 
3.   Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que provocam ruídos no ambiente de trabalho; 
4.   Promover atividades de integração e de qualidade de vida no local de trabalho; 
5.   Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das práticas sustentáveis 
para os servidores com divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos; e 
6.   Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e 
progressos alcançados pela instituição. 

VI – Compras e Contratações 

1.   Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados ou recicláveis; 
2.   Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam em frente e verso; 
3.   Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos documentos em frente e verso; 
4.   Dar preferência, quando possível, à aquisição de papéis reciclados,  isentos de cloro elementar ou 
branqueados a base de oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio; 
5.   Incluir nos contratos de copeiragem e serviço de limpeza a adoção de procedimentos que 
promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos reciclados, reutilizados e biodegradáveis; 
6.   Exigir comprovação de origem das madeiras quando da aquisição de bens e na contratação de 
obras e serviços; 
7.   Priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local; 
8.   Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real dimensionamento da área 
objeto do serviço contratado; 
9.   Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio de mensagens 
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instantâneas (instant text messaging) ou para a transmissão de voz (Voice over Internet Protocol – 
VoIP); 
10. Adotar, quando possível, uma rede de comunicações telefônicas, entre unidades de um mesmo 
órgão ou entidade; 
11. Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando a racionalização em 
relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e ao uso particular dos aparelhos; 
12. Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano contratado com a 
real necessidade do órgão ou entidade; 
13. Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos edifícios dos órgãos 
ou entidades, visando auxiliar a prestação do serviço de vigilância; 
14. Revisar normas internas e os contratos de vigilância visando o real dimensionamento dos postos de 
trabalho; 
15. Substituir, se possível, a segurança armada por desarmada, nos locais internos do órgão ou 
entidade; e 
16. Fomentar compras compartilhadas. 

  
Anexo III - Sugestão de Indicadores 

I - Materiais de Consumo 

Papel 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Consumo mensal de papel branco 
(branqueado) 

Quantidade (unidades) de folhas de 
papel branco utilizadas 

Mensal e 
anual 

Consumo per capita de papel branco 
(branqueado) MMA 

Quantidade (unidades) de folhas de 
papel branco branqueado utilizadas 
/ total de servidores 

Mensal e 
anual 

Gasto com aquisição de papel branco 
(branqueado) 

Valor (R$) gasto com a compra de 
papel branco (branqueado) 

Mensal e 
anual 

Copos Descartáveis 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Consumo de copos de 200 ml descartáveis Quantidade (unidades) de copos 
descartáveis de 200 ml utilizados 

Mensal e 
anual 

Consumo de copos de 50 ml descartáveis Quantidade (unidades) de copos 
descartáveis de 50 ml utilizados 

Mensal e 
anual 
  

Consumo per capita de copos de 200 ml 
descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos de 
200 ml / total de servidores 

Mensal e 
anual 

Consumo per capita de copos de 50 ml 
descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos de 
50 ml / total de servidores 

Mensal e 
anual 

Gasto com aquisição de copos descartáveis Valor (R$) gasto com a compra de Mensal e 
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  copos descartáveis (200 ml + 50 
ml) 

anual 
  

II - Energia Elétrica 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Consumo de energia elétrica Quantidade de kwh consumidos Mensal e 
anual 

Consumo de energia elétrica per capita Quantidade de kwh consumidos / 
total de servidores 

Mensal e 
anual 
  

Gasto com energia Valor da fatura em reais (R$) Mensal e 
anual 

Gasto com energia per capita Valor da fatura em reais (R$) 
/ pessoal total 

Mensal e 
anual 

Adequação do contrato de demanda (fora de 
ponta) 

Demanda registrada fora de ponta / 
Demanda contratada fora de ponta 
(¨%) 

Mensal 

Adequação do contrato de demanda (ponta) Demanda registrada ponta / 
Demanda contratada ponta (¨%) 

Mensal 

Gasto com energia pela área R$ / área total Mensal e 
anual 

III - Água e esgoto 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Volume de água utilizada Quantidade de m3  de água Mensal e 
anual 

Volume de água per capita Quantidade de m3 de água/ total de 
servidores 

Mensal e 
anual 
  

Gasto com água Valor da fatura em reais (R$) Mensal e 
anual 

Gasto com água per capita Valor da fatura em reais (R$) 
/ pessoal total 

Mensal e 
anual 

IV - Coleta Seletiva 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Destinação de papel para reciclagem Quantidade (Kg) de papel destinado Mensal e 
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à reciclagem anual 

Destinação de papelão para reciclagem Quantidade (Kg) de papelão 
destinado à reciclagem 

