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RESUMO 
 

 

Nas últimas décadas a recuperação e preservação do meio ambiente tem sido pauta 
presente nas agendas governamentais de todo o mundo e a urgência na sua 
realização tem se mostrado imperiosa para a preservação da raça humana, dada as 
catástrofes ambientais e humanas cada vez mais freqüentes. No Brasil a 
preocupação com o meio-ambiente permeia a agenda pública desde a década de 
60, sendo, no entanto, somente introduzida em seus procedimentos administrativos 
em 2004, quando efetivamente foi incluído no Plano Plurianual - PPA 2004/2007 os 
princípios do desenvolvimento sustentável: a proteção ambiental, a justiça social e a 
eficiência econômica. O objetivo deste estudo é verificar o processo de incorporação 
da responsabilidade socioambiental na prática administrativa do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 e em toda sua jurisdição, após a Recomendação nº 
11/07 do Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda a seus jurisdicionados a 
adoção de políticas públicas visando à formação e recuperação de um ambiente 
ecologicamente equilibrado e a formar comissões ambientais para o planejamento e 
acompanhamento de medidas, com fixação de metas anuais, visando à correta 
preservação e recuperação do meio ambiente. Dado que este estudo faz convergir 
em um mesmo universo, estado, sociedade e meio-ambiente a base teórica que dá 
suporte a compreensão do fenômeno estudado encontra-se nos estudos elaborados 
por Bourdieu e Putnam ao abordarem o capital social como processo de interação 
entre atores e ambiente social, bem como na teoria institucional, pela inter-relação 
entre sociedade e organização, em que Powell e Dimaggio reúnem importantes 
trabalhos e, de igual modo, Hall e Taylor traz relevantes concepções. Esse estudo 
também está inserido no cenário da Reforma do Estado pela formatação gerencial 
que este feito empreendeu a Administração Pública, tendo como aporte os trabalhos 
publicados por Bresser Pereira e Rua. O desenvolvimento da pesquisa acompanhou 
o critério de classificação proposto por Vergara; quanto aos fins caracteriza-se como 
exploratória e intervencionista, e quanto aos meios foi tipificada como bibliográfica e 
documental. Fez-se uso de estudo de caso proposto por Yin, visto que o fenômeno 
estudado é contemporâneo dentro do contexto institucional/social em que os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Utilizou-se como 
parâmetro de políticas públicas, as ações socioambientais empreendidas no âmbito 
da administração pública na aquisição de bens e serviços e na destinação dos 
resíduos, assim como as normas governamentais e institucionais sobre aquisição, 
uso e destinação de bens utilizados pelo serviço público e as ações desenvolvidas 
no âmbito do TRF5, com a análise da representatividade dos comitês ambientais 
nessas ações. As reflexões sobre os procedimentos administrativos desenvolvidos 
pelo TRF5 resultaram na indicação de que a criação de comissões ambientais não é 
suficiente para a incorporação da responsabilidade socioambiental na instituição e 
que a ausência de instrumento que norteie os procedimentos administrativos com 
critérios socioambientais dificultam a sua integral realização.   
 
Palavras-Chaves: responsabilidade socioambiental, prática administrativa, 
administração pública, justiça federal, TRF – 5ª Região. 

 

 



ABSTRACT 

 

In the last decades the recovery and the preservation of the environment have been 
present subjects in the governments’ agenda all over the world and the urgency in 
their accomplishments is inevitable so as to preserve the human race, due to the fact 
that the environmental and human catastrophes are becoming more and more 
frequent. The concern about the environment in Brazil has been part of the public 
agenda ever since the 60’s, although it was only put into their administrative 
procedures in 2004, when the principle of sustainable development were effectively 
included in the Multiannual Plan - PPA 2004/2007: the environmental protection, the 
social justice and the economic efficiency. This study aims at checking the 
incorporation process of the social-environmental responsibility in the administrative 
practice of the 5th Region Federal Regional Court – TRF5 and all over its jurisdiction, 
after the Recommendation no. 11/07 from the National Law Council, in which the 
ones under its jurisdiction are recommended to adopt public policies aiming the 
formation and the recuperation of an ecologically balanced environment and form 
environmental commissions so as to plan and follow the measures taken, fixing 
annual goals aiming at the right preservation and recuperation of the environment. As 
this study makes the State, society and environment converge to the same universe, 
the theoretical basis that supports the understanding of the studied phenomenon is 
found within the studies carried out by Bourdieu and Putnam when approaching the 
social capital as interaction process among actors and the social ambience, as well 
as in the institutional theory, by the inter-relation between society and organization, in 
which Powell and Dimaggio gather important works and, similarly, Hall and Taylor 
bring up relevant conceptions. The current study is also inserted in the State 
Reformation scenario through the managerial format that it has undertaken to the 
Public Administration, having Bresser Pereira and Rua’s published works as 
contributions. The development of the research followed the classification criteria 
proposed by Vergara; as when it comes to the ends, it is characterized as 
exploratory, interventionist; whereas when it comes to the means, it was typified as 
bibliographical and documental. The study case proposed by Yin was used, once the 
studied phenomenon in contemporary within the institutional-social context in which 
the limits between the phenomenon and the context are not clearly defined. The 
social-environmental actions carried out within the public administration sphere in the 
purchase of goods and services and in the destination of the waste were used as 
parameters of the public policies, as well as the governmental and institutional rules 
about the purchase, use and destination of estate used by the public service and the 
actions accomplished within the TRF5 sphere, with the analysis on the 
representation of the environmental committees on them. The reflections upon the 
administrative procedures developed by the TRF5 resulted in pointing out that the 
creation of environmental committees is not enough for incorporating social-
environmental responsibility in the institution, and that the lack of a tool that guides 
the administrative procedures with social-environmental criteria makes its total 
accomplishment difficult. 
 
Key words: social-environmental responsibility, administrative practice, public 
administration, Federal Justice, TRF – 5th Region. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como tema a Gestão Ambiental na Administração 

Pública e destina-se a analisar a nova orientação administrativa do judiciário 

brasileiro referente à institucionalização da gestão ambiental aos procedimentos 

administrativos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 e em toda sua 

jurisdição.  

A referida orientação procedimental foi deflagrada pelo Decreto nº 

5.940, de 25 de outubro de 2006 (ANEXO B), fazendo-se complementar, pela 

Recomendação nº 11, de 22 de maio de 2007 (ANEXO C) do Conselho Nacional de 

Justiça, em que o supracitado Decreto alcança toda a administração pública e a 

citada Recomendação apenas ao poder judiciário.  

A Recomendação Nº 11/07 propõe aos Tribunais relacionados nos incisos 

II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 19881, a adoção de políticas públicas 

visando à formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado e a 

instituírem comissões ambientais para o planejamento, elaboração e 

acompanhamento de medidas que visem à correta preservação e recuperação do 

meio ambiente, com fixação de metas anuais, estabelecendo a coleta seletiva de 

resíduos e a aquisição de bens e materiais de consumo que levem em consideração 

o tripé básico da sustentabilidade: ambientalmente correto, socialmente justo e 

economicamente viável.     

Decorrido dois anos da mencionada Recomendação, no âmbito do 

TRF5 e suas Seções Judiciárias, pouco se avançou nos procedimentos de aquisição 

de bens e serviços ambientalmente corretos e na apropriada destinação dos 

resíduos resultantes de suas atividades. Ressalte-se que das seis Seções 

Judiciárias vinculadas ao TRF5, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, 

                                            
1 Constituição Federal de 1988, Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I -  o Supremo Tribunal 
Federal; I-A -  o Conselho Nacional de Justiça;   II -  o Superior Tribunal de Justiça; III -  os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; IV -  os Tribunais e Juízes do Trabalho; V -  os Tribunais e 
Juízes Eleitorais; VI -  os Tribunais e Juízes Militares;  VII -  os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios.    
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Alagoas e Sergipe, as três últimas ainda não instituíram suas Comissões 

Ambientais.  

Nesse cenário objetivou-se, com essa dissertação, compreender o que 

tem sido realizado pela administração pública brasileira, em particular pelo judiciário, 

na integração da gestão ambiental aos seus procedimentos administrativos e que 

fatores se mostram impeditivos ou limitadores à integral incorporação da 

responsabilidade ambiental. 

O tema em questão se mostra relevante dada à atual conjuntura 

política, econômica, social e ambiental do mundo, em que alertas de perigos 

iminentes quanto à escassez dos recursos naturais, a proliferação da fome e da 

miséria e as evidentes catástrofes humanas e econômicas provenientes do aumento 

em quantidade e amplitude dos fenômenos naturais como secas, enchentes, 

nevascas, furacões, etc., que colocam em risco a sobrevivência do homem, levaram 

organismos internacionais como a ONU convocar o engajamento de governos e 

sociedade na reparação aos danos ambientais e sociais existentes. 

O problema fundamental a investigar é: Qual o nível de 

institucionalização da gestão ambiental no TRF da 5ª Região? 

Para responder a esta questão, realizou-se um estudo das ações 

empreendidas no âmbito da administração pública sobre as práticas ambientalmente 

correta na aquisição de bens e serviços e na destinação dos resíduos, pela 

identificação dos produtos potencialmente poluidores e os efeitos da sua incorreta 

deposição, assim como se analisou as normas tanto governamentais quanto 

institucionais sobre aquisição, uso e destinação de bens utilizados pelo serviço 

público. Procurou-se compreender a representatividade das comissões ambientais 

na implementação da gestão ambiental no âmbito do TRF5. 

 Esse estudo teve como pressuposto de investigação a possibilidade 

de se fomentar a institucionalização da gestão ambiental no âmbito do TRF da 5ª 

Região pela incorporação do comitê ambiental em sua estrutura organizacional com 

a adoção de políticas ambientais efetivas de normas e procedimentos definidores 

das atividades administrativas de aquisição de bens e serviços e destinação de 

resíduos que contemplem critérios socioambientais.  
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Para a efetivação do diagnóstico e para a proposição das ações a 

serem implementadas a curto e longo prazo, foram coletados dados por meio de 

observação, aplicação de questionários aos coordenadores das comissões 

ambientais, pesquisa do mercado fornecedor de produtos e serviços que 

contemplam a responsabilidade socioambiental e divulgação dessas informações 

entre os membros das comissões, posto que a pesquisa foi realizada em estreita 

associação entre a pesquisadora e os participantes representantes da 

situação/problema – membros das comissões ambientais. 

O desenvolvimento da pesquisa acompanhou o critério de classificação 

proposto por Vergara (2007) quanto aos fins, caracterizando-se como: exploratória, 

por ser uma abordagem inovadora na administração pública, com pouco marco 

referencial para sua análise e intervencionista, pela proposição de instrumentos que 

nortearão os procedimentos necessários ao alcance da responsabilidade 

socioambiental da instituição. 

Ainda sobre o enfoque metodológico aplicado à pesquisa, 

recomendado por Vergara (2007), esta pesquisa tipificou-se quanto aos meios 

como: bibliográfica, pela análise de publicações acadêmicas em livros, jornais, 

revistas e rede eletrônica, e documental pela utilização de instrumentos normativos 

governamentais e institucionais referentes ao objeto de estudo.  De forma 

subsidiária a pesquisa quanto aos meios se fez uso do instrumento de estudo de 

caso proposto por Yin (2005), por permitir a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto, em que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos.  

Esse estudo apresenta convergência com a linha de pesquisa de 

capital social, desenvolvimento sustentável e conhecimento, pelo estudo da 

dinâmica de redes organizacionais, interorganizacionais e interinstitucionais capazes 

de estimular a sinergia entre estado, sociedade, mercado e o meio-ambiente, 

obtendo-se nas abordagens de políticas públicas de RUA (1999) e na teoria 

institucional, dos teóricos Hall e Taylor (2003), os fundamentos necessários à 

compreensão da formação de políticas ambientais, pelo processo de interação entre 

atores e instituição. Este estudo tem abrangência em capital social pela interação 

entre atores sociais e organização, em que Bourdieu (2007) e Putnam (2007) 
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reúnem importantes concepções, estando também compreendido na Reforma do 

Estado pela formatação gerencial que este feito empreendeu a Administração 

Pública, tendo como referencial de estudo os trabalhos publicados por Bresser 

Pereira (1997).  

A contribuição esperada deste estudo é adicionar novos elementos a 

questão da Gestão Ambiental na Administração Pública com a integração da 

abordagem institucional e capital social, no sentido de agregar melhor entendimento 

das causas de estruturação e funcionamento da mesma. Acredita-se que esse 

melhor entendimento deve facilitar o processo de análise, de intervenção e de 

mudança no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  

Como este trabalho se presta a analisar a institucionalização da gestão 

ambiental na Administração Pública, tendo como referencial o TRF5, a abordagem 

da responsabilidade socioambiental se limitou aos procedimentos e normas 

diretamente relacionadas à atividade administrativa do setor público, sendo, no 

entanto, feito menção pontuais em outra esfera de atividade governamental e 

econômica com o fito de melhor esclarecer ou exemplificar a questão.  

O estudo está estruturado em cinco capítulos. 

O Capítulo 1 Aspecto Contextual situa o TRF da 5ª Região no 

contexto da administração pública brasileira através de sua história e administração. 

O Capítulo 2 traz o Referencial Teórico com a apresentação de 

elementos para reflexão sobre a gestão pública administrativa e o comportamento 

institucional e de seus agentes frente a novos desafios, sendo aqui definidos os 

conceitos abordados no decorrer do estudo.  

O Capítulo 3 Gestão Ambiental na Administração Pública tem como 

enfoque a agenda ambiental na administração pública brasileira e os seus eixos de 

ação, com exposição dos elementos legais e materiais hoje disponíveis.  

O Capítulo 4 Procedimentos metodológicos apresenta o campo de 

pesquisa onde se aplicou os procedimentos metodológicos na construção dos 

argumentos desse estudo, sendo aqui explicitados a metodologia e os instrumentos 

utilizados para a coleta e tratamento dos dados no processo investigatório.  
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Ao final se encontram as Considerações finais onde são 

apresentadas as conclusões do estudo e sugestões para futuras pesquisas.  
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1. Aspecto Contextual 

 

Esse capítulo situa o TRF da 5ª Região no contexto do judiciário 

brasileiro e na estrutura do Estado através de sua história, apresentando a formação 

da sua administração e sua vinculação aos princípios que a regem a Administração 

Pública brasileira. 

 

1.1  Breve histórico da justiça federal 

 

Os primeiros registros da justiça brasileira remontam ao tempo do 

império, onde o judiciário não possuía independência nem autonomia e os juízes 

eram nomeados, removidos, substituídos e destituídos ao prazer do imperador. Com 

o advento da República, a justiça brasileira tornou-se independente por meio do 

Decreto n. 848, de 11/10/1890, um ano antes da 1ª Constituição Republicana, sendo 

representada pelos juízes de direito, Tribunais dos Estados, também conhecido 

como Tribunal de Apelação e a Justiça Federal com dupla instância: a primeira 

instância formada pelas seções judiciais na capital de cada estado e a 2ª instância 

pelo Supremo Tribunal Federal instalado no Distrito Federal, à época no Rio de 

Janeiro (VELLOSO, 1995; FREITAS, 2008). A justiça manteve essa formação até a 

Constituinte de 1934 que previu a criação de um órgão superior para rever as 

sentenças dos juízes federais, o que não se materializou (DARÓS, 2002). 

Com o advento do “Estado Novo” em 1937, a Justiça Federal de 1ª 

instância é extinta pelo então presidente da República Getúlio Vargas, sendo 

restituída na Constituição de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, com a figura 

do Tribunal Federal de Recursos como órgão de segunda instância, ficando por 

delegação com a justiça estadual a jurisdição da primeira instância. Quase trinta 

anos após sua extinção a Justiça Federal de 1ª Instância ressurge, no governo de 

Castelo Branco, pelo Ato Institucional nº 2, de 27/10/1965 (FREITAS, 2008), dado 

que pode ser compreendido, historicamente, como uma ação do Estado nacional em 

formular uma política publica de federalização da Justiça.  
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Em 1966 a Lei nº 5.010, disciplinou o restabelecimento do juizado federal de 

primeiro grau e criou o Conselho da Justiça Federal, tendo em seu art. 1º a 

descrição de sua localização e atribuição. 

 “Art. 1.º A administração da Justiça Federal de primeira instância 
nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, compete a juízes 
federais e juízes federais substitutos, com a colaboração dos órgãos 
auxiliares instituídos em lei e pela forma nela estabelecida.” 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: 

I- (...) 

II - O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma 
da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes 
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.” 

