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We have not inherited this earth from our parents to 

do with it what we will. We have borrowed it from 

our children and we must be careful to use it in their 

interests as well as our own.1

                                                                                                                 (CASS, 1974, p. 1.145) 

 

 
 
 

                                                 
1 Não herdamos esta Terra de nossos pais para fazermos com ela o que bem entendermos. Nós a tomamos 
emprestada de nossos filhos e devemos tomar o cuidado de usá-la tanto no interesse deles quanto no nosso 
(tradução nossa). 



 
 

RESUMO  
 

Os avanços da responsabilidade ambiental na pós-modernidade, aliados à frustração com os 
resultados dos esforços para manter em saudável equilíbrio o meio ambiente, bem como a 
constatação de que o atual modelo de compras governamentais é irracional, remetem-nos à 
mandatória substituição da atual e nefasta metodologia de contratações públicas, acanhada em 
termos de ação proativa quanto aos impactos ambientais. É imprescindível superar a força 
meramente simbólica da legislação licitatória sobre a atuação da Administração na arena das 
aquisições de bens e serviços, substituir o tacanho estilo de ação, afastar-se de antigos 
tirocínios, diligenciar por medidas concretas e aprender com a história consumista do Homem 
a fim de evitar injustiça com as gerações futuras. Surge, então, a necessidade de se buscar, por 
meio das licitações, sustentabilidade nas compras públicas para, no ato de apropriação e 
consumo de bens e serviços, pensar em proteger os ecossistemas. Torna-se imperativo, por 
isso, inserir nos atos convocatórios dos certames concorrenciais variáveis ambientais para a 
seleção da melhor oferta para o Poder Público. É na esteira da evolução do pensamento sobre 
licitação responsável e responsabilidade ambiental que se propõe refletir ao longo desta 
Dissertação, sem se esquecer de que a quebra de antigos paradigmas de compras 
governamentais para a adoção de novos parâmetros licitatórios ecológicos constitui boa 
estratégia, mas não substitui iniciativas outras, sobretudo aquelas relacionadas à 
reconsideração dos hábitos de consumo da sociedade massificada do Século XXI, à qual 
também toca, como um todo, a obrigação de minorar os impactos ambientais das atividades 
humanas. 

 
Palavras chave: responsabilidade, ambiental, licitações, sustentável, compras, governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Advances in environmental responsibility in postmodernity, coupled with frustration with the 
results of efforts towards maintaining a healthy balance in the environment, as well as the 
realization that the current model of government procurement is irrational, push governments 
to replace the current nefarious public tendering methodology, narrow in terms of proactivity 
regarding environmental impacts. It is essential to overcome the merely symbolic force of 
environment law concerning Government action in terms of procurement of goods and 
services, replacing the obsolete style of action; to move away from old ideas; to take concrete 
measures and endeavor to learn from human consumerist history in order to avoid injustice 
for future generations. Hence the need to search, through bidding, sustainability in public 
procurement, so that the act of appropriation and consumption of goods and services is done 
with regard to protecting ecosystems. It becomes necessary, therefore, to consider 
environmental variables when selecting the best offer to the Government. It is in the realm of 
the evolution of thinking about environmental responsibility and responsible bidding that we 
propose to reflect throughout this dissertation, bearing in mind that breaking old paradigms of 
government procurement and adopting new parameters is good strategy, but it does not 
completely replace other initiatives, especially those related to reconsidering the consumption 
habits of the 21st Century mass society, which also bears the duty to mitigate the 
environmental impacts of human activities. 
 
Keywords: responsibility, environmental, bidding, sustainable, procurement, government. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por implicar o dispêndio de grandes somas de dinheiro público, é seguro propor que 

o poder de compra do Estado exerce sensível impacto sobre os mercados de bens e serviços, 

donde se questiona: por que não valer-se desse potencial para promover exigências ambientais 

e, assim, compelir o fornecimento e o consumo ecologicamente inteligentes e responsáveis? 

É dessa premissa que parte este estudo, no qual se buscará elucidar ainda as seguintes 

incógnitas: Pratica-se a sustentabilidade nas compras de governo? Há responsabilidade 

ambiental nas licitações? 