Mensal e 
anual 

Destinação de toner para reciclagem Quantidade (unidades) de toner 
destinados à reciclagem 

Mensal e 
anual 

Destinação de plástico para reciclagem Quantidade (Kg) de plástico 
destinado à reciclagem 

Mensal e 
anual 

Total de material reciclável destinado às 
cooperativas 

Kg de papel + Kg de papelão + Kg 
de plástico+ Kg de plástico 
destinados à reciclagem 

Mensal e 
anual 

Reutilização de Papel Quantidade (Kg) de papel 
reutilizado 

Mensal e 
anual 

V - Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Participação dos servidores nos programas 
e/ou ações voltadas para a qualidade de vida 
no trabalho 

(Quantidade de servidores que 
participaram de programas ou ações 
de qualidade de vida/ total de 
servidores da instituição) x 100 

Anual 

VI – Telefonia Fixa 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Gasto por ramal/linha R$ / nº ramais + nº linhas Mensal e 
anual 

VII – Telefonia Móvel 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Gasto por linha R$ / linhas Mensal e 
anual 

VIII – Vigilância 

Nome do Indicador Descrição Apuração 

Valor inicial do Posto Valor total anual do contrato/ 
nºpostos 

Anual 

Valor atual do Posto Valor total anual de repactuação/ 
Valor total anual de assinatura 

Anual 

IX – Limpeza 
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Nome do Indicador Descrição Apuração 

Gasto de limpeza pela área R$ / área interna Anual 

Grau de repactuação Valor total anual de repactuação/ 
Valor total anual de assinatura 

Anual 

 
 
 
 
ANEXO C -  DECRETO 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012  
 

 

 
Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. 
 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV 
e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993,   
DECRETA: 
Art. 1o Este Decreto regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer 
critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por 
meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 
Administração Pública – CISAP.  
Art. 2o A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais 
dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de 
sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste 
Decreto. 
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e 
preservar o caráter competitivo do certame.  
Art. 3o Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2o serão veiculados como 
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada. 
Parágrafo único. A CISAP poderá propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o estabelecimento de outras formas de veiculação 
dos critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações.  
Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.  
Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais 
dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam 
constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de 
sustentabilidade.  
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Art. 6º As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para contratação de 
obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, 
de modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do 
consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto 
ambiental.  
Art. 7o O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade 
na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens.   
Art. 8o A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio definido no instrumento convocatório. 
§ 1o Em caso de inexistência da certificação referida no caput, o instrumento convocatório 
estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá 
realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço às exigências do instrumento 
convocatório. 
§ 2o Caso o bem ou serviço seja considerado inadequado em relação às exigências do instrumento 
convocatório, o contratante deverá apresentar razões técnicas, assegurado o direito de manifestação do 
licitante vencedor.  
Art. 9o Fica instituída a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 
CISAP, de natureza consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística 
sustentável no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas 
estatais dependentes.  
Art. 10. A CISAP será composta por: 
I – dois representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo: 
a) um representante da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que a presidirá; e 
b) um representante da Secretaria de Orçamento Federal; 
II – um representante do Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a vice-presidência; 
III – um representante da Casa Civil da Presidência da República; 
IV – um representante do Ministério de Minas e Energia; 
V – um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
VI – um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 
VII – um representante do Ministério da Fazenda; e 
VIII – um representante da Controladoria-Geral da União. 
§ 1o Os membros titulares da CISAP deverão ocupar cargo de Secretário, Diretor ou cargos 
equivalentes no órgão que representam, possuindo cada um deles um suplente. 
§ 2o Os representantes, titulares e suplentes, dos órgãos referidos nos incisos II a VIII do caput serão 
designados, no prazo de trinta dias contado da data de publicação deste Decreto, por ato do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.   
Art. 11. Compete à CISAP: 
I – propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação: 
a) normas para elaboração de ações de logística sustentável; 
b) regras para a elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável, de que trata o art. 16, no 
prazo de noventa dias a partir da instituição da CISAP; 
c) planos de incentivos para órgãos e entidades que se destacarem na execução de seus Planos de 
Gestão de Logística Sustentável; 
d) critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, utilização dos recursos 
públicos, desfazimento e descarte; 
e) estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a correta utilização dos recursos 
públicos e para a execução da gestão logística de forma sustentável; 
f) cronograma para a implantação de sistema integrado de informações para acompanhar a execução 
das ações de sustentabilidade; e 
g) ações para a divulgação das práticas de sustentabilidade; e 
II – elaborar seu regimento interno.  
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Art. 12. A CISAP poderá constituir Grupo de Apoio Técnico, formado por técnicos indicados pelos 
órgãos referidos no art. 10, com o objetivo de assessorá-la no desempenho de suas funções, nos termos 
do seu regimento interno.  
Art. 13. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas, pesquisadores e 
representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas.  
Art. 14. A participação na CISAP é considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada.  
Art. 15. Compete à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, como órgão central do 
Sistema de Serviços Gerais – SISG, expedir normas complementares sobre critérios e práticas de 
sustentabilidade, a partir das proposições da CISAP. 
§ 1o As proposições da CISAP serão avaliadas com base nas diretrizes gerais de logística e compras da 
administração pública federal. 
§ 2o A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação exercerá a função de Secretaria-Executiva 
da CISAP.  
Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais 
dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, no prazo 
estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo: 
I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor 
impacto ambiental para substituição; 
II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 
III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 
IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação.  
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 5 de junho de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  
DILMA ROUSSEFF 
Miriam Belchior 
Izabella Mônica Vieira Teixeira 
 