Com a Constituição de 1988 o judiciário brasileiro adquiriu nova 

formatação com a transformação do Tribunal Federal de Recursos em Superior 

Tribunal de Justiça e a criação dos Tribunais Regionais Federais por regiões, 

conforme dispõe o art. 92 da referida Constituição: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I -  o Supremo Tribunal Federal; 

  I - A – o Conselho Nacional de Justiça; 
II -  o superior Tribunal de Justiça;  

III -  os Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais; 
IV -  os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V -  os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI -  os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Como um dos últimos atos do Tribunal Federal de Recursos, a 

Resolução nº 1, de 6 de outubro de 1988, definiu  a sede e jurisdição dos Tribunais 

Regionais Federais (FREITAS, 2008) – Tabela 1.   

Ainda na esteira das mudanças advindas sobre o judiciário brasileiro, a 

emenda constitucional nº 45/2004 cria o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sendo 

instalado em junho de 2004, no anexo I do Supremo Tribunal Federal, com a função 

de controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos daquele poder, 

bem como de supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

Em 2008 a Lei nº 11.798 amplia a competência do Conselho da Justiça 

Federal – CJF, a quem cabe agora, também, exercer a coordenação central e 

padronização, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, das 

atividades de administração judiciária relativas a recursos humanos, gestão 
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documental e de informação, administração orçamentária e financeira, controle 

interno e informática, organizadas em forma de sistema, podendo ainda expedir 

normas relacionadas ao referido sistema. 

 

Quadro 1 – Sede e Jurisdição dos Tribunais Regionais Federais 

REGIÃO SEDE JURISDIÇÃO 

1ª Região Brasília-DF 
Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 
Bahia, Piauí, Maranhão, Amazonas, Acre, 
Roraima, Rondônia Amapá e Distrito Federal 

2ª Região Rio de Janeiro-RJ Rio de Janeiro e Espírito Santo 

3ª Região São Paulo-SP São Paulo e Mato Grosso do Sul 

4ª Região Porto Alegre-RS Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

5ª Região Recife-PE Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Sergipe 

  Fonte: Freitas (2008 p. 65-70) 

Dada a sua tipicidade o Poder Judiciário têm por objetivo a realização 

da justiça através da prestação jurisdicional, que consiste na interpretação e 

aplicação do Direito ao caso concreto, na resolução de litígios, assegurando assim a 

ordem jurídica e a paz social necessária ao desenvolvimento do país. (PAULO E 

ALEXANDRINO 2009, p. 612) . 

Entende-se, portanto, que dada à diversidade das causas que lhes são 

afetas e a fim de evitar conflito jurisdicional e melhorar sua estrutura, os órgãos do 

judiciário brasileiro receberam a seguinte classificação:  

−   Quanto à esfera federativa divide-se em órgãos estaduais e federais – De 

acordo com Paulo e Alexandrino ( 2009, p. 612) “a regra é as competências 

da Justiça Federal serem enumeradas expressa e taxativamente no texto 

constitucional, deixando-se a competência residual à Justiça Estadual”. 

−   Quanto à matéria caracterizam-se como órgãos da justiça comum e da 

justiça especial – distiguindo-se pela competência para apreciar matérias 

específicas. Os Tribunais e Juízes estaduais, os Tribunais Regionais 

Federais e os Juízes Federais são considerados órgãos de justiça comum. 
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Já os Tribunais e Juízes do Trabalho, Eleitorais e Militares formam a justiça 

especial; 

−   Quanto ao número de julgadores como órgãos singulares e colegiados - 

sendo os órgãos singulares caracterizados pelos órgãos de primeira 

instância , em que atua um juiz singular e os colegiados pelas instâncias 

superiores, onde estão os tribunais em que a decisão passa por um 

colegiado.  

 

Quadro 2 - Atual composição do Poder Judiciário Brasileiro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz 
Eleitoral 

Juiz 
Federal

Juiz 
Militar

Juiz do 
Trabalho1ª instância 

2ª instância 

Instância 
especial 

Instância 
extraordinária 

Justiça Comum Justiça Especial 

Juiz 
Estadual 

STJ

TRFTJ TRE TRT

TSE TSTSTM

CJF CSJT

CNJ

STF

Juiz 
Federal

Juiz do 
Trabalho

Juiz 
Militar

Juiz 
Eleitoral 



16 

1.2   O judiciário na Administração Pública 

 

A Administração Pública brasileira é compreendida como sinônimo de 

Estado, União e Governo, e está estruturada na tripartição de poder, executivo, 

legislativo e judiciário. 

Conforme Paulo e Alexandrino (2008) a noção teórica da tripartição de 

poderes nasceu na Grécia antiga com a obra “Política” de Aristóteles, em que são 

identificadas as três funções do poder soberano: a função legislativa – de elabora 

normas, a função executiva – de aplicar as normas e a função judiciária – de dirimir 

os conflitos advindos na aplicação dessas normas. 

No entanto, é no trabalho de Charles de Montesquier, “ Do espírito das 

Leis”, que a separação dos poderes se consolida como doutrina política, em que o 

destacado pensador argumenta que a realização de cada uma das funções de 

governo, legislativo, executivo e judiciário, deve ser realizada por órgãos 

independentes, culminando em controle recíproco destes órgãos, o que conduziria  a 

“limitação do poder pelo poder” (PAULO, ALEXANDRINO, 2008 p. 384).   

Embora a tripartição do poder tenha a função de delimitar o campo de 

atuação de cada órgão de acordo com sua especificidade, na auto-funcionalidade 

desses órgãos eles utilizam funções próprias e específicas dos demais, visto que as 

normas, execução e gestão de conflitos são inerentes a administração de toda e 

qualquer instituição e, nesse sentido, Paulo e Alexandrino argumentam que, 

A função típica do Poder Judiciário é a chamada função jurisdicional 
(ou de julgamento), pela qual compete, coercitivamente, em caráter 
definitivo, dizer e aplicar o Direito às controvérsias a ele submetidas. 
Entretanto, assim como os demais poderes da República, o 
Judiciário também desempenha funções acessórias atípicas, de 
natureza administrativa e legislativa. O Poder Judiciário desempenha 
função atípica administrativa quando administra seus bens, serviços 
e pessoa. (...) desempenha função atípica legislativa quando produz 
normas gerais, aplicáveis no seu âmbito, de observância obrigatória 
por parte dos administrados. (PAULO, ALEXANDRINO, 2008 p. 614). 

A exemplo do exposto a Lei nº 5.010/1966 que disciplinou o 

restabelecimento do juizado federal de primeiro grau e criou o Conselho da Justiça 

Federal - CJF, afirma que compete aos juízes federais e juízes federais substitutos a 

administração da Justiça Federal de primeira instância e a Lei n. 11.798 que 
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disciplinou as novas competências ao CJF, que haviam sido conferidas pela 

Emenda Constitucional n. 45/2004, a qual modificou o parágrafo único do art. 105 da 

Constituição, estabelece que cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer, na forma 

da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 

segundos graus, como órgão central do sistema, e com poderes correicionais, cujas 

decisões terão caráter vinculante. 

Da mesma forma a Emenda Constitucional nº 45/2004 cria o Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a 

supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 

Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 

decisões terão efeito vinculante. 

E nessa mesma esteira de entendimento e com maior abrangência 

jurisdicional, a referida Emenda constitucional, institui o Conselho Nacional de 

Justiça e lhes dá competência de controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. 

Portanto, embora o poder do Estado esteja dividido em unidade de 

poderes, a sua administração cabe individual e conjuntamente a cada um deles na 

qualidade de ente publico que se identifica e se confunde com o Estado.  

Nesse sentido, Di Pietro (1999) afirma que a responsabilidade de fazer 

funcionar o Estado foi atribuída aos entes públicos, sendo estes definidos como 

conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da 

função administrativa do Estado. Desse mesmo conceito comunga Meireles (1996) 

ao conceituar a Administração Pública: 

"Em sentido formal, a Administração Pública, é o conjunto de órgãos 
instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em 
geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, 
legal e técnico, dos serviços do próprio Estado ou por ele assumidos em 
benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração Pública é, 
pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus 
serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas " (MEIRELES, 
1996, p. 60).  
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1.3 Princípios que regem a Administração Pública 

 

A atuação administrativa conferida ao  

Conselho Nacional de Justiça – CNJ e ao Conselho da Justiça Federal – CJF, estão 

subordinadas aos princípios que regem a Administração Pública brasileira, 

manifestos no caput do artigo 37 da Carta Magna, onde determina que “A 

Administração publica 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”, sendo esses 

princípios definidos por Rua (2004)  como: 

 
(...) legalidade. Significa que os atos dos servidores públicos, no 
exercício das suas funções, devem ser realizados em conformidade 
com a lei. O princípio da legalidade remete ao da impessoalidade. A 
lei possui a característica da universalidade, ou seja, aplica-se a 
todos uniformemente, sem distinção. A impessoalidade significa que 
não pode haver preferências, privilégios ou qualquer tipo de 
diferenciação, a menos que esteja prevista em lei. 
A moralidade, por sua vez, está relacionada aos princípios da justiça, 
da eqüidade, e da probidade. Finalmente, a publicidade é o caráter 
do que é feito em público e em nome do público: implica a 
visibilidade e transparência das decisões e ações e a 
responsabilidade pública pelos atos praticados. 
Esses princípios resultam do fato de que, nas democracias 
contemporâneas, o serviço público possui um componente 
preponderante de compromisso para com a sociedade democrática 
contemporânea, evoluiu para a idéia de que o próprio Estado e as 
organizações que o compõem existem para servir à sociedade, para 
atender às necessidades e demandas dos cidadãos. Estes é que são 
os portadores dos direitos fundamentais que justificam a própria 
existência do Estado e de suas organizações. 

Ainda nesse sentido Meirelles (2004) classifica os atos administrativos, 

quanto ao seu alcance, como sendo externos e internos, sendo este último 

destinado a produzir efeitos no âmbito das repartições administrativas, incidindo 

sobre os órgãos e agentes da Administração que os expediram, estando contido 

neles atos de cunho ordinatórios que visam a disciplinar o funcionamento da 

Administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos, 

determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim 

de orientá-los no desempenho de suas atribuições e assegurar a unidade de ação 

no organismo administrativo. 
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A terminologia ação é aqui compreendida dentro das prerrogativas 

legais da Administração Pública em que cabe ao ente público realizar sua função 

executiva por meio de atos administrativos, sendo estes definidos como “toda 

manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 

qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir 

e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria” 

(MEIRELLES, 2007, p. 150). 

Sendo os procedimentos ou práticas administrativas no serviço público 

brasileiro, em sua maioria, previstos em normas que orientam os gestores em o que, 

quando e como fazer ou deixar de fazer, dentro do limite da lei, comumente essas 

normas são insuficientes em sua consecução visto que, na maioria das vezes, seus 

idealizadores não são seus executores e, portanto, desconhecem as nuances que 

permeiam a questão a que se propõe resolver, e desconsideram as 

imprevisibilidades que normalmente acorrem às relações institucionais, como 

também alega Rua (1999, p. 254). 

(...) na maior parte das vezes as decisões formuladas têm natureza 
geral e a sua operacionalização requer muitas outras decisões 
específicas, que ocorrem durante o que se denomina 
implementação. Isso tem conseqüências: os próprios objetivos da 
política, e os problemas evolvidos, não são conhecidos 
antecipadamente em sua totalidade, ao contrário, vão aparecendo à 
medida em que o processo avança.   

Nesse contexto se insere o Decreto nº 5.940/2006 que Institui a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação 

às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, assim como a 

Recomendação nº 11, de maio de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, que 

propõe aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição 

Federal de 19882, a adoção de políticas públicas visando à formação e recuperação 

de um ambiente ecologicamente equilibrado e a instituírem comissões ambientais 

                                            
2 Constituição Federal de 1988, Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I -  o Supremo Tribunal 
Federal; I-A -  o Conselho Nacional de Justiça;   II -  o Superior Tribunal de Justiça; III -  os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; IV -  os Tribunais e Juízes do Trabalho; V -  os Tribunais e 
Juízes Eleitorais; VI -  os Tribunais e Juízes Militares;  VII -  os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios.    
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para o planejamento, elaboração e acompanhamento de medidas que visem à 

correta preservação e recuperação do meio ambiente, com fixação de metas anuais, 

estabelecendo a coleta seletiva de resíduos e a aquisição de bens e materiais de 

consumo que levem em consideração o tripé básico da sustentabilidade: 

ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.     

 

Decerto a Recomendação nº 11 do Conselho Nacional de Justiça 

procura acompanhar aos novos procedimentos exógenos de responsabilidade 

socioambiental, ao orientar o que fazer quanto à aquisição de produtos e destinação 

de alguns resíduos, contudo, não informa como fazê-lo, por isso é que sua 

propositura denomina-se Recomendação e não Resolução ou Instrução Normativa, 

em que o primeiro configura-se em sugestão enquanto os dois últimos são 

ordenamentos, deixando dessa forma a cargo dos TRF’s e Seções Judiciárias o 

desenvolvimento de procedimentos que alcancem os objetivos sugeridos, sem que 

haja por estes a obrigação de fazê-lo.    

Provavelmente esse lapso procedimental na utilização do instrumento 

de comunicação pelo CNJ tenha refletido na demora de algumas instituições a ele 

vinculadas em atender ao recomendado, posto que decorrido dois anos de sua 

publicação pouca providência tem sido adotada por alguns dos setores 

administrativos do judiciário para a implantação dessa nova diretriz, podendo-se 

creditar essa inatividade, em parte a ausência da formação de comissões ambientais 

previstas na Recomendação, mas substancialmente a ausência de parâmetros 

norteadores que conduzam os atores responsáveis na implantação do programa em 

suas unidades gestoras. 

 

 

 

 

 



21 

2.  Referencial Teórico 

 

A necessidade da conservação dos recursos naturais para a 

preservação da raça humana e a urgência na realização da equidade social são 

axiomas incontestáveis que se materializaram em propostas e ações, no final do 

século XX e início desse século XXI, não se aceitando mais que nenhum campo do 

conhecimento ou governo ignore sua existência ou não lhes faça menção em suas 

proposituras. 

Os muitos eventos mundiais ocorridos no final do último século 

exemplificam bem essa dissertativa, dos quais a Conferência de Brundtland em 81 e 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 

merece destaque pelo compromisso assumido entre os diversos países participantes 

em caminhar no sentido da preservação e recuperação dos recursos naturais e no 

alcance da justiça social. Essa última Conferência teve como marco emblemático a 

Agenda 21 onde foram descritos planos de ação para um desenvolvimento 

sustentável a ser adotado pelos países integrantes da ONU (BRASIL).  

O Brasil antes mesmo da Rio 92 já firmava a valoração do meio 

ambiente em suas políticas públicas com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que  dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação (LIMA, 2005). No entanto, a incorporação desses valores 

ganha peso com a Rio 92 onde o País subscreve a Agenda 21, comprometendo-se 

a implementar políticas públicas sócio-ambientalmente proativas.  

Aqui a terminologia políticas públicas e implementação serão 

entendidas a luz da conceituação dada por Rua em que políticas públicas é definida 

como “o conjunto das decisões e ações relativas à alocação de valores”, enquanto 

que a implementação tem o sentido de “conjunto de ações realizadas por grupos ou 

indivíduos de natureza pública ou privada, com vista à obtenção de objetivos 

estabelecidos antes ou durante a execução das políticas” (RUA, 1999, p. 232, 250). 

O compromisso brasileiro com a Agenda21, da Rio 92, toma forma com 

a criação de agendas 21 nacional e locais, em que participaram diversos segmentos 

da sociedade através de fóruns e audiências públicas, onde foram delineadas as 
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diretrizes governamentais para a garantia da sustentabilidade pela compatibilização 

da conservação ambiental, da justiça social e do crescimento econômico (BRASIL). 

Todo esse processo resultou em ações pontuais, sendo uma destas a inserção de 

valores sócio-ambientais nos procedimentos administrativos do Governo.  

Ocorre que a implantação desses novos valores implica em mudança 

na cultura organizacional e no comportamento de seus integrantes, do que Mamede  

citando Stahl & Bounds, afirma: 
Transformações organizacionais efetivas são, na verdade, 
transformações culturais, pois a mudança só será efetiva se os 
sistemas organizacionais mais significativos se mantiverem 
alterados, mesmo que seus implantadores e maiores defensores não 
estejam mais atuantes na organização. A transformação estará então 
incorporada à nova cultura da corporação (STAHL & BOUNDS, apud 
MAMEDE, 2004, p. 1). 

Nesse sentido, para melhor compreender o tema em questão, sem a 

pretensão de querer esgotá-lo, este estudo utiliza como escopo o arcabouço teórico 

das políticas públicas brasileiras, derivadas da Reforma do Estado, na segunda 

metade dos anos 90, especificamente das políticas socioambientais, apresentando a 

transversalidade deste com a teoria neoinstitucional e capital social, pela leitura que 

esses conhecimentos científicos permitem fazer do comportamento das instituições 

frente a novos desafios e da interação entre diversos atores sociais no alcance de 

objetivos comuns.  