Buscou-se averiguar se o dever estatal de promover aquisições públicas sustentáveis 

traduz-se na adjudicação de bens e serviços que, ao serem fabricados e consumidos, poluem 

menos, são mais duráveis e recicláveis e, por conseguinte, minoram ou neutralizam o impacto 

negativo da atividade estatal sobre a biogeocenose. 

Ainda nessa senda, investigou-se se é exigida dos contratados prova de autorização 

ambiental para instalação, funcionamento e produção, periodicamente certificada, medida de 

inibição da degradação ecológica supostamente elementar no contexto da Administração 

Pública. 

Por fim, recorrendo-se a dados empíricos, avaliou-se o grau de efetividade da 

legislação pertinente à licitação ambientalmente responsável e o grau de êxito das políticas 

públicas de contratação no Estado de Minas Gerais na tutela do patrimônio ambiental. 

O tema a ser desenvolvido consiste na discussão do instituto da licitação como 

ferramenta de proteção ao meio ambiente, viés autorizado na Lei Nacional de Licitações e 

Contratos (art. 3º da Lei n. 8.666, de 1993), devidamente pormenorizado no Decreto n. 7.746, 

de 2012, regulamentação infralegal que tem suporte no Capítulo VI da Constituição da 

República (C.R.), mais especificamente nos §§ 1º a 6º do art. 225. 

Salienta-se, ab initio, que a licitação, procedimento formal de aquisição de bens de 

capital e de consumo e serviços por parte do Estado, constitui potencial instrumento de 

redução da pressão sobre os ecossistemas e abrandamento dos efeitos degradantes que o 

Homem impõe ao solo, à água e ao clima, dentre outros elementos da natureza, em ações 

muitas vezes voltadas ao consumo meramente predatório, desprovido de qualquer 

preocupação com a finitude dos recursos ambientais. 

Vale afirmar: utilizar-se da máquina estatal como agente e das licitações como 

instrumento para alcançar o tão almejado meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial à vida das gerações presentes e futuras, é cumprir o que a Constituição da República 
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Federativa do Brasil de 1988 impõe, de maneira explícita, ao Poder Público e à coletividade 

(art. 225). 

Enfatiza-se que a pesquisa teórica foi construída com base na atual proposta 

ambiental de sustentabilidade da Lei Nacional de Licitações e Contratos; no campo empírico, 

buscou-se saber da realidade das contratações públicas no que concerne à adoção critérios 

ambientais pelos órgãos públicos mineiros.  

A investigação da promoção de licitações sustentáveis pela Administração e de suas 

experiências no mercado de bens e serviços ecologicamente produzidos ou prestados, com 

foco no art. 3º da Lei Nacional de Licitações e Contratos n. 8.666, de 1993, no Decreto n. 

7.746, de 2012, em jurisprudência, doutrina e pesquisa empírica – esta limitada ao espaço 

geográfico do Estado de Minas Gerais – constituem a linha de pesquisa desta Dissertação. 

Obrigatoriamente, este trabalho passará pelo viés da precisa lição de Meirelles (1989, 

p. 78), segundo a qual a autoridade administrativa gestora encontra-se, em razão do principio 

da legalidade, no curso de todo o seu desempenho funcional, refreada pelos “mandamentos da 

lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido”, sujeitando-se ainda, nessas hipóteses, a responder pelos atos contrários 

ao interesse público, in casu, traduzido pela postura de zelo em relação ao bem ambiental. 

Contrastar-se-ão a realidade formal (legal) e material (fática) para se informar da 

efetiva realização de ecocompras, pois há incerteza quanto ao efetivo cumprimento da 

legislação licitatória de natureza sustentável no domínio dos órgãos estatais. 

Outra incógnita a ser abordada: na transferência de dinheiro do erário em troca de 

bens e serviços para a Administração, é facultado ao agente público seguir critérios 

ambientais, como medida de inclusão protetiva e preservacionista do meio ambiente? E ainda, 

vêm sendo incluídas circunspecções de caráter ambiental nos instrumentos convocatórios 

referentes a procedimentos públicos de compras ou de contratação de serviços? 

