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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de estudo a Agenda Ambiental da Administração 
Pública, que é um programa de responsabilidade socioambiental coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente. O objetivo proposto é analisar o funcionamento da A3P 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e verificar a efetividade de seus objetivos, 
a qual depende da internalização dos ideais de sustentabilidade pelos servidores. 
Para isso, foram realizadas 4 entrevistas com servidores da Assessoria de Gestão 
Socioambiental do STJ, as quais almejaram a melhor compreensão da implementação 
da Agenda dentro do órgão. Também foram aplicados 95 questionários entre os 
colaboradores do Tribunal, a fim de analisar o grau de conscientização quanto às 
práticas socioambientais dos funcionários. Para complementar a análise dos dados, 
além dos conceitos bibliográficos, foram exploradas leis, decretos, documentos e 
informações contidas nos portais eletrônicos das instituições, bem como notícias neles 
veiculadas, a fim de se obter melhor entendimento do objeto. É uma pesquisa 
exploratória e descritiva de abordagem mista. Nos resultados, a implementação da 
A3P no STJ foi analisada de forma abrangente, a qual envolveu o estudo do 
funcionamento do programa, dos custos e dos resultados por ele alcançados, a 
averiguação da internalização dos ideais de sustentabilidade pelos servidores e as 
relações institucionais existentes em prol da Agenda. A partir dos conceitos da Teoria 
Neoinstitucional, verificou-se que a A3P está se institucionalizando no STJ, 
alcançando seus propósitos, e que há uma tendência da Administração Pública de 
aderir a práticas de responsabilidade socioambiental.  
 
Palavras-chave: Agenda Ambiental da Administração Pública. Administração Pública. 
Responsabilidade socioambiental. Gestão socioambiental. Neoinstitucionalismo. 
Políticas Públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Política Ambiental no Brasil evoluiu lentamente ao longo dos anos e foi 

somente a partir da década de 1980 que o campo da legislação ambiental aumentou 

significativamente. Segundo Drummond e Barros-Platiau (2006), a legislação e as 

políticas brasileiras podem ser divididas em três grandes fases: de 1934 a 1964, de 

1964 a 1988 e de 1989 até o momento presente. A primeira delas é marcada pelo 

forte esforço para o desenvolvimento com intervenção e investimento estatais e com 

a expansão das fronteiras agrícolas. O Brasil priorizou o crescimento econômico 

durante boa parte de sua história e, como será abordado, no âmbito internacional a 

atenção à questão do meio ambiente demorou a ser privilegiada. 

O primeiro marco de âmbito internacional referente à preocupação com o meio 

ambiente se deu com a realização da Conferência de Estocolmo em 1972, que teve 

como pano de fundo a discussão levantada um ano antes pelo Clube de Roma em 

função do relatório “Limites do Crescimento” de uma equipe do Instituto de Tecnologia 

de Massachussets. Tal documento causou polêmica devido ao seu posicionamento a 

favor do crescimento zero em razão da redução da oferta de matéria-prima causada 

pela grande expansão industrial daqueles anos (MCCORMICK, 1992; PLATIAU et al, 

2005).  

A reunião de Estocolmo é importante pelo fato de ter sido a primeira vez em 

que muitos países se reuniram juntamente com órgãos intergovernamentais e 

organizações não governamentais para o levantamento e discussão de questões 

políticas, sociais e econômicas relativas ao meio ambiente com o intuito de aplicar 

ações corretivas (MCCORMICK, 1992). Portanto, o principal enfoque da Conferência 

foi o próprio meio ambiente, o que propiciou o entendimento de que o crescimento 

econômico deveria diminuir para não mais prejudicar a oferta de recursos naturais. 

