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Cenário. Estrutura burocrática brasileira e o  
mapeamento de suas difunções (MATIAS-PEREIRA-2009) 

① Deficiência na estratégia 

      (foco e convergência de programas e ações) 

② Fragilidade na estrutura 

       (lenta, excessiva em alguns setores, escassa em outros) 

③ Disfunções nos processos  

(regras padronizadas altamente   burocratizadas) 

④ Situação dos servidores 

(distorções relativas à distribuição, carência, 
qualificação e remuneração dos recursos, que podem 
ser inadequados, desde os logísticos e instalações à 
tecnologia de informação) 



⑤ Problema cultural  

(excessivamente burocrática e possibilidade de 
permeabilidade às práticas patrimonialistas) 

⑥ Inexistência de um modelo de burocracia pública 
consolidada.  

⑦ Estado patrimonialista presente na cultura 
política brasileira. 

 

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de gestão pública 
contemporânea. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 



Advocacia Pública  
 

 “a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes 

federados constituem funções da maior relevância e devem 

ser exercidas com independência e eficiência, orientando a 

atuação estatal  e sobrepondo o interesse  público  primário  

aos caprichos de governantes transitórios que, não 

raramente, tentam privatizar a ação política com prejuízo ao 

meio ambiente e à sociedade”  

(CARLOS IRIGARAY, 2011). 
 

ADVOCACIA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE: DIREITO, DEVER, DESAFIOS  

BENJAMIN, Antonio Herman; FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (coord.).  

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 

 



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 HISTÓRICO INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ADVOCACIA 
PÚBLICA  

POTENCIAIS 

COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL 

 

FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA 



 

Significação de Função Essencial à Justiça, seguida 

pelas implicações práticas desta conceituação nos 

processos de configuração e reconfiguração 

constantes de Instituições Públicas que, 

principiológica e ativamente, ao constitucional 

conceito correspondam.  

 

 



Caminhos a se trilhar 

Conferir realidade constitucional ao artigo 131  

para além do mundo abstrato das previsões do 

Direito 

 no processo fático-jurídico e de gestão para a 

 constituição de uma Advocacia Pública de 

Estado voltada à defesa do meio ambiente e 

direitos humanos  

 

 



Desenvolvimento sustentável 

 PRINCÍPIO 

 OBJETIVO 

 MEIO  

 

    LIBERDADES HUMANAS 

 

Amartya Sen 

  



Meio ambiente e mais.. 

 PIB 
 IDH 
 ESCOLARIZAÇÃO 
 SANEAMENTO 
  GESTÃO DE RESÍDUOS 
  CATADORES  
  DESENVOLVIMENTO LOCAL 
  AUSÊNCIA DE TRABALHO EM CONDIÇÕES 

ANÁLOGAS A DE ESCRAVO 
 

 LIBERDADE DE ESCOLHA DO SER HUMANO 
 



Advocacia-Geral da União e 
sustentabilidade  

  Não há como desconsiderar que a inserção das 
problemáticas socioambientais contemporâneas 
tem avançado no mundo jurídico para além do 
exercício do poder de polícia e da regulação pelo 
Estado.   

 Função Essencial à Justiça também se relaciona 
com a busca de efetivação ao artigo 225 da 
Constituição Federal, princípios e valores 
constitucionais 



Advocacia pública e desenvolvimento 
sustentável  

 A operacionalização do Estado constitucional 
ecológico e do “agir integrativo da Administração”, 
referidos por J. Canotilho tem substantiva 
ressonância nas funções exercidas pelos 
Advogados Públicos. 

 

 Consideração da sustentabilidade como um valor 
constitucional (Juarez Freitas). 

 



Sustentabilidade como valor e princípio 
constitucional  

  Perspectiva multidimensional: 

Ambiental 

Social  

Econômica 

Jurídico-política 

Ética 

JUAREZ FREITAS 



LICITAR… 

 É um instrumento  
para que o Estado 
possa exercer suas 
funções institucionais 

  MEIO --- 
FINALIDADE 

•  É também um 
princípio 
constitucional 

• FINALIDADE  DE 
REGULAÇÃO 
SOCIAL DA 
LICITAÇÃO: 
• Incentivar setores 

estratégicos 
• Influir socialmente 
• Fomentar a 

sustentabilidade 
 

 



Licitações sustentáveis 

 inserção de diretrizes socioambientais nas 
contratações públicas, relacionadas à produção, 
consumo e descarte. 

 Um processo que engloba toda a contratação 
pública: 
 Fase de planejamento  

 Elaboração das minutas e inserção de legislação e 
normas ambientais, sociais, de acessibilidade… 

 Fase de execução contratual 

  Destinação socioambiental adequada dos resíduos e 
rejeitos  



 Política pública recente no cenário nacional 

 Legalidade depende da conjugação da 
sustentabilidade com: 

 princípios constitucionais 

 princípios  da Lei 8.666/93 

 princípios da Administração Pública (art. 37, CF) 

 obtenção da proposta mais vantajosa  

 vedação de restrição à competitividade 

 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 Art. 225. Meio ambiente equilibrado é 
um direito de todos. 

 Art. 170, VI: a defesa do meio ambiente 
é um princípio da ordem econômica 

 

 

          225   
meio ambiente  

170, VI  
ordem econômica CF 88 

Igualdade 
art. 5º 
Ppios da 
Adm 
Pública  art 
37  
 



Lei n. 8.666/93 

     Art. 3º, caput. 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. 