Para tanto, desenvolveu-se pesquisa de caráter interdisciplinar, combinando-se 

perspectivas de Direito Ambiental, Direito Constitucional e de Direito Administrativo. 

Adotou-se o tipo investigativo predominantemente histórico-jurídico, associado ao 

jurídico-propositivo, peculiar a toda e qualquer pesquisa realizada no campo das ciências 

sociais aplicadas. A fim de testar as hipóteses levantadas, adotou-se a linha de raciocínio 

dedutiva, partindo-se de princípios gerais para o entendimento de dispositivos específicos, em 

especial para a exegese dos achados empíricos. Assim, as informações colhidas no âmbito da 

legislação, da doutrina, da jurisprudência e obtidas em razão da pesquisa empírica foram 

apreciadas para verificação das hipóteses apresentadas. 
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A importância da pesquisa reside em proporcionar ao cidadão, titular do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, que deve ser protegido pelo Estado, gestor dos 

bens ambientais e guardião maior da natureza, informações sobre o atual contexto de compras 

públicas sustentáveis pelo Estado e seu eventual impacto, positivo ou negativo, sobre a 

integridade dos ecossistemas, conhecimento que auxiliará a sociedade, o meio científico e 

acadêmico na discussão das questões pertinentes, propondo-se, inclusive, ajustes e decisões a 

serem tomadas caso se verifique que a Administração vem se negando a promover a 

sustentabilidade nas contratações públicas. 

Pretende-se, enfim, sensibilizar a autoridade administrativa, que aparentemente ainda 

não se deu conta da importância da preservação ambiental para a garantia da continuidade da 

vida no planeta em que habitamos. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Chega-se à conclusão de que o Estado, ao promover suas aquisições, tem-se 

mostrado negligente para com os fundamentos ambientais constitucionalizados na Carta da 

República, uma das mais avançadas constituições do mundo, que, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, conta apenas 24 anos de existência regencial. 

Viu-se que as aquisições oficiais, quando permeadas de critérios adequados, são, de 

fato, ferramenta crucial no fomento da produção e prestação de bens e serviços 

ambientalmente equilibrados: assim demonstram programas de êxito desenvolvidos por 

nações de vanguarda; nesse sentido tem alardeado a Organização das Nações Unidas; e para 

tal constatação já atentou boa parte dos governos dos países sul-americanos, responsáveis pela 

guarda dos bens ambientais de uma das regiões de maior biodiversidade do Planeta. 

Entrementes, como demonstrou em pormenor a pesquisa empírica promovida no 

bojo do presente trabalho, a Administração não vem desempenhando a atribuição 

competencial que lhe é peculiar, qual seja, a defesa e a preservação do meio ambiente, 

consubstanciada na preferência por bens e serviços que causem reduzido impacto ambiental 

na formulação dos instrumentos convocatórios e no julgamento das propostas de 

fornecimento. 

Escusa comumente utilizada pela Administração para se esquivar das licitações 

sustentáveis consiste na tese argumentativa de que a inclusão de exigência ambiental nos 

editais concorrenciais de compras públicas fere o princípio da igualdade de condições entre os 

proponentes (art. 37, XXI, da Carta Maior), premissa já afastada pelo STF, conforme exposto 

e analisado ao longo do presente trabalho. 

Concluiu-se que a promoção do desenvolvimento sustentável por meio das licitações 

públicas tem assento em três pilares, quais sejam: os desenvolvimentos econômico, ecológico 

e social, dimensões que devem, inarredavelmente, nortear a gestão pública no Brasil, nação 

signatária de diversos tratados internacionais voltados para a proteção da Terra e de seus 

ecossistemas. 

O cenário das ecolicitações (licitações ecológicas) nas organizações governamentais 

ainda é de incerteza, resistência e dúvidas, para as quais contribuem o desconhecimento, por 

parte de autoridades administrativas gestoras, do mandamento licitatório de amparo ao meio 

ambiente, o que acaba por dificultar a efetivação da norma, comprometendo-se até mesmo os 

objetivos ambientais nela insertos. 
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A situação exige transformação de consciência, difícil e às vezes até polêmica, que 

inadmite, contudo, demora. Por isso, a alteração do modo de consumo dos bens e serviços 

apropriados pela Administração requer adaptações nas repartições e na conduta dos agentes 

públicos. 