 
 
ANEXO D – PORTARIA 61, 15 DE MAIO DE 2008 – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 

Estabelecer práticas de sustentabilidade ambiental a serem observadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente e suas entidades vinculadas quando das 
compras públicas sustentáveis e dá outras providências.  

 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, INTERINO, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto nos arts. 170 e 225 da Constituição, no art. 2 o , inciso I e art. 9 o da Lei no 6.938, 
31 de agosto de 1981 e art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e Considerando que a 
Administração Pública ao exercer seu poder de compra e de contratação desempenha papel de 
destaque na orientação dos agentes econômicos, e na adoção dos padrões do sistema produtivo e do 
consumo de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis, incluindo o estímulo à inovação 
tecnológica, resolve:  
Art. 1º Nas licitações e demais formas de contratações promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente 
e suas entidades vinculadas deverão ser observadas: 
 I - a preferência por fornecedores e produtos comprovadamente de menor impacto ambiental; II - 
justificativa e especificações técnicas ambientais, de forma a atender ao interesse da Administração 
Pública, de preservação do meio ambiente e do bem estar social.  
Art. 2º Nos procedimentos licitatórios de compras públicas sustentáveis, no âmbito do Ministério do 
Meio Ambiente e suas entidades vinculadas, os responsáveis pelas compras deverão, desde que 
observadas a Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação vigente, adotar, entre outras, as 
seguintes práticas sustentáveis:  
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I - a adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a 
necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos; II - a aquisição de 
lâmpadas de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio entre as disponíveis no mercado (base em 
laudos técnicos) e de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de 
vinila-PVC;  
III - o uso de correio eletrônico, sempre que possível, em vez de papéis;  
IV - a aquisição de produtos e equipamento duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados;  
V - a adoção de práticas corretas de descarte de resíduos, partes e componentes de produtos obsoletos, 
incluindo, quando necessário a realização de procedimentos licitatórios para descarte desses;  
VI - a utilização do papel reciclado, no formato A4, 75 g/m 2 , que dar-se-á de forma progressiva em 
razão da adequação à capacidade de oferta do mercado;  
VII - o desenvolvimento e implantação de projetos de ilhas de impressão;  
VIII - a aquisição, e utilização de impressoras duplex, respeitando-se o tempo de vida útil para aquelas 
que compõem o estoque de equipamentos deste Ministério e entidades vinculadas;  
IX - a impressão frente e verso de documentos, incluindo as correspondências oficiais;  
X - a impressão dupla por folha, no que couber; 
XI - o desenvolvimento e implantação de medidas de redução de consumo e racionalização de água, 
bem como de reuso de água;  
XII - a previsão da utilização de produtos biodegradáveis nos contratos de limpeza e conservação.  
Art. 3 o As áreas de planejamento, administração e tecnologia da informação deverão realizar 
campanhas de conscientização e motivação, e as áreas de capacitação, no que couber, o 
desenvolvimento e realização de capacitações que visem o aperfeiçoamento de técnicos e usuários 
para o uso mais eficiente dos equipamentos, e de desenvolvimento das práticas administrativas e 
operacionais no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e de suas entidades vinculadas.  
Art. 4 o Os responsáveis pelas compras no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e de suas 
entidades vinculadas deverão: 
 I - elaborar relatório trimestral dos resultados obtidos; e  
II - apresentar metodologia de medição, itens analisados, forma de contratação e preços pagos.  
Parágrafo único. As informações constantes deste artigo deverão ser encaminhadas às autoridades a 
que estão subordinados, bem como cópia digital ao Secretário-Executivo deste Ministério.  
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