Antes, porém, de discorrer sobre a Reforma do Estado e a teoria 

neoinstitucional, necessário se faz esclarecer o que vem a ser, para fins desse 

estudo, práticas administrativas e responsabilidade socioambiental, posto que estes 

são os dois eixos de procedimentos a serem conciliados na obtenção da gestão 

sustentável pretendida pelo Estado. 

Portanto, nesse estudo as práticas administrativas são compreendidas 

pela perspectiva jurídica onde é reconhecida como procedimento administrativo a 

quem Meirelles define como “a sucessão ordenada de operações que propiciam a 

formação de um ato final objetivado pela Administração”, ou ainda “o caminho legal 

a ser percorrido pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um 

ato administrativo principal” (MEIRELLES, 2007, p. 157). 
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Por sua vez a responsabilidade sócio-ambiental tem aqui seu 

significado delineado nos dois eixos do desenvolvimento sustentável como, a ação 

direcionada à preservação dos recursos naturais e a realização da justiça social, 

sendo o social e o meio-ambiente parte de um mesmo núcleo, a quem Almeida  

citando Giddens afirma que “natureza e sociedade estão imbricadas, e qualquer 

programa de ação ambiental passa por processos sociais de escolha e valoração 

moral”(ALMEIDA, 2006, p. 7, Apud GIDDENS). 

Nesse mesmo sentido Ferreira argumenta que “apesar da sociedade 

política e institucional insistir em manter separados e justapostos universos como 

ambiente e sociedade, esses devem ser pensados juntos” e que a sustentabilidade 

consiste na interação entre sociedade/natureza estando a idéia de sustentabilidade 

também associada à democracia, equidade e eficiência (FERREIRA, 2006, p. 5). 

Em linhas gerais as práticas administrativas sócio-ambientalmente 

responsáveis ou práticas administrativas sustentáveis, ou ainda gestão ambiental, 

correspondem a ações que impliquem em preservação e/ou restauração de recursos 

naturais, e que resultem em benefícios diretos a camada da sociedade menos 

favorecida.  

 

2.1 Política pública sócio-ambiental na Reforma do Estado 

 

A implementação de uma política sócio-ambiental pró ativa demorou a 

se iniciar no Brasil visto que este passava por um processo de reestruturação 

administrativa que tinha a pretensão de tornar a administração pública mais eficaz e 

eficiente em suas ações. Ocorria a reforma do Estado, momento em que o Brasil 

através da reconstrução do Estado procura saída para crise de governança e 

governabilidade da então estabelecida reforma neoliberal, que tinha adotado uma 

estrutura de Estado mínimo numa tentativa de responder a baixa taxa de 

crescimento econômico e elevadas taxas de desemprego e inflação existentes na 

década de 80 (BRESSER PEREIRA, 1997a). 

O Estado estava em transição, do abandono da administração 

burocrática vigente para nova postura administrativa denominada administração 
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pública gerencial, que tinha entre suas principais características a orientação da 

ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente e conseqüente resgate da 

legitimidade dos órgãos públicos perante a sociedade como a instância responsável 

pela manutenção do bem-estar social e pelo desenvolvimento auto-sustentado do 

país (BRESSER PEREIRA, 1997a, 1997b). 

A incorporação de políticas públicas de sustentabilidade aos 

procedimentos administrativos do Estado inicia-se, portanto, em 2004 quando 

efetivamente é inserido no PPA 2004/2007 os princípios do desenvolvimento 

sustentável pela inclusão da proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica (BRASIL), aumentando assim a governança pretendida pela reforma 

administrativa, governança essa definida por Bresser-Pereira (1997a) como a 

“capacidade financeira e administrativa que o governo deve ter para transformar em 

realidade as decisões que toma” (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 7), sendo-lhe 

completível a afirmativa de Godard (1997), “políticas de meio ambiente não poderia 

ser mantida permanentemente a margem dos processos de ação coletiva e de 

organização econômica”. 

Dado ao caráter transversal das políticas públicas, e no caso em 

questão da política de gestão ambiental, em que novos atores são agregados ao 

desafio de se estabelecer a governabilidade do Estado, sendo aqui a 

governabilidade entendida pelo conceito dado por Bresser Pereira (1997a) da 

“capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir a legitimidade e 

governar” (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 7), a implementação desses programas 

encontra na base da teórica neo-institucional o lastro para a formação de boas 

práticas administrativas sustentáveis. 

 

2.2 A aplicação da Teoria institucional  

 

A importância devida a teoria neo-institucional na análise desse estudo 

se deve a percepção da simbiose entre sociedade e organização – realidade social 

interferindo na instituição e vice-versa – desenvolvida pelos teóricos desse 

conhecimento que, segundo Romero (1999), entendiam que a teoria institucional 

clássica era insuficiente para explicar alguns fenômenos percebidos nas 
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organizações, posto que esta teoria se limitava ao estudo dos detalhes que 

configuravam diferentes estruturas administrativas, legais e políticas de diversas 

instituições de países distintos, comparando-as e contrastando-as. 

A teoria neo-institucional não abandona os conceitos concebidos pela 

teoria institucional, mas, conforme afirma Romero (1999), lhe traz novos referenciais 

de análise para melhor compreensão dos fenômenos percebidos nas instituições e 

que segundo Powell e Dimaggio (1999) tem como campo de análise os fenômenos 

políticos, econômicos e sociais, adquirindo para cada uma destas ciências 

significado próprio. 

Portanto, dado o caráter de complementaridade que o neo-

institucionalismo traz a teoria institucional, esse estudo apodera-se da terminologia 

teoria institucional para toda e qualquer derivação dessa corrente de pensamento 

sem pretender, contudo, minimizar a importância das inovações teóricas dela 

decorrentes. 

A apropriação desse novo saber pelas ciências política, econômicas e 

sociais, suscitou variadas discussões entre seus teóricos fazendo surgir métodos de 

análises diferentes que Hall e Taylor (2003) classificaram em três escolas de 

pensamento como, institucionalismo histórico, institucionalismo da escolha racional e 

institucionalismo sociológico3. 

No que pese as discussões pertinentes as correntes do pensamento 

institucional, esse estudo se vale da argumentação de Hall e Taylor (2003, p. 223) 

de que “é chegado para elas (escolas) o tempo de entabular intercâmbios mais 

explícitos e mais sustentados. Há todas as razões de pensar que temos a aprender 

de todas as escolas de pensamento, como cada uma delas aprender das outras”.  

Ao comparar as três escolas do pensamento institucional Hall e Taylor 

(2003, p. 194) procuram responder a duas questões que eles entenderam ser 

fundamentais para sua análise, “como construir a relação entre instituição e 

comportamento e como explicar o processo pelo qual instituições surgem ou se 

modificam”. Assim, esse estudo se utiliza da construção das respostas que esses 

autores procuraram dar a essas duas perguntas, para melhor compreender o que 

                                            
3 Para maior informação sobre essas escolas ver HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões 
do neo-institucionalismo.  São Paulo:Lua Nova,  nº 58, 2003.  
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vem a ser o fenômeno da institucionalização da responsabilidade ambiental nas 

práticas administrativas do serviço público, aqui delineado pelo cenário da Justiça 

Federal da 5ª Região. 

Antes de discorrer sobre as respostas apresentadas a pergunta 

proposta vale destacar o que vem a ser instituição para os teóricos do 

institucionalismo histórico. Para esses pesquisadores a instituição é definida como 

“procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à 

estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política” (HALL e 

TAYLOR, 2003, p. 196). 

 

2.2.1 Institucionalismo histórico 

Os teóricos do institucionalismo histórico ao relacionar instituição e 

comportamento individual, procuram explicar como as instituições afetam o 

comportamento dos indivíduos, e para respondê-la eles fornecem duas respostas 

que Hall e Taylor (2003, p. 197) classificaram em perspectiva calculadora e 

perspectiva cultural, argumentando que “cada uma delas responde de modo 

ligeiramente diferente a três questões básicas: como os atores se comportam, o que 

fazem as instituições e por que as instituições se mantém?”.  

 

Quadro 3 – Questões essenciais para a análise institucional. 

 Perspectiva cultural Perspectiva calculadora 

Como os 
atores se 
comportam? 

O comportamento depende da 
interpretação de uma situação dentro 
da visão de mundo do próprio 
indivíduo. 

Buscam maximizar seu 
rendimento em referência a um 
conjunto de objetivos definidos, 
adotando um comportamento 
estratégico. 

Que fazem as 
instituições? 

Fornecem modelos morais e cognitivos 
que permitem a interpretação e a ação. 

Afetam o comportamento dos 
indivíduos ao oferecerem 
informações concernentes ao 
comportamento dos outros, aos 
mecanismos de acordos, as 
penalidades em caso de 
defecção, etc. 

Por que as 
instituições 

Elas estruturam as próprias decisões 
concernentes a uma eventual reforma 
que o indivíduo possa adotar. Suas 

Porque os indivíduos aderem a 
seu modelo uma vez que 
perderá mais ao evitá-lo do que 
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se mantêm? convenções não podem ser objeto 
explícito de decisões individuais. 

ao aderir a ele. 

Fonte: Extraído do artigo as três versões do neo-institucionalismo de HALL e TAYLOR (2003, pp 197-
198). 

 
O quadro 3 apresenta a formatação dada pelo institucionalismo 

histórico às variadas formas de agir dos atores e da instituição durante sua trajetória 

de convívio, o que permite identificar similaridade com este estudo, possibilitando 

assim elucidar o comportamento assumido pelos diversos atores que compõe a 

Justiça Federal da 5ª Região, assim como a postura avocada pela administração na 

incorporação da gestão ambiental. 

 

2.2.2 Institucionalismo da escolha racional 

 

Outra corrente do pensamento institucionalista que contribui no 

desenvolvimento desse estudo é a da escola da escolha racional, em que busca dar 

resposta aos fenômenos institucionais pela ótica das instituições, valendo-se de 

mecanismos que exercem controle sobre a atividade e a obediência de seus 

agentes.  

De acordo com Hall e Taylor (2003, p. 206), “trata-se de um enfoque 

‘calculador’ clássico para explicar a influência das instituições sobre a ação 

individual” que são manifestamente identificadas em suas interpretações dos 

pressupostos comportamentais. 

 

2.2.3 Institucionalismo sociológico 

 

Por conseguinte, a escola do institucionalismo sociológico traz para o 

contexto institucional o meio social em que, conforme afirma Hall e Taylor (2003, p. 

210), “a identidade e a imagem de si, dos atores sociais, são elas mesmas vistas 

como sendo constituídas a partir das formas, imagens e signos institucionais 

fornecidos pela vida social”. 
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Hall e Taylor (2003) argumentam que para muitos teóricos do 

institucionalismo sociológico a vida social é quem define a trajetória das ações 

institucionais e que estas por sua vez, influenciam o comportamento dos atores ao 

lhes oferecer as mesmas atribuições de significados da vida social.   

Quadro 4 – Influência das instituições sobre a ação individual. 

Ação individual Pressupostos comportamentais 

Situações em que os indivíduos agem 
de modo a maximizar a satisfação das 
suas próprias preferências com o risco 
de produzir um resultado sub-ótimo 
para a coletividade. 

Em geral, tais dilemas se produzem por que a 
ausência de arranjos institucionais impede cada 
ator de adotar linha de ação que seria preferível 
no plano coletivo.  

Os indivíduos se utilizam de cálculo 
estratégico fortemente influenciado 
pelas expectativas relativas ao 
comportamento provável dos outros 
atores. 

As instituições estruturam essa interação ao 
influenciarem a possibilidade e a seqüência de 
alternativas na agenda, ou ao oferecerem 
informações ou mecanismo de adoção que 
reduzem a incerteza no tocante ao 
comportamento dos outros, ao mesmo tempo 
que propiciam aos autores ‘ganhos de troca’, o 
que os incentivará a se dirigirem a certos 
cálculos ou ações precisas. 

Fonte: Extraído do artigo as três versões do neo-institucionalismo de HALL e TAYLOR (2003, pp. 
205-206). 

 

 

2.3 Institucionalismo e capital social 

 

Essa abordagem sociológica da teoria institucional encontra 

convergência com a de capital social sendo, nesse momento, plausível se 

estabelecer a clivagem dessas correntes de pensamento, a fim de se obter maior 

dinamismo a discussão da institucionalização de valores ambientais, que foram 

construídos fora da administração pública e, que estão sendo internalizadas aos 

procedimentos administrativos, interferindo diretamente nas ações dos agentes 

institucionais. 

De acordo com Costa (2005) o capital social teve em sua matriz 

disseminadora os sociólogos Pierre Bourdier, Robert Putnam e James Coleman, que 

entenderam o resultado das relações interpessoais e grupais como agregador de 
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desenvolvimento individual e coletivo, dando a esta interação o conceito de capital 

social. 

Esses sociólogos ofereceram uma nova amplitude ao termo capital, ao 

transpor sua dimensão econômica, agregando-o a ciência sociológica, recebendo 

essa nova terminologia social a definição adiante expressa por Bourdieu.  

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que 
estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou 
menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, 
como conjunto de agentes que não somente são dotados de 
propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são 
unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU 1980, p. 67). 

O conjunto de recursos atuais ou potenciais disponíveis que definem o 

capital social é caracterizado pelo campo onde ocorrem as relações 

institucionalizadas, sendo este o ambiente em que, segundo Hall e Taylor (2003) “os 

indivíduos são levados pela sua socialização a desempenhar papéis específicos e 

internalizam as normas associadas a esses papéis, sendo esse o modo pelo qual se 

concebe a influência das instituições sobre o comportamento.” 

Essa internalização das normas pelos indivíduos se opera pelo habitus, 

a quem Bonnewitz (2003, p. 76), em sua leitura de Bourdieu, compreendeu como a 

experiência adquirida e repetida pelo indivíduo, que foi forjado pelo conhecimento 

obtido da convivência com seus pares, num ambiente denominado campo, se 

estabelecendo uma relação de dependência entre habitus e campo. 

Bourdieu (2007, p. 144) ressalta que “o habitus é um corpo socializado, 

um corpo estruturado, um corpo que incorporou as estruturas imanentes de um 

mundo ou de um setor particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto 

a percepção desse mundo como a ação nesse mundo”. 

A troca de inputs, aqui entendido como produto de relações entre o 

habitus e o campo, é que permite o desenvolvimento do ambiente social e do 

indivíduo. Este indivíduo é visto por Bourdieu como ator social, que ao interagir com 

o ambiente, suas ações não mais lhe pertence, senão ao sistema completo de 

relações nas quais e pelas quais elas se realizam (THIRY-CHERQUE, 2006). Neste 

sentido Putnam discorre que, ao sistema de relações cabe a inserção de normas 
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que regulamente e discipline essa relação (PUTNAM, 2007) e dessa mesma 

premissa Coleman destaca que as relações sociais são importantes canais de 

informação que fornecem base para a ação (COSTA, 2005). 

Putnam formaliza sua compreensão de capital social com a publicação 

em 1993 de Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna (PUTNAM, 

2007), onde pela interpretação que dá a uma pesquisa realizada em duas regiões 

localizada no sul e norte da Itália, em que são aplicados, nas duas localidades, os 

mesmos recursos financeiros pelo governo italiano com a finalidade de promover o 

desenvolvimento local, se observou que as aplicações foram melhor aproveitadas 

pela região norte que notadamente possuía  uma organização social com elevado 

nível de participação cívica, onde os programas governamentais encontraram 

terreno fértil para sua promoção, levando Putnam a concluir que: 

O capital social diz respeito a características da organização social, 
como confiança, normas e sistemas [de participação cívica], que 
contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as 
ações coordenadas (PUTNAM, 2005, p. 177). 

Ao tempo em que Putnam percebe o capital social pela ótica da 

civilidade do ambiente social, Coleman o vê como uma relação de cooperação 

capaz de promover o desenvolvimento coletivo.  “O capital social é (...) a habilidade 

de as pessoas trabalharem juntas em grupos e organizações para atingir objetivos 

comuns” (COLEMAN apud COSTA, 2005, p. 6). 

 Bourdieu, Putnam e Coleman convergem ao concluir que o capital 

social direcionado pode reverter-se em benefício comum, elevando a qualidade de 

vida de seus consorciados, ao tempo que divergem quanto à obtenção do capital 

social, pois para Bourdieu este é obtido pelo conhecimento pessoal adquirido pelos 

atores sociais, enquanto para Coleman se dá por ações políticas e econômicas e por 

sua vez Putnam entende como resultante de relações de confiança e de práticas 

cívicas. 