Porém, os países em desenvolvimento se mostraram resistentes a tal ideia, afinal a 

sua situação permaneceria intacta em meio ao desejo de crescimento. Tal realidade 

levou a um consenso sobre o assunto entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento: o termo Ecodesenvolvimento1 passou a ser empregado como forma 

                                            
1 O conceito de Ecodesenvolvimento foi primeiramente mencionado em Founex, na reunião 
preparatória para a Conferência de Estocolmo. O termo refere-se a um desenvolvimento endógeno, 
autossuficiente e orientado para as necessidades em harmonia com o meio ambiente (BURSZTYN; 
BURSZTYN, 2006; SACHS, 2000). 
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de relacionar meio ambiente e desenvolvimento (MCCORMICK, 1992; PLATIAU et al, 

2005). 

A segunda fase (1964 a 1988) da política ambiental no Brasil caracteriza-se 

pela forte intervenção estatal e pela expansão econômica. Como consequência da 

Conferência de Estocolmo, em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA) – primeira agência brasileira destinada à proteção ambiental e à 

administração de políticas. As mudanças no cenário global incentivaram a legislação 

ambiental brasileira a crescer (PECCATIELO, 2011).  

Segundo Bursztyn e Bursztyn (2006), na década de 70 ocorreu o choque do 

petróleo que demonstrou ao ambiente político a limitação da oferta de recursos, ao 

mesmo tempo em que incidentes aconteceram em diversos países. Tudo isso causou 

certa consciência na sociedade, o que ocasionou a demanda por regulamentação 

ambiental. Como resultado, os Estados Unidos foram os primeiros a agir, criando a 

Environmental Protection Agency (EPA) em 1970. Diversos países, inclusive o Brasil, 

seguiram o exemplo, porém ainda não havia uma ação coordenada em âmbito global. 

O acidente nuclear na Ucrânia, conhecido como Desastre de Chernobyl, e suas 

consequências, que ultrapassaram fronteiras, mostraram a necessidade de maior 

articulação internacional sobre o assunto.  

Em 1981 nasce a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, 

regulamentada em 1983), que procurou um equilíbrio entre o desenvolvimento 

socioeconômico e a estabilidade e qualidade ambiental (DRUMMOND; BARROS-

PLATIAU, 2006). A responsabilidade estatal por danos causados ao meio ambiente 

foi estabelecida nessa lei, assim como alguns instrumentos a serem utilizados: 

avaliação de impactos ambientais, zoneamento ambiental, entre outros. Também foi 

criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), que abrange todas as 

esferas de governo (federal, estatal e municipal), destinado à gestão da Política. Como 

instância superior do SISNAMA está o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que é um órgão deliberativo e consultivo constituído tanto por membros 

dos governos federal, estadual e municipal quanto por membros da sociedade civil e 

do setor empresarial2.  

                                            
2 Portal do Ministério do Meio Ambiente, O que é o Conama? Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Acesso em 10 de dezembro de 2015. 
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É importante ressaltar que a Política Nacional de Meio Ambiente foi construída 

em um período ditatorial, que posteriormente foi marcado pela transição democrática 

e pela possibilidade de maior participação social nas políticas públicas (DRUMMOND; 

BARROS-PLATIAU, 2006). Tudo isso propiciou que a Constituição Federal de 1988 

reservasse o artigo 225 e seus respectivos parágrafos para tratar do meio ambiente. 

A inclusão do assunto no texto constitucional não se limita a tal artigo, estando 

presente em vários outros dispositivos, como, por exemplo, a competência para 

proteger o meio ambiente, que passou a ser descentralizada entre os entes 

federativos, tendo todos eles capacidade para legislar sobre o tema (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2009).  

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) da Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o Relatório Brundtland, 

também conhecido como Nosso Futuro Comum. O relatório adotou o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável como substituição ao termo Ecodesenvolvimento, 

adotado em Estocolmo. A concepção de Desenvolvimento Sustentável é colocada 

como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades 

(PLATIAU et al, 2005). Tal conceito tem como base o tripé: socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado (BURSZTYN; BURSZTYN, 

2006). 