A permanecer o presente estado de coisas, sem qualquer reação dos órgãos de 

controle externo (tais como o Ministério Público e o Tribunal de Contas), o Estado persistirá 

na contratação pública descompromissada com o meio ambiente e, assim, descumprirá 

regramento legal dirigido à formulação de critérios de escolha que conjuguem preço, técnica 

de produção e impacto ambiental reduzido nos procedimentos licitatórios. É dever do órgão 

de controle externo impedir que as autoridades públicas continuem a ignorar as preocupações 

ambientais e sociais em suas aquisições em favor do produto ou serviço menos oneroso 

economicamente. 

É oportuno dar relevo para o fato de que não se está diante de crise pontual: a espécie 

corre perigo. Felizmente, o Homem, entre forças opostas, detém a capacidade de restituir e 

manter em boa proporção o equilíbrio da natureza, esta sim implacável. Atenção e cuidado 

com os frágeis biomas são fundamentais, o comportamento predatório é traço do passado e lá 

deve ficar para o bem da humanidade, daí a imperiosa necessidade de o Poder Público adotar 

parâmetros de compras harmonizados com o meio ambiente. 

Fato é que o País não possui política de compras públicas nacionalmente articulada e 

focada na sustentabilidade, enquanto paradigma de proteção ambiental, e muito menos 

estratégia razoável e inteligente na área de licitações e contratos do Poder Público que 

viabilize a imediata implantação e execução do programa legislativo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. As modificações insertas para esse desígnio na Lei n. 8.666, de 

1993, não encontraram ainda efetividade plena no domínio da Administração Pública 

brasileira – muito embora progressos já tenham sido obtidos – restando ainda longo caminho 

a ser percorrido. Os achados negativos a esse respeito são ilusões de efetividade do 

ordenamento pátrio, constatação que frustra os objetivos consignados na Lei n. 12.349, de 

2010, por meio da qual, sintonizado com a Lei Básica da República (art. 225), o Legislativo 

fundou, na Lei Nacional de Licitações e Contratos, o princípio da sustentabilidade das 

aquisições estatais, que desde então deve entressachar os concursos de concorrência pública. 

A partir da inovação legal em tela, os órgãos públicos deixaram de ser reféns de um 

mercado pronto, cuja competição gira em torno do menor preço, e passaram a dispor de 

terreno sólido para ousar e renovar, lançando mão de variáveis ambientais em seus certames 

e, consequentemente, fomentando mercado fornecedor voltado ao melhor preço. 
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Cabe ao Tribunal de Contas, ao promover o controle externo das licitações, e ao 

Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ocupar, em razão da competência fixada na própria 

Lei das Leis da República e em leis espargidas, o espaço que lhes pertence para questionar a 

ausência de critérios ambientais nas licitações, decisão do gestor público alheia ao poder 

discricionário e passível de sanção pelos referidos órgãos, por ser abusiva e contrária à 

Constituição, à Lei Nacional de Licitações e Contratos e à orientação jurisprudencial da 

Suprema Corte de Justiça do País. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida no bojo do presente estudo, por meio da qual 

se pretendeu avaliar o cumprimento do disposto no art. 3º da Lei n.8.666, de 1993, pelos 

órgãos da Administração Pública, são preocupantes, haja vista que a grande maioria dos 

gestores públicos não realiza qualquer tipo de licitação sustentável. Entre os que afirmam dar 

cumprimento ao referido ditame legal, a maioria se limita a estabelecer critérios ambientais 

secundários, sendo a variável mais comumente relatada relativa ao licenciamento ambiental 

para instalação ou funcionamento do empreendimento contratado, cuidado que, embora 

relevantíssimo, é tímido ante o verdadeiro escopo da regra legal licitatória: impelir o gestor 

público a ponderar o impacto socioambiental do objeto de suas contratações, verificando 

desde a regularidade do fornecedor ou prestador dos bens ou serviços até a o descarte final de 

eventuais resíduos de seu consumo. 
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