Em síntese, do que foi argumentado, cabe registrar a importância de 

todas essas contribuições teóricas para formação e compreensão da 

institucionalização da gestão ambiental no âmbito do TRF da 5ª Região, pela 

inclusão de valores sócio-ambientalmente adequados em seus procedimentos 

administrativos, que aglutinam em um mesmo contexto de ação estruturante, o 
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governo por meio de suas normas e regulamentos, as instituições por intermédio de 

seus administradores e servidores na qualidade de agentes da ação e a sociedade 

que ao tempo que influencia as ações são por elas influenciadas.  
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2. Meio ambiente – nova ordem mundial 
  

 Esse capítulo se propõe a apresentar em breve retrospecto, os 

principais eventos que culminaram em proposta de mudanças comportamentais da 

sociedade e dos governos, com a finalidade de assegurar a sustentabilidade da vida 

na terra e a continuidade da raça humana. É também propósito desse capítulo traçar 

em linhas gerais o movimento da administração ambiental no mundo e no Brasil. 

 

3.1  Cronologia da mudança 
 

Ao final da década de 60, reuniram-se em Roma representantes de 

setores da sociedade, industriais, ONGs, cientistas e políticos, para discutir o 

sistema econômico vigente, e chegaram à conclusão de que não haveria como a 

humanidade ficar ignorando a exaustão dos recursos naturais que sustentam a vida 

no planeta em nome de um crescimento econômico (MEADOWS et al., 1979). 

Esse grupo ficou conhecido como Clube de Roma, liderado pelo 

industrial Arildo Peccei e 30 especialistas do MIT – Massachusset Institute of 

Technolgy que, sobre a coordenação de Denis e Donella Meadows, elaboraram um 

relatório que recebeu o nome de seus coordenadores “Relatório Meadows”,  para 

medir o limite do crescimento econômico considerando o uso crescente dos recursos 

naturais.  

Preocupada com a poluição crescente e com desastres ecológicos 

como o da Baía de Minamata, no Japão, a Suécia propôs a ONU a realização de 

uma conferência internacional para discutir os principais problemas ambientais 

(MILARÉ, 2007; VITERBO, 1998). 

Em 1972 é publicado pelo O Clube de Roma o Relatório de Meadows 

intitulado “Os limites do crescimento”, em que afirmava que se fossem mantidas as 

atuais tendências de crescimento populacional, de industrialização e poluição, em 

algum momento nos próximos cem anos, haveria um colapso nos recursos naturais 

e um declínio súbito tanto da população como da capacidade industrial.  
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O referido estudo teve grande repercussão internacional recebendo 

severas críticas dos países do terceiro mundo, liderados pelo Brasil, por alegar que, 

para atingir a estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais era 

necessário congelar o crescimento da população global e do capital industrial. 

Essa pesquisa resultou em calorosos discursos na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que se realizava em Estocolmo. 

Nessa conferência foi criado o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. 

Em 1973, em Washington, 125 assinaram a Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécie da Fauna e da Flora Ameaçada de Extinção - 

CITES, que protege mais de 600 espécies de animais e plantas. A CITES entra em 

vigor em 1975. Os signatários se encontram a cada dois anos para retificar a lista de 

espécies ameaçadas 

Em continuidade ao Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, em 1983 a ONU cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, presidida pela primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem 

Brundtland, que produziu o Relatório Brundtland – intitulado Nosso futuro comum, 

publicado em 1987, onde pela primeira vez é manifesto o termo desenvolvimento 

sustentável, definido como sendo “aquele que atende as necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 1991 apud ALMEIDA, 2002, p. 56).  

No ano de 1987 em Montreal 24 países assinam acordo de proteção à 

camada de ozônio, que filtra parcialmente os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. 

Pelo documento, a produção de substâncias químicas nocivas à camada de ozônio 

deve ser reduzida à metade até 1999.  

Em 1988 reuniram-se na cidade de Basiléia na Suíça 105 países e a 

Comunidade Européia assinaram a Convenção da Basiléia para o controle dos 

movimentos transfronteiriço de resíduos perigosos e sua disposição. Essa 

convenção entrou em vigor em 1992. 
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Marcando o 20º aniversário da conferência de Estocolmo sobre o meio 

ambiente, em 1992 é realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre ambiente e desenvolvimento – Rio92, que reuniu legisladores, diplomatas, 

cientistas, mídia, empresários e representantes de organizações não-

governamentais (ONGs) de 179 países, onde se estabeleceram compromissos de 

conciliação entre desenvolvimento humano e meio ambiente.  

Ao seu término foram produzidos vários documentos, dentre os quais, 

o reconhecidamente mais importante, a Agenda 21 – programa de ação que viabiliza 

o novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional, que concilia métodos 

de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica (BRASIL). Convenções 

sobre proteção climática, biodiversidade e desertificação são celebradas a partir daí. 

No ano de 1997, na cidade de Kyoto no Japão, 160 países participam 

da criação do Protocolo de Kyoto, que tinha por objetivo diminuir a emissão de 

gases causadores do efeito estufa responsável pelo aquecimento da terra. É 

proposto aos países industrializados a diminuição de emissão de gases em 5%, com 

base nos dados de 1990, entre os anos de 2008 e 2012. O acordo entrou em vigor 

em fevereiro de 2005. Os Estados Unidos não assinou o protocolo.  

Em Montreal um total de 135 países assina o Protocolo de Cartagena 

de Segurança Biológica, em 2000. O protocolo regula o comércio de organismos 

geneticamente modificados tais como plantas e sementes. Países podem boicotar a 

importação de tais produtos mesmo sem comprovação de que a manipulação 

genética seja nociva ao homem e ao meio ambiente. Em vigor para o Brasil desde 

22 de fevereiro de 2004, o Protocolo permite ao País participação plena nas 

negociações internacionais sobre biossegurança.. 

Ainda no ano de 2000 é realizada em Nova York a Cúpula do Milênio 

das Nações que resultou na Declaração do Milênio das Nações Unidas e no ano 

seguinte em Estocolmo representantes de 120 países assinam uma convenção pelo 

boicote às substâncias batizadas de “Os 12 sujos”, incluindo pesticidas como DDT e 

dioxina. 
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Em 1º de março de 2005 o secretário geral da ONU, Kofi Anan e o 

diretor geral da UNESCO, Koishiro Matsuura, declararam que a década 2005 a 2014 

seria dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

3.2  O Ambiente definidor de política pública 
 

Os anos que se seguiram após a segunda guerra mundial, foram 

marcados por crescente avanço tecnológico e econômico, em que o aparato 

científico empregado no esforço de guerra foi redirecionado para a recuperação e 

desenvolvimento, especialmente dos países diretamente afetados pelo conflito, 

situados no continente europeu que foram favorecidos pelo plano Marshall – 

programa norte americano de reconstrução nacional (MILARÉ, 2007).  Embora esse 

progresso tenha refletido em relevantes benefícios para a humanidade, ele elevou 

significativamente o nível de intervenção no ambiente natural pela apropriação em 

larga escala dos recursos naturais e pelo aumento vertiginoso e catastrófico da 

poluição, resultantes do processo produtivo (LIMA, 1995). 

De sorte que na década de 60 a comunidade científica chama a 

atenção sobre os riscos existentes por traz do modelo vigente de desenvolvimento, 

com a publicação em 1962 do livro “primavera silenciosa” de Rachel Carson e com a 

realização da Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases 

Científicas para Uso e Conservação Racional dos Recursos da Biosfera organizada 

pela UNESCO, em Paris, no ano de 1968 (ALMEIDA, 2002; MILARÉ, 2007). 

Seguiram-se a esses eventos os demais já anteriormente registrados e 

que de forma basilar intervieram no curso das políticas públicas dos governos dos 

países desenvolvidos. 

Antes da formação da Comunidade Européia em 1992, com a 

assinatura do Tratado de Maastrich, o bloco econômico daquele continente 

formulava normas ambientais, sendo a Diretiva 67/548 da CEE, de 1967, sobre 

classificação, etiquetagem e embalagem de sustâncias perigosas, considerada 

primeira norma ambiental da então Comunidade Econômica Européia – CEE. 
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É com a constituição da União Européia, em 1992, que se estabelece 

uma unidade de política ambiental naquele continente, onde são formalizadas 

Diretivas ambientais que provocaram impacto nas relações comerciais entre os 

países daquela comunidade e o resto do mundo, por estabelecer severa restrição à 

produção, comercialização e deposição de produtos que interferem negativamente 

no meio ambiente. 

No entanto, é em 1972 que a Comunidade Européia tem seu primeiro 

Programa de Ação em Matéria de Ambiente que já se encontra na sexta edição, com 

vigência entre 2002-2012 (ALMEIDA, 2006).  

A União Européia é hoje quem tem a legislação mais aplicável em 

termos de proteção ao meio ambiente o que tem dado respaldo aos Estados-

Membros na efetiva implantação de políticas ambientais locais. Dentre as Diretivas 

da União Européia duas merecem destaque: 

Diretiva 2002/96/CE – WEEE –  trata do gerenciamento de Resíduos 

de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,  determinando critérios para a coleta, 

tratamento, reciclagem e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos, fazendo dos produtores responsáveis pelo financiamento da maioria 

destas atividades, de modo que os consumidores não arquem com o custo desse 

processo.  

Diretiva 2002/95/CE – ROHS – Restrição de Substâncias Perigosas, A 

diretiva controla a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

pela restrição de substâncias perigosas usadas em sua fabricação, tais como 

chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, e retardadores de chama utilizados 

em plásticos: Polibromatos Bifenílicos (PBBs), e Polibromatos Bifeníl-Éteres 

(PBDEs). 

A Diretiva WEEE entrou em vigor em 13 de agosto de 2005 e Diretiva 

ROHS em 1º de julho de 2006. E os produtos produzidos nos Estados-Membros 

recebem a marca CE que atesta a conformidade, dos produtos com os requisitos de 

saúde e segurança. 
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Essas Diretivas impactaram significativamente o comercio internacional 

e levaram países como a China, maior produtora de equipamentos eletroeletrônico 

do mundo, alterar seu sistema de produção. 

Para o setor eletro-eletrônico da China, a diretiva Rohs é algo 
positivo, mas, ao mesmo tempo, também negativo. Razão pela qual 
elevará o padrão de acesso dos produtos chineses e favorecerá a 
transformação do setor. Enquanto isso, com tal diretiva, o custo 
aumentaria, o que restringirá, em certo grau, o desenvolvimento e 
exportação das empresas chinesas.  
Na realidade, a diretiva Rohs não é a primeira a formar um impacto 
no setor eletro-eletrônico da China. Antes disso, a WEEE da UE 
entrava em vigor com o objetivo de tratar da reciclagem de produtos 
eletro-eletrônicos (ICR)4. 

Nos Estados Unidos, assim como nos demais países, a questão 

ambiental entra nas discussões políticas na década de 60, pelos desastres 

ambientais que ocorreram naquele período, sendo a principal ocorrência o 

vazamento de óleo do petroleiro Santa Bárbara, na costa da Califórnia, em 1969, 

que resultaram na edição da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, em 1º de 

janeiro de 1970(ALMEIDA, 2006). 

Segundo Almeida (2006, p. 23) embora os Estados Unidos tenha 

“resistido em assinar tratados e convenções internacionais suas legislações 

relacionadas a normas internacionais aumentaram de 52 para 173 de 1970 para 

194”, e 28 dos 50 Estados norte-americano já adotam medidas de redução de gases 

poluentes com o objetivo de combater o aquecimento global. 

 

 

3.2 Gestão ambiental no Brasil 
 
 

A preocupação com o meio ambiente permeia a agenda pública 

brasileira desde a década de 60, sendo, no entanto, introduzida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro como critério de responsabilidade ambiental vista pelo prisma do 

                                            
4 Como empresas chinesas enfrentam a Diretiva Rohs da UE? China Rádio Internacional. China, 27 
jul. 2006. Disponível em:< http://po1.chinabroadcast.cn/199/2006/07/27/1@47969.htm>. Acesso 
em 26 mai. 2009. 
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Estado como detentor e guardião dos recursos naturais que impunha a terceiros a 

obrigação de preservá-lo. 

A exemplo do disposto tem-se a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, ou Código Florestal, que tem como imperativo a proteção das florestas e 

demais formas de vegetação e a Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe 

sobre a proteção à fauna, onde em seu art. 1º determina que os animais que 

constituem a fauna silvestre e os recursos que compõe sua base existencial são 

propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, 

caça ou apanha.  

Em 1981, é publicada a Lei nº 6.938, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a 

quem Carvalho descreveu como sendo uma iniciativa transformadora por “introduzir 

pela primeira vez no Brasil, mecanismos de gestão colegiada e participativa, através 

da criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, colegiado de 

natureza deliberativa, em cuja composição (...) assegurou-se a participação da 

sociedade civil” (CARVALHO, 2003, p. 19).  

No entanto, foi a partir da Agenda 21 global, e em atendimento a 

diretiva do capítulo 4 da referida Agenda,que exorta aos países estabelecerem 

programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo e 

o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos 

padrões insustentáveis de consumo, que o Brasil construiu a Agenda 21 brasileira, 

sendo a mesma incorporada ao Plano Plurianual do Governo - PPA em 2004, 

passando a integrar a política pública nacional (BRASIL).  

O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo do Governo 

Federal que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal, que tem como princípios básicos a identificação clara 

dos objetivos e prioridades do Governo, integração do planejamento e do 

orçamento, promoção da gestão empreendedora, garantia da transparência, 

estímulo às parcerias, à gestão orientada para resultados e ao conjunto das ações 

de Governo em programas (BRASIL).  

Neste sentido, a internalização da responsabilidade socioambiental na 

prática administrativa do serviço público tem início com a Agenda Ambiental na 
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Administração Pública – A3P, instituída pela portaria nº 221, de 10 de setembro de 

2004, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, que segundo Grazinoli (2008) teve por 

objetivo estimular a revisão dos padrões de produção e consumo praticados pela 

administração pública, introduzindo o parâmetro da sustentabilidade a estrutura 

estabelecida. 

A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P - é o meio para a 

efetivação da diretriz de transversalidade no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 

e do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA com os demais órgãos 

integrantes da Administração Pública, na busca do desenvolvimento sustentável, 

constituindo-se em um programa que visa implementar a gestão socioambiental 

sustentável das atividades administrativas e operacionais do Governo, agindo este 

como referencial em responsabilidade ambiental para a sociedade e iniciativa 

privada.  

Essa nova política vem sendo paulatinamente assimilada pelos órgãos 

públicos, dentre os quais o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Supremo Tribunal 

Federal – STF, instâncias superiores aos Tribunais Regionais Federais na hierarquia 

do judiciário brasileiro, já formalizaram parceira com a rede A3P, com o intuito de 

estabelecer praticas ambientalmente responsáveis em suas administrações.    

Com a finalidade de consolidar a responsabilidade no ambiente 

administrativo do serviço público em 2006 o governo federal publica o Decreto nº 5. 

940, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal.  

 

3.4 Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P 
  

O programa da rede A3P, ainda não constitui uma obrigatoriedade 

legal para os entes da administração pública, contudo sua centralidade e 

especialidade dentro da estrutura do governo, aliada a imperatividade da 

responsabilidade sócio-ambiental estabelecida, impõe o direcionamento e 

uniformidade das ações dos órgãos que integram o serviço público federal, no 

sentido de assegurar a preservação do meio ambiente. 
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A A3P adota como princípios, a inserção dos critérios ambientais, pela 

mudança nos investimentos, compras e contratação de serviços; gestão adequada 

dos resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados, sendo ainda seu objetivo a 

melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Dentre essas mudanças propostas, as de investimentos, compras e 

serviços do governo suportam a maior alteração no âmbito da administração pública 

e certamente o maior impacto em termos de benefícios ao meio ambiente, posto que 

esses procedimentos necessitam ser revisados, passando pelo crivo da redução do 

consumo – adquirindo o que realmente é necessário, aquisição de produtos que 

agreguem economia de energia, menor impacto ambiental na sua produção e 

deposição, e que possua maior durabilidade – que exista peças de reposição 

disponíveis no mercado.  

Para maior compreensão da dinâmica que envolve as mudanças 

proposta, a A3P delineou quatro eixos de ação: licitações sustentáveis, uso racional 

de recursos, gestão integrada de resíduos e qualidade de vida no trabalho, dos 

quais os três primeiros serão utilizados nesse trabalho para fins de referência visto 

que refletem maior risco ao meio ambiente ficando o eixo qualidade de vida no 

trabalho, ausente às discussões aqui elaboradas posto que já se encontra 

contemplado no programa de qualidade total no TRF5 e suas Seções Judiciárias.  

 
3.4.1 Licitações sustentáveis 
 

A Constituição Federal de 1988, no inciso XXI, do art. 37, determina 

que obras, serviços, compras e alienações públicas devem ser realizadas por meio 

de processo licitatório, assegurando igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

Em decorrência foi editada a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

disciplinou a contratação com a administração pública, estabelecendo formas, 

modalidades, limites e penalidades. Essa Lei define licitação como processo para 

contratar com o serviço público pela seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, com observância do princípio constitucional da isonomia, e como 
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forma de empreender maior dinamismo ao procedimento licitatório, em 17 de julho 

de 2002, foi editada a Lei nº 10.520, que instituiu nova modalidade de licitação 

denominada de Pregão.  