Segundo Drummond e Barros-Platiau (2006), a terceira fase da política 

ambiental no Brasil ocorre desde 1989 até o momento presente, sendo marcada pelo 

pequeno crescimento econômico, baixa intervenção estatal e ampliação da legislação 

e das políticas. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA) foi criado em 1989 com o intuito de centralizar a gestão da política. Nesse 

momento a SEMA foi extinta, mas posteriormente outros órgãos foram criados para 

auxiliar na execução das ações ambientais (PECCATIELO, 2011). 

Em 1992 ocorreu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, mais conhecida como ECO-92, RIO-92 ou Cúpula da Terra. Ela foi 

um grande acontecimento internacional, pois marcou o crescimento da preocupação 

mundial com o meio ambiente e também com o futuro. Conforme Bursztyn e Bursztyn 

(2006), foi nessa reunião que houve o maior número de representantes políticos (176 

países) e também grande envolvimento da mídia, que se tornou extremamente 

responsável pela informação e mobilização da sociedade quanto ao assunto. O 
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conceito de Desenvolvimento Sustentável foi amplamente discutido e divulgado na 

Conferência, fato que mostrou a todos que é possível propiciar o desenvolvimento 

mesmo se preocupando com o meio ambiente. No âmbito do Brasil, a Rio-92 

influenciou e deu visibilidade à sua política ambiental. 

Entre os frutos da RIO-92 estão a Agenda 21, as Convenções do Clima e da 

Biodiversidade, a Declaração de Princípios para as Florestas e a Declaração do Rio 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (PECCATIELO, 2011). A Agenda 21 é um 

documento que estabeleceu compromissos internacionais de longo prazo tendo em 

vista a preservação ambiental, usando instrumentos do Desenvolvimento Sustentável. 

Para o Brasil, os compromissos que foram firmados consolidaram a vontade de tornar 

tal desenvolvimento possível no âmbito local: por exemplo, a Agenda 21 brasileira 

permitiu grande participação social em sua construção. A Agenda 21 internacional foi 

criticada em alguns pontos: levantou-se o fato de ela ser pouco efetiva ou até mesmo 

apenas uma declaração de boas intenções. Apesar de ter propiciado grande 

articulação governamental para o alcance de seus objetivos, além de participação 

social, a agenda exigiu grandes investimentos para sua implantação (PECCATIELO, 

2011; BURSZTYN; BURSZTYN, 2006).  

Segundo Bursztyn e Bursztyn (2006), outro problema da Agenda 21 foi a lacuna 

deixada referente a problemas locais relacionados com a população, tais como 

pobreza, saneamento básico, coleta e tratamento de lixo, abastecimento de água 

potável, que não foram atrativos à comunidade internacional. Ainda de acordo com os 

autores, buscando suprir tal lacuna, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) estabeleceu, em setembro de 2000, as Metas do Milênio, 

que deveriam ser atingidas até o ano de 2015. Assim, oito objetivos foram definidos 

juntamente com as respectivas metas e indicadores para o seu cumprimento. São 

eles3: 1) erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) atingir o ensino básico universal; 3) 

igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade na 

infância; 5) melhorar a saúde materna; 6) combater o HIV/Aids, malária e outras 

doenças; 7) garantir a sustentabilidade ambiental; 8) estabelecer uma parceria 

mundial para o desenvolvimento. 

Ao longo do tempo, o Brasil participou de várias convenções internacionais a 

respeito de temas ligados ao meio ambiente e, atualmente, várias delas fundamentam 

                                            
3 Portal PNUD, Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em < 
http://www.pnud.org.br/odm.aspx>. Acesso em 10 de dezembro de 2015. 
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e até compõem o ordenamento jurídico brasileiro: Convenção de Basileia sobre 

Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito; 

Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação; Convenção sobre 

Zonas Úmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat de Aves 

Aquáticas; Protocolo de Quioto, entre outras (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2009). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), a ação do poder público é 

necessária para a promoção da sustentabilidade, visando à inserção de seus ideais 

na formulação das políticas públicas. O órgão afirma que quatro diretrizes têm 

orientado a política ambiental no Brasil: 1) promoção do desenvolvimento sustentável; 

2) controle e participação social; 3) fortalecimento do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA); 4) transversalidade, referente ao envolvimento de variados 

setores do Poder Público. Assim, a responsabilidade socioambiental tem ganhado 

relevância e espaço no Setor Público, visto que deseja colocar em prática o 

desenvolvimento sustentável. 