 

 

 



Segurança jurídica – Advogados Públicos 

 

 Minutas de edital com os aspectos jurídicos 
do desenvolvimento sustentável  

 

  Assessoramento e consultoria jurídica 

 

 Necessidade de atuação integrada 

  

 



1ª fase: PLANEJAMENTO  

  A escolha do bem, as condições de 
prestação do serviço e as especificações 
da obra são atos de gestão.  

  Discricionariedade motivada. 

  Planejamento é princípio fundamental 
da Administração Pública e desde a 
Constituição Federal de 1988 não pode 
desconsiderar a preservação do meio 
ambiente.   

 

 



PASSO a PASSO NA FASE DE 

PLANEJAMENTO 

 

1.  Não restringir a competição 
      Art. 3o, § 1o, I, Lei 8.666/93 

2. Há mercado para o produto/bem?  

 

3. Exame do preço estimado da 
contratação. 

      Princípio da Razoabilidade. 

      Compras compartilhadas 

 

 

 



CATMAT SUSTENTÁVEL 

 

 Atentar que a licitação pode ser sustentável 
mesmo se não for utiilzada a especificação 
do CATMAT SUSTENTÁVEL.  

 Neste caso, atenção para a motivação 
administrativa e  não restringir a 
competição. 



 

E O MENOR PREÇO? 

 

 

Art. 45, I, Lei 8666 : menor preço de acordo com as 
especificações.  
 
Art. 4O, X, Lei 12.520: menor preço, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade 



 

4. Motivação administrativa 
 
 

 Como consignado pela agravante, a defesa e 
preservação do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é dever do poder público.  
Contudo, tal dever não pode justificar exigência em 
procedimento licitatório que se mostre desarrazoada, 
ou, ainda mais grave, sequer se sustente em seus 
fundamentos. 
(TCU ACÓRDÃO 1311/2013 ATA 19 – PLENÁRIO Relator 
Benjamim Zymler)  
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2ª. Fase: MINUTAS E NORMAS 

 

     5.  Inserção de normatização 
ambiental, social ou de 
acessibilidade 

       

      GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS CGU / AGU 

 

        WWW.AGU.GOV.BR 

http://www.agu.gov.br/CJUSP


GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
WWW.AGU.GOV.BR 







TCU – Acórdão1414/2016  
 Plenário 

9.1.26. na contratação com vistas a substituir o contrato 
2014.0080.00, inclua como obrigação da contratada a adoção de 
práticas de sustentabilidade na execução dos serviços de 
limpeza e conservação, à semelhança do contido na IN SLTI/MP 
01/2010, art. 6º, e IN SLTI MP 2/2008, art. 42, inciso III; 
  
9.1.27. estabeleça modelos de listas de verificação para atuação 
da consultoria jurídica na emissão dos pareceres de que trata a 
Lei 8.666/1993, art. 38, parágrafo único, podendo adotar os 
modelos estabelecidos pela Advocacia-Geral da União 

ACÓRDÃO Nº 1414/2016 – TCU – Plenário  

TC-022.924/2014-0  
 Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. 

 Data da Sessão: 1/6/2016 
 



3ª fase: Execução contratual 
 

 Aspectos ambientais e 

sociais da sustentabilidade 

 Obrigações da contratada 

 Fiscalização contratual  

mão-de-obra 

Bens fornecidos 

  Uso racional e sem  

desperdício 

 

 Planejamento 

da 

contratação  

 Observância 

da legislação 

ambiental 

 Execução 

contratual 

    Destinação 

adequada dos 

resíduos/rejeitos 

decorrentes da 

contratação  



4ª. fase: Destinação dos resíduos e 

rejeitos 

Atentar para a destinação final: 

  PENSAR PREVIAMENTE: 

Gerar menos resíduos 

 Conferir a destinação ambiental 

adequada 

 

  RESÍDUOS RECICLÁVEIS – DECRETO 5940/06 

  NÃO RECICLÁVEIS 

  RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

 



Iniciativas da Consultoria-Geral da 
União 

 2009 Grupo de Estudos de Direito Ambiental (EAGU SP) 

 2010 Guia Prático de Licitações Sustentáveis (da CJU SP 

 2013 Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e 
Contratos  (NESLIC/CGU) 

 2008 Comissão Permanente de Editais (CGU) 

 2012 Comissão Permanente de Convênios (CGU) 

 2016 Guia Nacional de Licitações Sustentáveis (NESLIC) 

 2016 Câmara Nacional de Uniformização de 
Entendimentos Consultivos (CGU) 

 

 



Núcleo Especializado Sustentabilidade, 
Licitações e Contratos NESLIC  
 

• Conjugação, no Assessoramento da Consultoria-
Geral da União, dos conceitos de sustentabilidade, 
licitações e contratos 

• Formação e ampliação do conhecimento – plural, 
coletivo  

•  Capacitações públicas 

•  Formação de multiplicadores 

• Manuais, guias, editais nacionais com critérios 
jurídicos de sustentábilidade 

 



KIT CONSULTIVO:  
http://www.agu.gov.br/cgu 

!

 



Desafios 

 Atuação integrada em prol da sustentabilidade em 
toda a Instituição   

 

 Internalização de novos conceitos 

 Nova hermenêutica jurídica socioambiental, que 
conjugue direito ambiental e direito administrativo  

  

  Reconhecimento dos conteúdo principiológico e 
transversal do direito ambiental na nossa atuação 
profissional 

 



 

 

                   Agradeço, 
 

 

 

Teresa Villac 

teresa.villac@agu.gov.br 

cguneslic@agu.gov.br  
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