Visto que a licitação é o procedimento pelo qual se adquire bens e 

serviços na Administração Pública e não se imprimir nela explicitamente critérios de 

sustentabilidade nas negociações governamentais, Biderman et all (2006, p. 35) 

afirma que a garantia de “manutenção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” é uma “obrigação imposta ao  poder público por meio da redação dos 

arts. 170, VI, e 225 da Constituição Federal”, sendo portanto “a licitação um dos 

instrumentos a serem utilizados pelo Estado na busca da proteção do meio 

ambiente”. 

Ainda nessa mesma esteira de entendimento Biderman et all (2006, p. 

37) sustenta que “a interpretação da Lei de Licitações públicas deve se dar de forma 

coerente com o restante das normas do ordenamento jurídico nacional” e 

especificamente com a Lei nº 6.938/81, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 

“que orienta o Estado na gestão pública dos interesses ambientais”.   

Um exemplo exitoso de procedimento licitatório que teve por finalidade 

adquirir produto sustentável e atender a Lei 8.666/93, foi o realizado pela 

Universidade de São Paulo – USP  na aquisição de dois mil computadores livres de 

chumbo, econômicos no consumo de energia e cujos componentes são totalmente 

recicláveis. Os denominados “micros verdes”.  

A transposição do impedimento legal que surgiu durante o processo 

licitatório é aqui reproduzido como referencial de possibilidade de realização do que 

é ambientalmente correto dentro dos preceitos legais.  

A professora Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho, diretora do 
Centro de Computação Eletrônica (CCE) da Universidade, conta que 
a idéia inicial era exigir no edital de licitação que a empresa 
fornecedora das máquinas fabricasse computadores livres de 
chumbo, com eficiência energética e cujos componentes fossem 
recicláveis. “Entretanto, havia um problema: precisaria ter no 
mercado, no mínimo, três empresas que atendessem a todos os 
requisitos exigidos. E atualmente, no Brasil, poucas empresas 
conseguiriam atender a essa demanda, o que poderia inviabilizar o 
processo licitatório. A sugestão da Consultoria Jurídica da USP foi 
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que esses itens constassem no edital como ‘desejáveis’ e não 
‘obrigatórios’”, explica. (USP)5.   

Uma das limitações do processo licitatório na contratação de produtos 

e serviços com valores socioambientais consiste significativamente na proibição da 

inclusão de cláusula que restrinja ou frustrem o caráter competitivo da licitação, 

como no exemplo acima citado, em que ao constar no projeto de aquisição de 

micros o termo ‘obrigatório’ vinculado a característica específica de sustentabilidade, 

restringia o mercado só aos fabricantes de micro sustentáveis, no entanto quando se 

substitui obrigatório por desejáveis permitiu a participação tanto de fabricantes de 

micro sustentáveis quanto os que ainda não agregaram valor sustentável ao 

produto.  

No entanto, a Constituição que estabelece parâmetros para contratar 

com a Administração Pública é a mesma que em seu art. 170 estabelece os 

princípios pelos quais a atividade econômica brasileira deve se fundar, tendo como 

premissa a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, observando entre 

outros princípios o da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação. 

Nesses termos a procuradora-chefe da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente de São Paulo, Silvia Nascimento, argumenta que “é fundamental 

compatibilizar esses preceitos constitucionais, para que a promoção do poder de 

compra e contratação do estado aconteça de forma coerente e buscando sempre a 

promoção da justiça social” (BIRDMAN, et all, 2006, p. 36). 

Além desses preceitos constitucionais a legislação brasileira é farta em 

normas que disciplinam a relação econômica, social e ambiental, em matérias 

suficientes para assegurar a legitimação da contratação pública pelo critério de 

sustentabilidade, entre as quais vale destacar: 

                                            
5 DIAS, Valéria. USP utilizará micros ambientalmente sustentáveis e com "selo verde". Agência USP, 

São Paulo, 23 out. 2008. Disponível em: <www4.usp.br/index.php/tecnologia/15585-usp-utilizara-micros-
ambientalmente-sustentaveis-e-com-qselo-verdeq> . Consultada em 22 nov. 2008. 
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• Constituição Federal, Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente; 

• Lei nº 4.771, de 15.09.1965 – Código Florestal, que tem como imperativo a 

proteção das florestas e demais formas de vegetação. 

• Lei nº 5.197, de 3.01.1967 – dispõe sobre a proteção à fauna, onde em seu 

art. 1º determina que os animais que constituem a fauna silvestre e os 

recursos que compõe sua base existencial são propriedade do Estado, sendo 

proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.  

• Lei nº 6.938/1981 – Essa Lei visa assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana, estabelecendo o atendimento entre 

outros princípios o da ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Essa 

Lei institui o princípio do poluidor-pagador na legislação ambiental brasileira, 

impondo ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar 

os danos causados. 

É com base nesses e noutros artefatos legais que o Estado de São 

Paulo tem tomado a dianteira no serviço público na adoção de critérios de 

sustentabilidade em suas contratações com terceiros, dentre as quais se destacam o 

Decreto Estadual nº 45.643/01, que dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição 

pela Administração Pública Estadual de lâmpadas de maior eficiência energética e 

menor teor de mercúrio, o Decreto Estadual nº 49.674/05, que estabelece 

procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de 

madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo 

Estado de São Paulo, o Decreto Estadual nº 42.836/98, que dispõe sobre a 
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aquisição pela Administração somente de veículos movidos a álcool e, em especial, 

o Decreto nº 50.170/05, que institui o Selo Socioambiental. 

Ainda com o fito de institucionalizar a gestão ambiental em sua  

administração, o estado e o município de São Paulo, juntamente com o estado de 

Minas Gerais, em 2007 firmaram convênio com o ICLEI – Conselho Internacional 

para Iniciativas Ambientais Locais6, objetivando promover compras públicas 

sustentáveis, servindo estes governos como referência na matéria para outros 

estados brasileiros e Governo Federal, na fomentação, multiplicação e 

desenvolvimento de uma estratégia de compras públicas sustentáveis no País.  

Vale destacar que em 2006 o ICLEI – Governos Locais para a 

Sustentabilidade em conjunto com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(GVces), publicou a versão brasileira do manual Procura + , Europeu, intitulado Guia 

de compras públicas sustentáveis: uso do poder de compra do governo para a 

promoção do desenvolvimento sustentável7, servindo de referencial  aos 

administradores públicos na contratação pelos critérios de sustentabilidade.   

O ícone motivador da licitação é a necessidade objetiva do ente público 

em adquirir bens, contratar serviços ou alienar o que não mais lhe atende. Desses 

elementos, para realização da licitação dos dois primeiros é exigida a elaboração de 

projeto básico ou termo de referência, onde são descritos em detalhes suas 

características e demonstrada a real necessidade de sua obtenção. É nesse 

momento que se faz necessário vincular a característica utilitária do objeto ou 

serviço ao atributo desejável de sustentabilidade.  

 

3.4.2 Uso racional de recursos 
 

A utilização de recursos naturais na medida do necessário implica 

também na racionalização no uso de bens de consumo, pois a matéria-prima 

empregada na fabricação dos produtos é obtida de recursos naturais, e a sua 
                                            

6 Mais informações no site: <www.iclei.org>.  
7 Disponível em: <www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/LACS/Portugues/Servicos/ 
Ferramentas/Manuais/Compras_publicas_2a_ed_5a_prova.pdf> Consultado em 26 mai 2009. 
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racionalização demanda um processo de conscientização da coletividade social e 

requer ações educativas para formação de habito nos atores sociais envolvidos no 

processo de mudança. Esse é o processo pelo qual, segundo Hall e Taylor (2003), 

as instituições influenciam o comportamento, levando os indivíduos a desempenhar 

papéis específicos e internalizarem as normas associadas a esses papéis.  

O programa da rede A3P adota como medida educativa a política dos 3 

R’s, reduzir, reutilizar e reciclar, em que os dois primeiros requer mudança de 

valores e prática do cidadão, pela redução do consumo exagerado e do desperdício, 

que refletirá ao final do processo dos 3 R’s com a diminuição de resíduos para 

reciclagem. 

Dessa forma o uso racional dos recursos compreende a redução de 

recursos naturais como água, energia e gás, bem como a aquisição de bens 

suficientes a necessidade existente, priorizando em sua compra os que demandam 

o mínimo de recursos naturais no processo produtivo e que possui maior ciclo de 

vida, ao permitir a aplicação de upgrade e retorno ao processo produtivo pela 

reciclagem. 

A racionalidade na utilização de recursos naturais se mostra urgente 

dado que estes recursos são finitos e difíceis de serem reproduzidos na forma e 

estado que se encontram na natureza, motivo pelo qual a ONU realizou estudo com 

vista a identificar a disponibilidade de água potável no mundo e sua forma de 

consumo. Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Disponibilidade de água no mundo 

 

 

               

 

Alguns equipamentos já estão disponíveis no mercado, que contribuem 

significativamente na economia de água e energia que são os recursos de maior uso 

no serviço público. 

Tecnologia disponível para economia de água: 

• Torneiras automáticas e com aeradores: existem vários modelos de torneiras 

para pias e chuveiros que liberam água por apenas 30 segundos, a menos 

que sejam tocados novamente.  

• Descargas de sucção a vácuo: vasos sanitários com sistema de sucção a 

vácuo que são capazes de economizar até 80% de água em relação às 

convencionais.  

• Descarga de duplo fluxo: já existe no mercado brasileiro vasos sanitários com 

duplo acionamento de descarga, que libera 3 e 6 litros, conforme a 

necessidade de uso. 

Disponibilidade mundial 
de água 

Água Doce no Mundo  
(rios, lagos e pântanos) 0,007% 

Fonte: World Resources Institute, ONU. 
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• Sistema de reuso de água: dos lavatórios e chuveiros, após tratamento, nos 

vasos sanitários e captação de água da chuva para reuso nas áreas externas 

e lavagens de veículos. 

Um estudo do Instituto Socioambiental, publicado no dia 21 de 

novembro de 2007, mostra que o desperdício de água tratada no Brasil equivale a 

mais da metade do total captado dos mananciais. De acordo com o estudo, o 

consumo de água nas capitais brasileiras é de 150 litros diários por habitante, acima 

dos 110 litros recomendados pela Organização das Nações Unidas – ONU 8.    

    O racionamento dos recursos naturais se mostra imperativo para a 

contínua disponibilidade de seu uso, dado que os mesmos são finitos. Nesse sentido 

campanhas educativas realizadas no âmbito das instituições públicas se fazem 

necessárias para lapidar comportamentos e estabelecer cultura de responsabilidade 

ambiental. 

De igual forma ao desperdício de água a utilização de energia também 

deve ser disciplinada visto que sua principal fonte geradora se encontra nas 

hidrelétricas, que cada vez mais precisam ser ampliada para atender a demanda, e 

sua implantação importa em grande impacto ambiental na região onde se instala.  

O INMETRO disponibiliza em seu site, tabela9 com os produtos 

aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, que apresentam a 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, para que o 

usuário/consumidor, na hora da compra, possa fazer a melhor escolha em termos de 

consumo elétrico e/ou eficiência energética. 

A qualidade de valores ambientais agregados a produtos advém do 

menor impacto aos recursos naturais que eles proporcionam em sua produção, no 

baixo ou inexistente risco de contaminação durante seu uso, na disponibilização de 

                                            
8 RODRIGUES,  Petterson.  Em 15 capitais, desperdício de água supera a metade do total captado nos 

mananciais. Agência Brasil, São Paulo, 21 nov. 2007. Disponível em: 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/21/materia.2007-11-21.6788528281/view>. 
Acesso em: 02 fev. 2008. 

9 Tabela disponível em: <www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp>. Acesso em: 15 jun. 2009 
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peças disponíveis no mercado e no retorno ao ciclo produtivo quando da sua 

inutilização. 

 

3.4.3 Gestão integrada de resíduos 
 

A gestão integrada de resíduos comporta a coleta,  o armazenamento e 

a destinação dos resíduos sólidos. Esses procedimentos tem se mostrado um 

desafio para a sociedade em geral, pois ao se projetar um produto são considerados 

os processos produtivos e de comercialização, não estando presente a sua 

destinação após uso. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pela NBR 10.004, 

classificou os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais de contaminação do 

meio ambiente descrito por Viterbo Junior (1998, p. 65) como:  

Classe I ou perigosos – São aqueles que, em função de suas 

características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio 

ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Classe II ou não-inertes – são os resíduos que podem apresentar 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando 

nas classificações de resíduos Classe I – perigosos ou Classe III – Inertes. 

Classe III ou Inertes – são aqueles que, por suas características 

intrínsecas não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura 

ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentração superiores aos 

padrões de potabilidade da água, conforme listagem nº 8 (Anexo H da NBR 10.004), 

excetuando os padrões de aspectos, cor turbidez e sabor. 
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O avanço científico e tecnológico das últimas décadas vem 

contribuindo para a implementação da sustentabilidade em diversos segmentos 

sociais, na medida em que são desenvolvidos produtos de baixo consumo de 

energia elétrica no seu processo produtivo e durante seu uso, e com crescentes 

mercados e empreendimentos diretamente relacionados ao aproveitamento de 

resíduos. 

Os produtos eletroeletrônicos trazem em sua composição metais 

pesados que representa risco a saúde humana e ao meio ambiente, sendo 

necessário maior diligencia em seu manuseio no procedimento de coleta, 

armazenagem e deposição. Quadro 5. 

Quadro 5 - Efeitos dos metais tóxicos presentes em pilhas, baterias e 

eletrônicos 

Substância Tipo de 
contaminação Efeito 

Mercúrio Toque e inalação Problemas de estômago, distúrbios renais e neurológicos,
alterações genéticas e no metabolismo 

Cádmio Inalação e toque Agente cancerígeno, afeta o sistema nervoso, provoca dores
reumáticas, distúrbios metabólicos e problemas pulmonares 

Zinco Inalação Provoca vômitos, diarréias e problemas pulmonares 

Manganês Inalação Anemia, dores abdominais, vômito, seborréia, impotência, 
tremor nas mãos e perturbações emocionais 

Cloreto de 
Amônia Inalação Acumula-se no organismo e provoca asfixia 

Chumbo Inalação e toque Irritabilidade, tremores musculares, lentidão de raciocínio,
alucinação, insônia e hiperatividade 

Fonte: Os riscos do lixo eletrônico - Secretaria de Comunicação da Universidade de Brasília. 
Disponível em: http://www.unb.br/noticias/bcopauta/index2.php?i=234. Consultado em 04 
fev.2009. 

 

O meio empresarial brasileiro é quem primeiro desponta com respostas 

aos desafios da sustentabilidade, agregando a suas políticas gerenciais critérios de 

responsabilidade ambiental e social. Essa vanguarda gerencial se deve em parte as 

imposições legais vigentes, mas também a competitividade que se impõe pelo 

mercado cada vez mais exigente. 
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A preocupação com o meio-ambiente abre um novo mercado no campo 

da reciclagem dos resíduos. O que antes era lixo agora agrega valores sociais e 

econômicos. Nessa nova configuração de competição econômica e de influência da 

imagem junto ao mercado consumidor, as empresas passaram a oferecer serviços 

de recolhimento dos produtos que produzem, para serem recuperados ou reciclados, 

e quando não realizam esse trabalho formam parceria com empresas 

especializadas, passando a divulgar postos de coletas, distribuídos pelo território 

nacional, informando o procedimento adequado para o acondicionamento e 

transporte.  

Resíduos de aço, alumínio, plásticos, vidro e papel já tem mercado de 

reciclagem consolidado no Brasil, porém resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

e pneus estão no processo de formação em algumas regiões.  

Segundo a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicação. No 

Brasil, os assinantes de celulares ultrapassaram a marca de 153 milhões em março 

deste ano, alcançando uma teledensidade10 de 80,56 –– ou seja, 0,8 celular por 

habitante.  No Brasil ainda não existe nenhum disciplinamento de produção, 

comércio e deposição de aparelhos celulares, no entanto as empresas que 

comercializam esses produtos já oferecem postos de coleta para entrega de 

aparelho e baterias usados. 

Também já são oferecidos postos de coletas de pilhas e baterias em 

agencias bancárias e postos do IMA – Instituo do Meio Ambiente dos estados. O 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente editou duas resoluções que 

disciplinam o comercio e destinação de pilhas e baterias.  A Resolução Nº 257/1999 

estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de reutilização, 

reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequado e a Resolução 

Nº 401/2008 - fixa os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 

baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

                                            
10 Indicador utilizado internacionalmente para demonstrar o número de telefones em serviço em cada grupo 
de 100 habitantes. Fonte: ANATEL. Disponibilizado em: 
<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do> Consultado em 23 abr 2009. 
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Mais de uma dezena de empresas no Brasil realizam a reciclagem de 

lâmpadas, estando sua maioria concentrada na região sul e sudeste do país. No 

nordeste, até onde foi pesquisado, duas empresas já realizam esse trabalho, uma no 

estado do Ceará e a outra na Bahia. Por as lâmpadas possuírem produtos nocivos a 

saúde humana a sua reciclagem requer de seus manipuladores cuidados especiais 

e da empresa que as recicla autorização específicas do Instituo do Meio Ambiente -  

IMA.   