No contexto atual, o conceito de responsabilidade socioambiental ganhou 

visibilidade internacional por meio de acordos e convenções (entre eles estão as 

Metas do Milênio), tendo sido primeiramente adotado pelo setor empresarial na busca 

por contribuir para uma sociedade e meio ambiente melhores (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2009). A atuação do setor público na promoção da responsabilidade 

socioambiental é estratégica e extremamente necessária. O governo age como um 

exemplo a ser seguido em seus hábitos e modo de trabalho, visando sempre à 

economia de recursos. Por exemplo, como um consumidor, ele irá exigir que suas 

compras atendam a requisitos sustentáveis, o que irá mobilizar o mercado para buscar 

inovações nessa área. Ações nesse sentido são capazes de mobilizar a sociedade, 

conscientizando-a e instruindo-a na adoção de padrões de vida sustentáveis, incluindo 

novos padrões de produção e consumo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009).  
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1.1  A Agenda Ambiental da Administração Pública 

 
O setor público já adotou muitas iniciativas que pretendem tornar a 

Administração Pública responsável socioambientalmente, entre elas está a Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P), que teve início em 1999 como um projeto 

do Ministério do Meio Ambiente cujo objetivo era revisar os padrões de consumo e 

produção e também adotar novos referenciais de sustentabilidade na Administração 

Pública. Após o período de dois anos, em 2001, o Programa Agenda Ambiental da 

Administração Pública foi criado, visando essencialmente conscientizar os gestores 

públicos quanto à necessidade de seguir e incorporar padrões ambientalmente 

corretos nas rotinas do setor público. Em 2002, o programa foi reconhecido pela 

Unesco, por meio do prêmio “O Melhor dos Exemplos”, na categoria Meio Ambiente, 

devido ao destaque do trabalho desenvolvido e dos resultados até então alcançados 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

Diante da relevância de suas ações, a A3P foi incluída no PPA 2004/2007 como 

ação integrante do programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, 

tendo continuidade no subsequente plano plurianual. Em 2007, a Agenda passou a 

ser parte do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (DCRS) 

da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC), fato que 

propiciou o fortalecimento do programa no âmbito do governo e o tornou uma das 

principais formas de ação tendo em vista o compromisso com a responsabilidade 

socioambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2009), o objetivo central da Agenda 

Ambiental da Administração Pública é aumentar a eficiência da gestão e conscientizar 

e incentivar os servidores a adotar critérios sustentáveis nas atividades públicas. Em 

torno desse fim, há outros objetivos almejados: 1) sensibilizar e capacitar os gestores 

públicos para as questões socioambientais; 2) promover o uso racional dos recursos 

naturais e a diminuição de gastos institucionais; 3) auxiliar na revisão dos padrões de 

produção e consumo e incentivar a adoção de novos referenciais de sustentabilidade 

no âmbito da administração pública; 4) reduzir o impacto socioambiental negativo 

direto e indireto decorrente das atividades públicas; e 5) contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida.  
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Como forma de perseguir seus objetivos, a A3P é dividida em seis eixos 

temáticos, que se baseiam no princípio dos 5Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar e Recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais 

negativos. O último R (Recusar) é determinante para o sucesso das ações a serem 

aplicadas. O primeiro eixo da Agenda refere-se à economicidade do gasto e ao uso 

racional dos recursos naturais e bens públicos, que implica a economia de energia, 

água, papel, madeira, copos plásticos e de outros materiais cujo uso possa ser evitado 

ou reduzido, diminuindo o desperdício. 

O segundo eixo da A3P consiste na gestão adequada dos resíduos gerados, 

que está regulamentada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010, 

e em outras legislações. Envolve, entre outros fatores, o consumo sustentável, a maior 

prática da reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, a coleta seletiva com a 

participação de cooperativas de catadores, a destinação e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. O terceiro eixo temático relaciona-se à 

qualidade de vida no ambiente de trabalho e almeja sempre a maior satisfação dos 

servidores em prol de maior produtividade. Algumas ações que podem ser adotadas 

dentro desse eixo são o uso e desenvolvimento efetivo de capacidades, melhoria da 

integração social e interna e também das condições de segurança e saúde no 

trabalho.  

O quarto eixo da Agenda diz respeito à sensibilização e capacitação, que 

buscam, respectivamente, conscientizar os trabalhadores em termos de 

responsabilidade socioambiental e desenvolver competências que permitam aos 

servidores atuar em favor de um melhor desempenho nas rotinas administrativas. O 

quinto eixo envolve as licitações sustentáveis, que consideram critérios de 

sustentabilidade para a aquisição de produtos e serviços, buscando tanto a 

conservação do meio ambiente quanto uma melhor relação custo/benefício, em vez 

do critério de menor preço. Por fim, o último e mais recente eixo da A3P consiste no 

conceito das construções sustentáveis, que devem abranger as edificações públicas 

desde a sua concepção, construção, operação, até a sua renovação. Nesse eixo são 

adotados procedimentos e critérios de sustentabilidade, tais como a otimização do 

consumo de materiais e energia, a redução de resíduos gerados, a melhoria da 

qualidade do ambiente construído e a preservação do meio ambiente. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), a Agenda foi criada para ser 

implementada pela Administração Pública em todas as esferas de governo e pelos 
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três poderes, porém pode servir também como um modelo de gestão socioambiental 

para outros setores. Há basicamente duas formas de adesão ao programa: 1) as 

instituições podem voluntariamente assinar o Termo de Adesão junto ao MMA, o que 

firma o seu compromisso em assumir uma gestão socioambiental e seguir as 

determinações da Agenda, e 2) elas também podem participar do programa por meio 

da Rede A3P, que funciona como um canal de comunicação utilizado para troca de 

informações e experiências sobre os temas relativos à Agenda. Esta Rede não 

formaliza a adesão ao programa, mas é um incentivo para que as organizações 

públicas apliquem mudanças em seu âmbito (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2009). 

Diante do exposto, é colocado o seguinte questionamento: a A3P, como 

iniciativa inovadora, está se institucionalizando na Administração Pública de modo que 

esteja alcançando seu principal propósito, que é aumentar a eficiência da gestão, 

conscientizar os servidores e incentivá-los a adotar critérios sustentáveis nas 

atividades públicas, tornando a gestão pública responsável socioambientalmente? 

Para responder a essa pergunta, este trabalho visa analisar o funcionamento da 

Agenda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e verificar a efetividade de seus 

objetivos, a qual depende da internalização dos ideais de sustentabilidade pelos 

servidores. 

É importante considerar a contribuição da A3P para a gestão pública, visto que 

o mundo cada vez mais globalizado e tecnológico exige ações que permitam a 

preservação e a continuidade dos recursos naturais não só para o bem do meio 

ambiente mas também para a sociedade que dele depende para sobreviver. A ação 

do setor público neste âmbito é indispensável para a população e o mercado, visto 

que, por meio do exemplo, os educa e incentiva a praticar as mesmas ações. Portanto, 

analisar a efetividade da Agenda Ambiental da Administração Pública permitirá um 

olhar mais profundo para a realidade e as consequências dela advindas. 

 Para se chegar a alguma conclusão, primeiramente será preciso: 1) 

compreender a evolução histórica e o funcionamento da Agenda; 2) analisar a 

implementação do programa no STJ, conforme a Teoria Neoinstitucional; 3) verificar 

a efetividade dos seus objetivos no STJ; 4) analisar como ocorre o processo de 

internalização dos ideais de responsabilidade socioambiental nos servidores do STJ; 

e 5) descrever o processo de institucionalização da A3P. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo abordará os principais conceitos utilizados nesta pesquisa. 