Em dezembro de 2007, entrou em vigor a normatização do INMETRO 

Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial, referente a 

lâmpadas fluorescentes obrigando a apresentação do selo que ateste o 

cumprimento das exigências do órgão quanto a seu desempenho e garantia mínima 

de um ano. É a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence). 

A deposição de pneus está disciplinada pela Resolução nº 258 do 

CONAMA, de 26/8/1999, que determina que as empresas fabricantes e 

importadoras de pneus se responsabilizem pela destinação final, iniciando com um 

pneu inservível para cada quatro novos a partir de 1º/01/2002 e crescendo ano a 

ano a proporção até chegar a cinco para cada quatro a partir de 1º/01/2005. Por sua 

composição e alto poder calórico o pneu usado tem aplicação bastante diversificada 

em indústrias de calçado, móveis, asfalto e cimento.  

Por a tecnologia de transformação dos resíduos de computadores e 

monitores ser considerada muito cara poucas empresas realizam sua reciclagem no 

Brasil, estando elas concentradas na região sul e suldeste do país. No entanto 

segundo afirmou Tereza Cristina Carvalho, diretora do Centro de Computação 

Eletrônica da USP, em materia publicada no jornal O Estado de São Paulo11, “[...] 

empresas que reciclam computadores, na verdade reciclam apenas uma pequena 

parte dele, e jogam o resto no lixão, que vira lixo comum. As que trabalham com 

plástico, só usam o plástico; as que reciclam baterias, idem".  

                                            
11 IWASSO,Simone. USP cria centro para reciclar eletrônicos. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 14 

mai. 2009. Disponível em: < www.estadao.com.br/vidae/not_vid370931,0.htm.> Acesso em: 04 jul. 

2009. 
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Esse  artigo  também noticiou a implantação na Universidade de São 

Paulo de “um centro de descarte e reciclagem de lixo eletrônico” onde será feita  a 

separação de todos os componentes e encaminhado para empresas que trabalham 

especificamente com cada um deles. “O projeto foi desenvolvido em parceira com 

pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e recebeu 

destaque na área de inovação em gestão pública do Prêmio Mario Covas, em abril.” 

De tudo aqui exposto fica evidente o crescente movimento em direção 

a uma sociedade ambientalmente equilibrada. Políticas públicas estão sendo 

elaboradas, empresas estão se adequando a nova demanda, sociedade cada vez 

mais consciente e exigente (Almeida, 2002, 2007; Hawken at all, 2006; Seiffert, 

2007) e o serviço público procurando se adequar a essa transformação social. 
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4. Procedimentos metodológicos  

 

O desenvolvimento da pesquisa acompanhou o critério de classificação 

proposto por Vergara (2007) quanto aos fins, caracterizando-se como, exploratória 

por ser “realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado” (VERGARA, 2007, p. 47), em que foi preciso analisar diferentes 

procedimentos em variadas instituições e pesquisar os produtos e serviços 

comumente utilizados pela Administração Pública e os efeitos contaminadores ao 

ambiente quando da sua incorreta deposição e utilização e se identifica como 

intervencionista, pela proposição de instrumentos que nortearão os procedimentos 

necessários ao alcance da responsabilidade socioambiental da instituição. 

Ainda sobre o enfoque metodológico aplicado à pesquisa, 

recomendado por Vergara (2007), esta pesquisa tipificou-se quanto aos meios 

como: bibliográfica, pela análise de publicações acadêmicas em livros, jornais, 

revistas e rede eletrônica, e documental pela utilização de instrumentos normativos 

governamentais e institucionais referentes ao objeto de estudo.  De forma 

subsidiária a pesquisa quanto aos meios se fez uso do instrumento de estudo de 

caso proposto por Yin (2005), por permitir a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto, em que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos.  

Para a efetivação do diagnóstico e para a proposição das ações a 

serem implementadas a curto e longo prazo, foram coletados dados por meio de 

observação, aplicação de questionários aos coordenadores das comissões 

ambientais, pesquisa do mercado fornecedor de produtos e serviços que 

contemplam a responsabilidade socioambiental. 

A fim de verificar as ações de caráter socioambiental empreendidas por 

cada comissão em sua unidade judiciária, foi aplicado questionário aberto (Apêndice 

A) junto aos coordenadores dos comitês ambientais, limitado a três questões, que 

mais adiante tem suas respostas analisadas. Esse quantitativo de questões se fez 

de forma complementar aos dados anteriormente já levantados por meio de 

pesquisa e entrevistas informais realizadas junto aos membros dos comitês 

ambientais e servidores de diversas Seções Judiciárias que compõe o TRF5.  
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Ainda com a finalidade de entender o estado atual do objeto em estudo 

foram entrevistados os diretores administrativos das Seções Judiciárias que não 

formaram suas comissões, no total de três, para saber o porquê da ausência de 

comissões ambientais em suas unidades e quais a ações de cunho ambiental que 

realizam.   

No Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 e suas Seções 

Judiciárias, até o momento da elaboração desse estudo, das sete unidades 

judiciárias somente quatro formaram suas comissões ambientais, incluindo-se aí o 

próprio TRF5. Vale ressaltar, no entanto, que mesmo antes da Recomendação nº 11 

do CNJ algumas Seções Judiciárias e o TRF5 já desenvolviam ação de cunho 

socioambiental como a destinação do resíduo de papeis para reciclagem à ONG’s, e 

atualmente todas as unidades do TRF5 já utilizam o papel reciclado para impressão. 

Os sujeitos de pesquisa são caracterizados por coordenadores dos 

comitês ambientais das Seções Judiciárias: 

- Ceará –  responsável pelo setor de patrimônio;  

- Rio Grande do Norte – responsável pelo setor de Treinamento;  

- Pernambuco – funcionário da 12ª Vara;  

- TRF da 5ª Região – Direção Administrativa.  

E os diretores administrativos das Seções Judiciárias de Sergipe, 

Alagoas e Paraíba.  

As respostas obtidas no questionário foram tratadas de forma não 

estatística, sendo elas analisadas e confrontadas com os dados anteriormente 

levantados por entrevistas e consultas as publicações disponibilizadas pelas 

instituições em estudo.  

a) A comissão ambiental da qual participa, tem atuado no sentido de conscientizar 

os servidores com relação ao meio ambiente, e quais os instrumentos utilizados para 

esse fim? 

− Todos os respondentes afirmaram que a comissão da qual participam é 

atuante na disseminação da conscientização da responsabilidade ambiental 
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entre os servidores, com a realização de eventos e palestras de cunho 

ambiental.  

No entanto, registraram realizar eventos por ocasião de datas comemorativas, 

dando publicidade através de folders fixados em murais ou pela intranet do 

órgão. A comunicação dos eventos também se faz através de jornal de 

circulação interna da instituição. 

− Do que foi levantado por meio de ligação telefônica e e-mails junto aos 

coordenadores das comissões, as reuniões para a deliberação de ações 

ocorrem na maioria dos órgãos de forma esporádica e, devido ao acumulo 

dessa atividade com suas funções administrativas/judiciárias, o 

desenvolvimento e a continuidade das ações ficam prejudicados, sendo em 

alguns casos esquecidas.  

− Também foi registrado que algumas ações de caráter socioambiental foram 

realizadas pela administração das Seções Judiciária sem a participação da 

comissão, em sua elaboração ou execução. 

 b) A comissão participa da elaboração de algum instrumento administrativo no 

sentido de orientar na aquisição de materiais sócio-ambientalmente adequados? 

− Alguns coordenadores afirmaram que sim, pelo fato de integrantes das 

comissões exercerem suas atividades em setores estratégicos do 

gerenciamento de bens e serviços e no desfazimento de materiais como, 

serviços gerais, núcleo de tecnologia da informação, material e patrimônio, 

licitações.  

c) Os setores e servidores de sua Seção Judiciária reconhecem a comissão como 

uma instituição proativa na questão da Gestão Ambiental? 

− Segundo as respostas apuradas, a comissão ainda não obteve esse 

feedback, mas algumas declararam ter recebido menção elogiosa de 

servidores.  

Ao final do questionário foi franqueado aos respondentes apresentar 

comentários ou sugestões sobre o tema desse estudo do que, cabe aqui registrar os 
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comentários apresentados, com referência as condições necessárias para a 

efetivação da responsabilidade socioambiental. 

• Que a comissão ocupe um lugar no organograma da instituição; 

• Que seja disponibilizado uma área física para a sua acomodação; 

• Que os servidores indicados para a comissão sejam dispensados de suas 

outras atividades; 

• Que a participação em seminários, palestras e outros eventos sobre meio 

ambiente sejam computados para fins de adicional de qualificação;  

• Que sejam contratadas consultorias para avaliar a situação socioambiental da 

instituição com o fito da implantação de um programa de gestão ambiental 

• Que seja criado o prêmio “Melhores práticas ambientais” no âmbito do TRF5. 

Até a conclusão desse estudo as Seções Judiciárias de Sergipe, 

Alagoas e Paraíba, ainda não tinham formado suas comissões, sendo informado 

pela direção dessas Seções que as diretrizes de constituição das comissões 

encontram-se em fase de elaboração, porém, algumas ações ambientais já integram 

as atividades desenvolvidas por aqueles órgãos, como uso de papel reciclado, 

impressoras com função duplex – impressão frente e verso, destinação de resíduos 

de papéis para a cooperativas de catadores ou ONGs.. 

Nas consultas e informações colhidas juntos aos membros das 

comissões, nas Seções Judiciárias e no TRF5, sobre o programa ou planejamento 

estratégico utilizado para a disseminação da responsabilidade socioambiental em 

seus órgãos, os referidos membros comunicaram que ainda não tinha sido possível 

elaborar nenhum programa de ação de longo prazo, pela esporadicidade em que 

ocorrem as reuniões do comitê, posto que foram nomeados para a comissão sem 

prejuízo interno das suas unidades de lotação, sendo a necessidade de dedicação 

exclusiva ao comitê um dos comentários registrados no questionário.  

Vale destacar que, algumas das ações de cunho socioambientais 

realizadas pelas Seções Judiciárias e o TRF5, durante os últimos dois anos, foram 
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de iniciativa da administração desses órgãos, outras das comissões ambientais e 

outras conjuntas como, convênios com ONGs ou associação de catadores de lixo, 

palestra com temas pertinentes a responsabilidade socioambiental, campanhas de 

incentivo a economia e reciclagem de material, entre outros. 

Além das ações acima descritas existem aquelas que foram aplicadas 

em virtude de programas de desenvolvimento institucional coordenado pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como a virtualização de processos que 

tramitam nos Juizados Especiais, que resultaram em significativa economia de papel 

e outros materiais que são utilizados nos processos convencionais e, nesse mesmo 

caminhar, recentemente foi publicada pelo CNJ a Portaria nº 494, no  Dário Oficial 

da União de 01.06.09, que institui grupo de trabalho para viabilizar e implantar 

sistema de processos eletrônicos para executivos fiscais – e-Fiscal. 

 

4.2 Análise dos dados 
 

Por não existir modelo de gestão ambiental que sirva de parâmetro 

para análise dos procedimentos adotados pelo TRF5 e suas Seções Judiciárias, 

mas sim ações pontuais de diversas instituições que servem de modelo e 

indicadores de boas práticas que podem nortear os procedimentos administrativos, 

os dados aqui apresentados serão tratados de forma não estatísticos sendo os 

mesmos estruturados e analisados por agrupamento de procedimentos, em que é 

verificada a realização ou não de ações socioambientais. 

Posto que Políticas Públicas, segundo Rua (1999, p. 232) 

“compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de 

valores”, a gestão ambiental, na qualidade de política pública, também requer a 

realização de um conjunto de ações revestida de valores, que lhes sejam 

completíveis e passíveis de realização. 

Nesse sentido, para a análise do nível de institucionalização da gestão 

ambiental no TRF5, foi essencial adotar um conjunto de elementos referenciais, 

emoldurado em agrupamento, selecionados entre os procedimentos sustentáveis 

regularmente utilizados, mencionados no capítulo 3 desse estudo e associados aos 

indicados na Recomendação nº 11/2006 do CNJ (Anexo C), em que a quantidade de 
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ações realizadas pelo TRF5 e suas Seções Judiciárias serão comparadas, para 

avaliar o quanto se tem feito e o que é possível ser realizado com os recursos hoje 

disponíveis.  

Portanto, para se analisar o nível da gestão ambiental no TRF5 e em 

suas Seções Judiciárias, foi utilizado como referencial o quantitativo de 19 ações 

apresentada na Quadro 6, já em aplicação em outras instituições, definindo este 

quantitativo como satisfatório para realização da gestão ambiental no TRF5 e em 

suas Seções Judiciárias. 

 
Quadro 6 – Ações ambientais desenvolvidas pelas Seções Judiciárias e TRF5.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações ambientais TRF 5 Seções Judiciárias 
CE RN PB PE AL SE 

a) Uso racional de recursos:        
1 Uso de papel reciclado X X X X X X X 
2 Uso de impressora duplex X   X X  X 
3 Eletroeletrônico de baixo 

consumo de energia 
       

4 Economizadores de água        
b) Gestão de resíduos:        

5 Papel X X X X X X X 
6 Plástico (copo 

descartável) 
    X   

7 Cartucho/tonner 
impressora 

X    X   

8 Lâmpadas fluorescentes        
9 Vidro        

10 Metal        
11 Pilhas e baterias X X   X   
12 Pneus        

c) Destinação:        
13 Associação de catadores  X  X   X 
14 ONG’s X  X  X X  

d) Publicidade:        
15 Home Page        
16 Folder/cartaz/jornal X X      
17 Eventos  X X  X   
18 Palestras  X   X   

e) Treinamento:         
19 Cursos        

Comissão ambiental  
Quantidade de membros 

14 4 7  10 
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Analisando os dados do quadro 6, em conjunto com as resposta dadas 

ao questionário, percebe-se o motivo pelo qual pouco se avançou em procedimentos 

ambientalmente responsáveis, conforme análise abaixo: 

a) Uso racional de recursos - utilização por todas as unidades judiciárias de 

papel reciclado e três Seções Judiciárias faz uso de impressora duplex, 

enquanto que para equipamentos eletroeletrônicos de baixo consumo 

energético e economizadores de água não foi feita nenhuma indicação. 

 

Gráfico 2 – Uso racional de recursos 

 

 

 

 

 

 

O registro das duas primeiras ações pode ser atribuído a sua indicação 

expressa no corpo da redação da Recomendação nº 11 do CNJ (Anexo C), 

enquanto que os demais além de não terem sido mencionados nominalmente 

no referido texto, a utilização de produtos que apresentem tais características 

requer dos agentes públicos pesquisa normativa e de mercado para 

verificação da disponibilidade de produtos. 

b) Gestão de resíduos – igualmente ao uso de papel reciclado e 

impressora duplex, o encaminhamento de papel para reciclagem também está 

expresso na Recomendação do CNJ, o que pode justificar a sua gestão por 

todas as Seções Judiciárias e TRF5. 
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Gráfico 3 – Gestão de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

As demais ações de gestão de resíduos são realizadas por uma ou outra 

unidade judiciária, em uma clara demonstração de pouco comprometimento 

institucional, o que vem corroborar com o que foi expresso pelo coordenador 

do comitê ambiental da Seção Judiciária do Ceará ao afirmar que “não há 

tempo para o comitê se planejar posto que seus membros respondem por 

outras tantas atribuições das quais não pode prescindir em favor do programa 

ambiental.”  

c) Destinação – esse processo é resultante da coleta seletiva de resíduos 

realizada que, muito embora o Decreto nº 5.940/2006 (Anexo B) tenha 

instituído sua destinação a associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, os órgãos públicos têm encontrado dificuldade em 

cumprir com o determinado, posto que essas entidades, em sua maioria, 

ainda não estão organizadas e não possui estrutura ou transporte para fazer a 

coleta. 

No entanto, as Organizações Não-Governamentais – ONGs têm atendido a 

esse gap de logística da gestão integrada de resíduos, prevista e ainda não 

estruturada na política governamental. 

TRF     SJCE     SJRN      SJPB      SJPE      SJAL     SJSE 

Papel  

Plástico (copo 
descartável) 

Cartucho/tonner 
impressora 

Lâmpadas 
fluorescentes 

Vidro 

Metal 

Pilhas e 
baterias 

Pneus 



61 

Nesse grupo não foi indicada a destinação de resíduos ao aterro sanitário por 

esse procedimento não ser ambientalmente aceito para a maioria absoluta 

dos resíduos gerados por essas instituições.   