Os conhecimentos sobre Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade 

Socioambiental e Gestão Ambiental estão colocados de forma a enriquecer o debate 

sobre a Agenda Ambiental da Administração Pública. É importante ressaltar que a 

literatura existente sobre gestão ambiental no setor público ainda é escassa, e, por 

isso, buscou-se adaptar tais conceitos para a gestão pública juntamente com alguns 

estudos já realizados no assunto. Na sequência, conhecimentos da teoria 

Neoinstitucional e de Políticas Públicas são levantados a fim de corroborar a análise 

da A3P posteriormente. Ressalta-se que este capítulo não objetiva esgotar o debate 

acerca dos assuntos, mas sim proporcionar uma rica discussão sobre o programa 

objeto deste trabalho. 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

Em sua reflexão sobre desenvolvimento, Veiga (2005) afirma que, por muito 

tempo, a sua concepção era vista como sinônimo de crescimento econômico. Quando 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), tal conceito passou a mudar, principalmente porque 

o índice buscou evitar o uso exclusivo do critério econômico para aferição. A 

publicação do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano em 1990 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) foi decisiva para o entendimento do tema, 

apesar de ele ainda ser controverso. Segundo o autor, a ideia de o crescimento 

econômico dos anos 50 não ter permitido às populações em condições precárias dos 

países em desenvolvimento ter acesso a bens materiais, culturais, à saúde e à 

educação, como nos países já desenvolvidos, levantou a problemática da questão do 

desenvolvimento, resultando no relatório da ONU. 

Veiga (2005) coloca, ainda, que fator fundamental para entender o que é 

desenvolvimento é a concepção de expansão da liberdade de Amartya Sen, em que 
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as liberdades dependem não só do crescimento econômico, mas também de direitos 

civis, serviços de saúde e educação, entre outros. Dessa forma, o autor afirma que o 

desenvolvimento procura retirar as fontes de privação de liberdade, como a carência 

de oportunidades econômicas, a negligência de serviços públicos, a pobreza, a 

intolerância ou interferência de Estados repressivos. 

Em termos de desigualdade, Leff (2009) aponta o subdesenvolvimento como 

fruto da dominação colonial e imperialista que, em busca de crescimento econômico, 

no auge do capitalismo mercantil, explorou os recursos naturais e a força de trabalho 

dos países hoje subdesenvolvidos, destruindo e transformando a cultura e o 

patrimônio ambiental que ali antes existia. Assim, passa a existir uma dependência 

cultural, econômica e tecnológica da parte dos países subdesenvolvidos, dependência 

de instrumentos que, na verdade, não lhes cabem à realidade. Desse modo, tais 

países foram prejudicados em seu potencial produtivo, visto que ele foi manejado para 

o benefício dos desenvolvidos. Apesar disso, o autor prega a necessidade de um 

desenvolvimento endógeno e independente, que seja realmente adequado à realidade 

dos países subdesenvolvidos. 

Dessa forma, Veiga (2005) afirma que o desenvolvimento não acontece com a 

realização de um conjunto de investimentos em infraestrutura (construção de escolas, 

barragens, entre outros), como pensam muitos governos e organizações. Segundo o 

autor, o desenvolvimento é um processo que ocorre aos poucos: não se pode esperar 

que simples coisas por si mesmas o promovam. Assim, o desenvolvimento envolve 

mudança qualitativa, e o crescimento, sendo importante para aquele, tem uma 

dimensão quantitativa. 

Tendo em vista o subdesenvolvimento e o desenvolvimento endógeno de Leff 

e a concepção de desenvolvimento de Veiga (2005), é relevante observar a colocação 

de Sachs (2000), que afirma que os países tropicais, em especial o Brasil, têm a 

oportunidade de pular etapas4 (por meio de inovações originais dos países em 

desenvolvimento obtidas através de pesquisas em tópicos considerados os mais 

importantes) para alcançar uma moderna civilização de biomassa e, ao mesmo tempo, 

conseguir uma endógena “vitória tripla”: o desenvolvimento sustentável, que atende 

simultaneamente aos critérios social, ecológico e econômico. 