 

Gráfico 4 – Destinação 

 

 

 

 

d) Publicidade – o meio de comunicação utilizado pelos comitês 

ambientais e a direção administrativas das unidades judiciárias são os 

mesmos utilizados para as demais divulgações institucionais, exceto o site 

institucional que normalmente é utilizado para chamadas de eventos. 

 

Gráfico 5 – Publicidade 

 

 

 

 

 

e) Cursos – quando da consulta aos coordenadores sobre a realização de 

cursos ou treinamentos dos integrantes dos comitês ambientais em 

abordagens relativas à gestão ambiental administrativa ou temas correlatos, 

foi informado que não houve nenhum curso e que, até aquele momento, não 

havia nenhuma programação relativa a esse tipo de evento, mas que seria 

colocado em pauta de discussão do comitê. 
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Os dados apresentados revelam que, de forma generalizada, cada  

unidades de estudo realizam menos de 35% do quantitativo de ações 

ambientalmente exeqüíveis, com exceção da Seção Judiciária de Pernambuco que 

se destaca ao por em prática  mais de 50% das ações ambientais suscetíveis de 

realização. 

Essa pouca produtividade dos procedimentos ambientais pode ser 

compreendida pela deficiência no processo de instituição da política ambiental 

adotado pelo TRF5 ao incumbir aos comitês à implementação da gestão ambiental 

sem lhes fornecer o suporte necessário para seu empreendimento.  

O baixo nível de institucionalização da gestão ambiental em todo o 

TRF5, se configura na unanimidade das alegações dos coordenadores dos comitês 

ambientais como também da direção administrativa da Seção Judiciária de Sergipe 

de que a cumulatividade de atribuições dos servidores não permite a continuidade 

de trabalhos iniciados e nem a construção de projetos consistentes. 

 Do que ainda se pode depreender do exposto quadro 6, as ações de 

utilização de papel reciclado, coleta e destinação de resíduos de papel para ONGs 

ou associação de catadores, revelam que: 

• Ocorrem em todas as unidades de estudo, independente da existência de 

comitês ambientais,  

• E que esses procedimentos estão explicitamente nominados na 

Recomendação do CNJ, como exemplo de medidas a serem adotadas.  

Essas constatações remetem as seguintes proposições: 

• Que a formação de comitês ambientais não significa implementação de 

política ambiental e 

• Que a existência de normas de procedimentos favorece a implementação de 

política pública. 

Essas proposições encontram significância na abordagem sobre 

decisões em políticas públicas em que Rua (1999, p. 248-249) argumenta ser a 
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decisão “um amontoado de intenções sobre a solução de um problema, expressas 

na forma de determinações legais”, no entanto, a decisão “não garante que a 

demanda que deu origem ao processo seja efetivamente atendido”.   

Por outro lado, a realização do que estava expresso na 

Recomendação, mesmo não tendo ela caráter ordenatório, mas de aconselhamento, 

pode se justificar pelo habito dos servidores do judiciário acompanhar as normas 

que “fornecem modelo morais e cognitivos, que permitem a interpretação e a ação” 

(HALL E TAYLOR, 2003), sendo ela por eles internalizada através da experiência 

adquirida e repetida (BOURDIEU, 2007), também é pelas normas institucionais que, 

Os indivíduos são levados pela sua socialização a desempenhar 
papéis específicos e internalizam as normas associadas a esses 
papéis, sendo esse o modo pelo qual se concebe a influência das 
instituições sobre o comportamento. Poderíamos designar essa 
concepção como "dimensão normativa" do impacto das instituições. 
(HALL E TAYLOR 2003) 

Essa abordagem institucionalista também pode ser percebida em seu 

entendimento reverso, na situação em que pouca ou nenhuma atividade foi 

desenvolvida, referente aos exemplos contidos na Recomendação do CNJ, como 

por exemplo, os recomendados nas alíneas “d) aquisição de bens e materiais de 

consumo que levem em consideração o tripé básico da sustentabilidade: 

ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável”, e também da 

alínea “e) utilização sustentável de energia e dos combustíveis”. 

Essa situação pode ser explicada pelo que Hall e Taylor (2003) 

denominou de ausência de arranjos institucionais, e que só através de decisões 

estruturantes a política pública pretendida pode encontrar direção. Nesse sentido 

Rua (1999, p. 246), citando Etzioni, afirma que “as decisões estruturantes são 

aquelas que estabelecem os rumos básicos das políticas públicas em geral e 

proporcionam o contexto para as decisões incrementais.”  

Segundo Rua, das decisões incrementais que envolvem análise mais 

detalhadas de alternativas específicas, decorrem da implementação que “diz 

respeito às ações necessárias para que uma política saia do papel e funcione 

efetivamente” podendo ser “realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública 
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ou privada, com vistas à obtenção de objetivos estabelecidos antes ou durante a 

execução das políticas” (RUA, 1999, p. 250). 

Ainda conforme Rua (1999, p. 251), estudos indicam dez condições 

ideais, necessárias para que a implementação de uma política pública seja bem 

sucedida, das quais seis aqui merece destaque: 

1. A política ou programa deve dispor de tempo e recursos 
suficientes; 

2. Não apenas não deve haver restrições em termos de recursos 
globais, mas também, em cada estágio da implementação, a 
combinação necessária de recursos humanos, financeiros e 
materiais deve estar efetivamente disponível no momento 
adequado; 

3.  A responsabilidade pela implementação deve estar claramente 
atribuída a uma só agencia implementadora, [...]; 

4. Deve haver completa compreensão e consenso quanto aos 
objetivos a serem atingidos e essa condição deve permanecer 
durante todo o processo de implementação; 

5. Ao avançar em direção aos objetivos estabelecidos, deve ser 
possível especificar, com detalhes completos e em seqüência 
perfeita, as tarefas a serem realizadas por cada participante; 

6. É necessário que haja perfeita comunicação e coordenação entre 
os vários agentes e agências envolvidas no programa.    

  

Os dados apresentados e a teoria que os analisa conduzem ao 

entendimento de que o TRF5 e suas Seções Judiciárias carece de uma política 

pública de gestão ambiental explicita em sua estrutura organizacional, capaz de 

promover e implementar uma gestão ambiental global e integrada às Seções 

Judiciárias a ele vinculadas. 

Pela dinâmica de realizações possíveis, para se viabilizar de modo 

efetivo a responsabilidade socioambiental nos procedimentos administrativos do 

TRF5 e suas Seções Judiciárias, propõe-se de forma sucinta que seja implantada: 

Uma Seção de Gestão Ambiental no quadro de funções do TRF5, com 

setores especializados em pesquisa de produto sustentável, acompanhamentos de 

normas ambientais e planejamento e coordenação de ações, locais e conjunta, com 

todas as Seções Judiciárias da região. 
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Transformação das comissões ambientais das Seções Judiciárias em 

setores ambientais que contribuam com a Seção de Gestão Ambiental do TRF5 em 

pesquisa e disseminação da responsabilidade ambiental da instituição, coordenando 

a aplicação de política pública ambiental em nível local, tendo um servidor 

responsável pela disseminação em cada subseção judiciária a ela vinculada. 

Essas e outras decisões estruturantes resultarão para o TRF5, além do 

reconhecimento de fazer acontecer a justiça pela responsabilidade socioambiental 

da instituição, em valoração de sua imagem institucional conforme expresso por 

Bourdieu:  

Aquele que responde as expectativas coletiva, que, sem qualquer 
cálculo, ajusta-se de imediato às exigências inscritas em uma 
situação, tira todo o proveito do mercado de bens simbólicos. Tira 
proveito da virtude, mas também proveito do desembaraço, da 
elegância. E ele é tanto mais elogiado pela consciência comum por 
ter feito, como se fosse natural, algo que era, como se diz, a única 
coisa a fazer, mas que ele poderia não ter feito. (BOURDIEU, 2007, 
p.171) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão ambiental tem se firmado como saber necessário nos 

segmentos políticos, acadêmicos e comunitários, pois não há quem não lhe tire 

proveito ou quem não sofra a conseqüência por ignorar-lhe a atenção.  

As duas últimas décadas foram definidoras de políticas ambientais de 

âmbito mundial que vem alterando o rumo do desenvolvimento em escala global. O 

alerta da exaustão dos recursos naturais foi dado pela primeira vez no final da 

década de 60 pelo relatório de Meadows, que desencadeou nos anos seguintes uma 

série de eventos promovidos pela ONU, sendo o mais destacado a Conferência das 

Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento – Rio92, em que se produziu a 

agenda 21 global, programa que concilia métodos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica.  

A agenda 21 global se desdobrou em agenda 21 locais, que no Brasil 

passou a integrar o programa do Governo, incorporada ao Plano Plurianual – PPA e 

integrada à agenda pública. Como parte da implementação do programa ambiental 

foi publicado o Decreto nº 5.940/2006 (ANEXO B), que instituiu a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal.  

Em conseqüência o judiciário brasileiro, representado pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, em 2007 publica a Recomendação nº 11(ANEXO C), que 

reforça o inserto no Decreto e orienta a criação de comitês ambientais no âmbito de 

cada tribunal judiciário para o planejamento, elaboração e acompanhamento de 

medidas que visem à correta preservação e recuperação do meio ambiente, com 

fixação de metas anuais, estabelecendo a coleta seletiva de resíduos e a aquisição 

de bens e materiais de consumo que levem em consideração o tripé básico da 

sustentabilidade: ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente 

viável.     

Decorrido dois anos da mencionada Recomendação, no âmbito do 

TRF5 e suas Seções Judiciárias, pouco se avançou nos procedimentos de aquisição 

de bens e serviços ambientalmente corretos e na apropriada destinação dos 
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resíduos resultantes de suas atividades. Das seis Seções Judiciárias a ele 

vinculadas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, 

as três últimas ainda não instituíram suas Comissões Ambientais.  

Esse cenário foi que produziu o questionamento feito na inicial desse 

estudo: Qual o nível de institucionalização da gestão ambiental no TRF da 5ª 

Região?  

Para responder a esse questionamento, no segundo capítulo desse 

estudo, procurou-se entender o processo que envolve a implementação de política 

pública a luz da abordagem institucional, no capítulo seguinte foi feito um apanhado 

dos procedimentos administrativos que contemplam critérios da responsabilidade 

ambiental, já realizados por alguns órgãos do serviço público e por fim foi verificado 

em pesquisa de campo como procede o TRF5 e suas Seções Judiciárias na 

implementação da gestão ambiental.    

O cotejo do que é realizado pelo TRF5 e suas Seções Judiciárias em 

termos de procedimentos administrativos sustentáveis e as ações ambientais 

passíveis de realização já efetivada por outros órgãos da administração pública 

evidenciam o pouco empreendimento daqueles órgãos em estabelecer uma efetiva 

política pública de gestão ambiental. 

Essa limitação se evidenciou nos pronunciamentos dos coordenadores 

dos comitês ambientais quanto à dificuldade em dar continuidade a projetos 

iniciados, pela falta de disponibilidade de tempo dos membros do comitê, em que no 

âmbito das atividades que lhes são afetas as ações e projetos ambientais são 

relegada a segundo plano.  

Esse cenário sugere que a resposta ao questionamento indutor desse 

estudo, em conhecer o nível de institucionalização da gestão ambiental no TRF5,  se 

caracteriza como baixo, por sua atual política ambiental não oferecer condições ao 

estabelecimento de um efetivo programa de gestão ambiental, que requer uma 

combinação de recursos humanos, financeiros e materiais efetivamente disponível 

(RUA, 1999). 
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No entanto partindo do pressuposto da investigação de que é possível  

fomentar a institucionalização da gestão ambiental no âmbito do TRF da 5ª Região 

pela incorporação do comitê ambiental em sua estrutura organizacional com a 

adoção de, políticas ambientais efetivas, normas e procedimentos definidores das 

atividades administrativas de aquisição de bens e serviços e destinação de resíduos 

que contemplem critérios socioambientais.  

A institucionalização da gestão ambiental no TRF5 e em suas Seções 

Judiciárias se mostra exeqüível com a inclusão da gestão ambiental na estrutura 

permanente do tribunal, contemplando o contexto inter e intra-organizacional,   

estabelecendo o grau necessário de cooperação entre os atores envolvidos, sendo 

esse o ambiente em que Hall e Taylor (2003, p. 197) afirma que “as instituições 

afetam o comportamento dos indivíduos” e “é por intermédio das ações dos 

indivíduos que as instituições exercem influência sobre as situações políticas.”  

Esse trabalho de pesquisa ao tempo em que evidencia a insuficiência 

de ações socioambientais impactantes revela outras questões que necessitam de 

maior aprofundamento em pesquisas futuras, como por exemplo: 

- Diante da ausência de legislação que discipline a aquisição de bens 

sustentáveis como conciliar o legal com o ambiental? 

- Qual o reflexo da implantação de uma política de gestão ambiental na 

contabilidade da Administração Pública? 

A contribuição esperada deste estudo é adicionar novos elementos a 

questão da Gestão Ambiental na Administração Pública com a integração da 

abordagem institucional, de políticas públicas e capital social, no sentido de agregar 

melhor entendimento das causas de estruturação e funcionamento da mesma. 

Acredita-se que esse melhor entendimento facilitará no processo de análise, de 

intervenção e de mudança na política ambiental do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIEMTNOS DO NORDESTE 

 

 

Informações ao participante: 

Convidamos o senhor(a) a responder este questionário, um dos instrumentos 
utilizados para a coleta de dados da pesquisa que está sendo desenvolvida por 
Deise Ferreira Esteves, no intuito de subsidiar seu trabalho de conclusão de 
mestrado, que tem por tema: 

GESTÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
A institucionalização de valores ambientais na prática administrativa 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

A sua participação nessa pesquisa é importantes por o senhor(a) pertencer a 
um dos comitês ambientais que integram o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
e caso concorde em responder as perguntas abaixo, garantimos que todas as 
informações aqui prestadas terão utilização exclusivamente acadêmica. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Seção Judiciária: 

 

QUESTIONÁRIO 

 

a) A comissão ambiental da qual participa, tem atuado no sentido de conscientizar 

os servidores com relação ao meio ambiente, e quais os instrumentos utilizados para 

esse fim a exemplo de: folders, cartazes, palestras, cursos, fóruns, etc.? 

Resposta: 
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b) A comissão participa da elaboração de algum instrumento administrativo no 

sentido de orientar na aquisição de materiais socioambientalmente adequados tais 

como: projeto básico, termo de referência, edital de licitação, portaria, instrução 

normativa, etc., e se estes fazem menção a certifidações de produtos junto aos 

órgãos regulamentadores, coeficiente energético em equipamentos 

eletroeletrônicos, etc.? 

Resposta: 

 

 

c) Os setores e servidores de sua Seção Judiciária reconhecem a comissão como 

uma instituição proativa na questão da Gestão ambiental? 

Resposta: 

 

 

Comentário ou sugestão que queira apresentar sobre o tema: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Agradecemos imensamente sua participação e contribuição! 
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ANEXO A 
 
 
 

   MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
GABINETE DA MINISTRA 

PORTARIA Nº 221, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 
 
 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o disposto nas Leis no 10.683, de 28 de maio de 2003 e 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e 

Considerando que a Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P 
propõe a inserção de critérios socioambientais nas atividades administrativas e operacionais 
em todos os níveis da Administração Pública, visando à minimização dos impactos 
socioambientais negativos das atividades governamentais, à construção de uma cultura 
institucional que possibilite a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho e das relações 
entre os servidores públicos e entre eles e os bens públicos, o uso positivo do poder de 
compra do governo, a gestão adequada de recursos e resíduos e o combate ao desperdício; 

Considerando que a gestão compartilhada da A3P é meio para a efetivação 
da diretriz de transversalidade no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA com os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública, na busca do desenvolvimento sustentável, resolve: 

Art. 1º Instituir a estrutura de gestão da A3P, que será composta por: 

I - Comissão Gestora; 

II - Conselho Consultivo Interno; e 

III - Comissões Setoriais. 

Art. 2º À Comissão Gestora compete: 

I - propor diretrizes para a implementação da A3P no âmbito da 
Administração Pública; 

II – propor e aprimorar normas e instrumentos técnicos para as ações e 
soluções de 

implementação da A3P; 

III – promover a articulação intra e intergovernamental das ações da A3P; 

IV – estabelecer metas, monitorar e avaliar as atividades relativas à A3P ; 

V – promover e apoiar as atividades das Comissões Setoriais; 

VI – convocar o Conselho Consultivo Interno. 

Parágrafo único. A coordenação da Comissão Gestora ficará a cargo da 
Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e a secretaria-executiva da 
Comissão Gestora ficará a cargo do Programa Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 3º A Comissão Gestora será composta por um representante e respectivo 
suplente de cada um dos seguintes órgãos e entidades vinculadas, abaixo indicados: 

I – Secretaria-Executiva; 

II - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; 
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III - Programa Nacional de Educação Ambiental; 

IV - Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável; 

V - Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos; 

VI - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – 

IBAMA; e 

VII - Agência Nacional de Águas – ANA. 

Art. 4º Ao Conselho Consultivo Interno compete: 

I - articular a A3P no âmbito do Ministério do Meio Ambiente; e 

II - orientar as ações de implementação da A3P junto às Comissões Setoriais. 

Art. 5º O Conselho Consultivo Interno será composto por um representante e 
respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos e entidades vinculadas, abaixo 
indicados: 

I – Gabinete da Ministra; 

II – Secretaria-Executiva; 

III - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; 

IV - Departamento de Articulação Institucional; 

V - Consultoria Jurídica; 

VI - Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos; 

VII - Secretaria de Biodiversidade e Florestas; 

VIII - Secretaria de Recursos Hídricos; 

IX - Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável; 

X - Secretaria de Coordenação da Amazônia; 

XI – Programa Nacional de Educação Ambiental; 

XII – Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA; 

XIII - Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

XIV - Agência Nacional de Águas - ANA; 

XV - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; 

XVII - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ; e 

XVIII - Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR. 

Art. 6º Às Comissões Setoriais compete: 

I – implementar, junto aos órgãos deste Ministério e às entidades vinculadas, 
as diretrizes propostas pela Comissão Gestora e as orientações do Conselho  Consultivo 
Interno; 

II – elaborar diagnósticos, conduzir atividades e emitir relatórios sobre a 
implementação da A3P; 

III – divulgar informações e dados sobre a A3P a todos os servidores de sua 
esfera de atuação; 
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IV – articular com as Comissões Setoriais dos diversos órgãos e entidades 
vinculadas para a troca de experiências; 

V – participar do Conselho Consultivo Interno. 

§ 1º As Comissões Setoriais serão instituídas em cada um dos órgãos e 
entidades vinculadas, constantes do art. 5º desta Portaria. 

§ 2º As Comissões Setoriais serão compostas por no mínimo três integrantes 
e serão coordenadas pelos respectivos representantes dos órgãos e unidades vinculadas no 
Conselho Consultivo Interno. 

Art. 7º Poderão ser instituídas sub-comissões setoriais nos órgãos do 
Ministério do Meio Ambiente para a implementação da A3P. 

Parágrafo único: Nas entidades vinculadas serão criadas sub-comissões 
setoriais. 

Art. 8º Os representantes e respectivos suplentes serão indicados pelos 
titulares dos 

órgãos e entidades vinculadas deste Ministério e designados pelo Ministro de 
Estado do Meio Ambiente. 

Art. 9º Os representantes dos órgãos e entidades vinculadas integrantes da 
Comissão Gestora, do Conselho Consultivo Interno e das Comissões Setoriais terão 
mandato de dois anos, admitida a recondução. 

Art. 10. Eventuais despesas com diárias e passagens dos representantes e 
respectivos suplentes correrão à conta dos órgãos e entidades vinculadas representados. 

Art. 11. A participação nas Comissões e no Conselho não enseja qualquer 
tipo de remuneração. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Fica revogada a Portaria nº 510, publicada no Diário Oficial da União 
de 27 de dezembro de 2002, Seção 2, Página 44. 

 
 

MARINA SILVA 
 

 

 

 

 

 

 



78 

ANEXO B 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006. 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações 

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá 

outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 

alínea “a”, da Constituição, 

 

DECRETA: 

Art. 1o A separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis são reguladas pelas disposições deste Decreto. 

Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, 

para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e 

II - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo,rejeitados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e indireta. 

Art. 3o Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direita e indireta as associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 

I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a 

catação como única fonte de renda; 

II - não possuam fins lucrativos; 
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III - possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis 

descartados; e 

IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados. 

Parágrafo único. A comprovação dos incisos I e II será feita mediante a apresentação do estatuto ou 

contrato social e dos incisos III e IV, por meio de declaração das respectivas associações e 

cooperativas. 

Art. 4o As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, perante a Comissão para a 

Coleta Seletiva Solidária, a que se refere ao art. 5o, para partilha dos resíduos recicláveis 

descartados. 

§ 1o Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária realizará sorteio, em 

sessão pública, entre as respectivas associações e cooperativas devidamente habilitadas, que 

firmarão termo de compromisso com o órgão ou entidade, com o qual foi realizado o sorteio, para 

efetuar a coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente. 

§ 2o Na hipótese do § 1o, deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, sendo que 

cada uma realizará a coleta, nos termos definidos neste Decreto, por um período consecutivo de seis 

meses, quando outra associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do 

sorteio. 

§ 3o Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da última associação ou cooperativa 

sorteada, um novo processo de habilitação será aberto. 

Art. 5o Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito de cada órgão e 

entidade da administração pública federal direita e indireta, no prazo de noventa dias, a 

contar da publicação deste Decreto. 

§ 1o A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária será composta por, no mínimo, três servidores 

designados pelos respectivos titulares de órgãos e entidades públicas. 

§ 2o A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá implantar e supervisionar a separação dos 

resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a sua destinação para as 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, conforme dispõe este Decreto. 

§ 3o A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada órgão ou entidade da administração pública 

federal direita e indireta apresentará, semestralmente, ao Comitê Interministerial da Inclusão Social 

de Catadores de Lixo, criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, avaliação do processo de 

separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 
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Art. 6o Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão implantar, no 

prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação dos resíduos 

recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva solidária, devendo 

adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.  

Parágrafo único. Deverão ser implementadas ações de publicidade de utilidade pública, que 

assegurem a lisura e igualdade de participação das associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis no processo de habilitação. 

Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de outubro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Patrus Ananias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.10.2006 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm 
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ANEXO C 

                                     

Diário da Justiça – Seção 1, no. 101, p. 168, segunda-feira, 28 de maio de 2007. 
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ANEXO D 
 

 
Publicado no Boletim Administrativo, vol II,  de 30/06/2008. 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ 
GABINETE DO DIRETOR DO FORO 

 

PORTARIA Nº. 799, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007. 

                                   O DOUTOR JOSÉ PARENTE PINHEIRO, 
Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei nº. 5.010, de 30.05.66, e tendo em vista o disposto no Provimento n.º 45/70, do Egrégio 
Conselho da Justiça Federal, 

                                CONSIDERANDO que a conservação dos recursos naturais e a 
proteção contra a degradação ambiental são temas de relevância global e devem, portanto, 
contar com a participação do poder público. 

                                CONSIDERANDO os termos do art. 225 da Constituição Federal 
e a recente publicação da Recomendação Nº. 11/07 de 22 de maio de 2007, do Conselho 
Nacional de Justiça, que dispõe sobre a adoção de políticas públicas visando à formação e 
recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado. 

                                 RESOLVE: 

                                INSTITUIR a Comissão de Responsabilidade Sócio-Ambiental, 
ficando esta encarregada de propor, divulgar e implantar projetos e ações, buscar parcerias 
com outras instituições e participar de fóruns e encontros, visando o desenvolvimento de 
condutas sócio-ambientais que levem em consideração o tripé da sustentabilidade: 
ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. 

                                  DESIGNAR os servidores FRANCISCO MADSON PARENTE 
GOMES, THAÍS FROTA RIBEIRO, LORENA DE PAULA PESSOA SÁ, LUCIANA 
MACEDO BARCELAR CANECA, INÁCIA VANY BONFIM PITA, para comporem, sob a 
presidência do primeiro, a Comissão de Responsabilidade Sócio-Ambiental. 

      CIENTIFIQUEM-SE. 

                 PUBLIQUE-SE. 

                 CUMPRA-SE. 

 

JOSÉ PARENTE PINHEIRO 
Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício 
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ANEXO G  
 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

 

ATO  Nº   300,  DE   05   DE       SETEMBRO   DE     2008. 

 

 

Institui o Regimento Interno do Comitê 
Socioambiental do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região.  

   

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista as 
disposições da Portaria nº 427, de 10 de junho de 2008 deste Tribunal,  

  
RESOLVE: 
  
I – INSTITUIR o Regimento Interno do Comitê Socioambiental - 

CSA, diploma normativo destinado a regular o funcionamento, a distribuição de 
tarefas e a organização interna do Colegiado instituído pela PORTARIA nº 427, de 
10 de junho de 2008, conforme as regras estabelecidas no ANEXO I. 

  
II – REVOGAR as disposições em contrário. 
  
III – Este Ato entra em vigor na data da sua publicação. 
  
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.  
 
 
 

Desembargador Federal JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Presidente 
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ANEXO I  
  

  
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DO TRIBUNAL REGIONAL DA QUINTA REGIÃO – TRF 5ª DA REGIÃO 

CAPÍTULO I 

 DA FINALIDADE 
 

Artigo 1º – O Comitê de Gestão Socioambiental (CSA), instituído 
pela Portaria nº 427, de junho de 2008, vincula-se diretamente à Presidência do TRF 
da 5ª Região, tem por finalidade estimular práticas institucionais em defesa da 
redução do consumo, melhor gerência dos resíduos sólidos produzidos, reutilização 
de materiais e estímulo à reciclagem; planejar, elaborar e acompanhar medidas 
visando à correta preservação do meio ambiente do TRF da 5ª Região e ações de 
responsabilidade social, voltadas aos servidores e à comunidade do entorno. 

  
CAPÍTULO II 

 
 DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Artigo 2º – São atribuições do CSA: 

I – planejar atividades integrantes do programa de gestão ambiental, 
fixando diretrizes, objetivos, metas globais, definindo os respectivos prazos; 

II – intensificar as parcerias com organizações públicas e privadas 
que permitam otimizar a gestão de resíduos, inclusive possibilitando a sua 
destinação final ao desenvolvimento de projetos sociais; 

III – sugerir a formalização de parcerias entre o TRF da 5ª Região e 
Organizações Não Governamentais, Organizações Sociais de Interesse Público e 
outras instituições sem fins lucrativos, visando à realização de projetos previamente 
aprovados pelo Comitê;     

IV – compatibilizar os projetos, sugestões e planos de ação oriundos 
das unidades administrativas e judiciárias às questões socioambientais; 

V – articular com os servidores e magistrados as ações e políticas 
públicas de gestão socioambiental, visando à sua implementação no âmbito das 
unidades do TRF da 5ª Região; 

VI – incentivar a promoção de atividades culturais, artísticas, 
esportivas, encontros, palestras, eventos, públicos e/ou internos, em prol da 
proteção do meio ambiente e da responsabilidade social, no âmbito do TRF da 5ª 
Região; 

VII – atuar em conjunto com órgãos públicos, entidades públicas e 
privadas, sindicatos e agremiações vinculados ao TRF da 5ª Região, ou com este 
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relacionados, na implementação de políticas públicas ambientais e ações de 
proteção ao meio ambiente; 

VIII – instituir concursos, prêmios e moções de incentivo às idéias e 
ações que redundem em benefício da proteção e melhoria da qualidade de vida nas 
unidades do TRF da 5ª Região; 

IX – estimular práticas institucionais em defesa da redução do 
consumo, melhor gerência dos resíduos sólidos produzidos, reutilização de materiais 
e estímulo à reciclagem; 

X – cumprir e assegurar, no âmbito da instituição, a observância às 
melhores práticas, políticas, procedimentos, normas e legislações aplicáveis à 
matéria; 

XI – sempre que consultado, opinar sobre processos licitatórios, 
proposta de atos normativos, planos estratégicos, programas institucionais, a ser 
instituídos pelo TRF da 5ª Região; 

XII – estimular a compra de produtos e a contratação de serviços 
de empresas que utilizem tecnologia limpa e possuam programa de 
responsabilidade social; 

XIII – elaborar e acompanhar a execução dos seus programas, 
projetos e ações e determinar as providências necessárias ao cumprimento das 
metas estabelecidas; 

XIV – criar Câmaras Técnicas e/ou Grupos de Trabalho, com 
atuação permanente ou provisória, constituídos na forma e atribuições específicas; 

XV – incentivar o desenvolvimento e a implantação de ações que 
visem à conscientização sobre o uso adequado dos recursos naturais; 

XVI – dispor sobre seu regimento interno; 

XVII – exercer outras ações, atividades e funções aprovadas pelo 
TRF da 5ª Região, desde que compatíveis com seus objetivos e finalidade. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Artigo 3º – O CSA compõe-se de quatorze membros, sendo sete 

titulares e sete suplentes, todos designados pelo Presidente do TRF da 5ª Região. 

§1º. O Presidente do TRF da 5ª Região designará, dentre os 
titulares, aquele que atuará como Coordenador do CSA.  

§2º. Sempre que possível, deverá o Coordenador do CSA 
estabelecer horários e rotinas de trabalho que não prejudiquem o serviço interno das 
unidades de lotação do servidor componente do Comitê. 
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§3º – Considera-se como em efetivo exercício de suas atribuições o 
período em que o servidor estiver à disposição do CSA, respeitada a jornada legal 
de trabalho, os deveres funcionais, as normas de proteção e amparo ao servidor 
público. 

§4º. Os integrantes do CSA não receberão qualquer remuneração 
pelo exercício de suas atribuições no Comitê. 

 
Artigo 4º – O mandato dos membros do Comitê será de dois anos, 

podendo haver recondução da sua composição pelo Presidente do TRF da 5ª 
Região. 

§1º. Nas substituições eventuais de titulares e suplentes, a 
indicação será de competência do Comitê. 

§2º – O mandato do Coordenador do CSA será de dois anos, a 
critério do Presidente, podendo ser reconduzido por até duas vezes, sempre por 
meio de ato da Presidência. 

 
Artigo 5º – O Coordenador do CSA escolherá, dentre os membros 

do Comitê, aquele que o substituirá nas ausências e afastamentos regulamentares, 
atribuindo-lhe os encargos e as responsabilidades de Vice-Coordenador do 
Colegiado. 

 
Artigo 6º – Por meio de votação aberta, os membros do Comitê 

elegerão o Secretário-Geral, que terá o encargo de elaborar as atas, documentos e 
relatórios do Colegiado, de assessorar o Coordenador, de preparar os expedientes, 
de zelar pela manutenção dos equipamentos mobiliários e demais bens do 
Colegiado, de conservar e organizar o acervo do CSA. 

 
Art. 7º - As Câmaras Técnicas serão integradas por, no mínimo, 

três membros designados pelo Coordenador do CSA. 
§1º. A designação dos integrantes das Câmaras Técnicas, 

sempre que possível, levará em conta a experiência e a afinidade do servidor com 
a área temática. 

§2º. Serão atribuídas às Câmaras Técnicas a fiscalização, o 
acompanhamento e a apreciação da prestação de contas, decorrentes das 
parcerias a que se refere o inciso III, do art. 2º deste Regimento. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 8º – O Comitê reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, 

em local e horário previamente estabelecidos pelo Coordenador. 
 
Artigo 9º – As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo 

Coordenador do Comitê, com antecedência mínima de dois dias úteis. 
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Artigo 10 – Cabe ao Secretário-Geral auxiliar o Coordenador na 
preparação das reuniões do Comitê, expedindo os respectivos atos convocatórios, 
preferencialmente por meio eletrônico. 

 
Artigo 11 – As reuniões deverão ser reduzidas a termo, 

preferencialmente por meio eletrônico. 
  
Artigo 12 – Nas reuniões do Comitê, as decisões serão tomadas 

pela maioria do Colegiado, salvo quando importarem em substituição de seus 
membros e alteração de seu regimento, quando será sempre exigida a maioria 
absoluta. 

Parágrafo único – Havendo empate caberá ao Coordenador o voto 
de desempate. 

 
Artigo 13 – As alterações deste Regimento serão submetidas à 

homologação do Presidente do TRF da 5ª Região, para posterior publicação. 
 

 
 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 14 – A primeira reunião anual do Comitê será presidida pelo 

Presidente do TRF da 5ª Região ou por quem este designar. 
 
Artigo 15 – As unidades administrativas e judiciárias do TRF da 5ª 

Região deverão auxiliar na implementação e consolidação das ações sociais, de 
proteção e preservação do meio ambiente. 

 
Artigo 16 – O CSA estará permanentemente aberto à participação 

de voluntários, os quais poderão ser servidores pertencentes ao quadro efetivo, 
requisitados ou terceirizados pelo TRF da 5ª Região. 

Parágrafo único – A participação dos voluntários dar-se-á em 
ações, programas, projetos e nas reuniões do CSA, sem direito a voto. 

 
Artigo 17 – No primeiro ano de atuação do Comitê, os quatorze 

membros serão considerados titulares, ficando a aplicação da regra constante do  
caput do art 3º deste Regimento para os anos seguintes. 

 
Artigo 18 – o primeiro mandato dos membros do Comitê será de um 

ano. 
 
Artigo 19 – As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação 

deste Regimento serão dirimidos pelo CSA, em reunião deliberativa do Colegiado. 
 

 