                                            
4 Expressão de José Goldemberg, 1996, Energy, Environment & Development. Londres: Earthscan, 
que a coloca como a incorporação precoce, por países em desenvolvimento, de tecnologias de alto 
nível.  
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Conforme Platiau et al (2005), percebe-se que as novas gerações têm uma 

visão de mundo divergente da que predominava anteriormente. Sachs (2000) coloca 

que as pessoas têm se conscientizado da limitação do capital da natureza e das 

ameaças que podem surgir em decorrência dos maus tratos ao meio ambiente. Muitos 

questionamentos têm sido levantados quanto à qualidade de vida e aos modelos de 

desenvolvimento adotados, o que permite dizer que a humanidade vive atualmente 

em um período de transição paradigmática: há a coexistência de características do 

paradigma da modernidade e do paradigma do desenvolvimento sustentável 

(PLATIAU et al, 2005).  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi primeiramente divulgado com 

a publicação do Relatório Nosso Futuro Comum e passou a substituir o termo 

ecodesenvolvimento, primeiramente usado em Estocolmo (PLATIAU et al, 2005). Leff 

(2001) informa que o documento busca propor uma política de consenso, já que 

reconhece as disparidades existentes entre os países, levando em consideração a 

situação daqueles de Terceiro Mundo. Assim foi o começo da busca de 

implementação de uma estratégia política que possibilitasse a sustentabilidade 

ecológica no processo de globalização com a colaboração das nações. O autor afirma 

que o discurso da sustentabilidade visa alcançar o crescimento econômico sustentado 

por meio dos mecanismos de mercado, porém não mostra o caminho a ser seguido 

para tal. Sachs (2000) sustenta que, independentemente das denominações de 

ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, “a abordagem fundamentada 

na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos” (p. 54) não se alterou 

desde Estocolmo até às conferências do Rio de Janeiro. 

Veiga (2005) coloca que o relatório lançado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU teve a intenção de estabelecer alianças 

políticas tendo em vista a realização da ECO 92. Platiau et al (2005) afirmam que as 

Conferências Rio 92 e Rio +10 contribuíram para a divulgação e discussão do conceito 

de desenvolvimento sustentável tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos. 

Nesse processo, a noção de sustentabilidade passou a ser parte do discurso oficial e 

da linguagem comum, porém a imprecisão conceitual e operacional do termo impediu 

a sua unificação, fato que permitiu que ele passasse a ser moldado conforme diversos 

fins e interesses (PLATIAU ET AL, 2005; LEFF, 2001). 

Leff (2001) afirma que tais interesses passaram a se manifestar diante das 

dificuldades nos acordos internacionais de se estabelecer instrumentos jurídicos que 
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orientassem o caminho para a sustentabilidade. Com o obstáculo de aderir à nova 

racionalidade ambiental, as políticas de desenvolvimento sustentável passaram a 

deturpar o conceito de ambiente. Sempre segundo o autor, diferentemente das ideias 

dos anos 70, que pregavam a necessidade de frear o crescimento econômico para 

evitar a decadência ecológica, o neoliberalismo ambiental vem anunciar que não há 

contradição entre ambiente e crescimento: passa-se a atribuir direitos de propriedade 

e preços aos bens e serviços naturais a fim de que as leis do mercado ajustem os 

desequilíbrios ecológicos e as diferenças sociais com vistas a um desenvolvimento 

sustentável. Portanto, diante da dialética entre crescimento econômico e meio 

ambiente, a ideologia desse discurso neoliberal coloca o primeiro como um processo 

sustentável que se utiliza da tecnologia para reverter os efeitos da degradação 

ambiental, de modo que o desenvolvimento sustentável se torna a nova pedra filosofal 

do crescimento econômico (LEFF, 2001). 

Leff (2001) afirma que há um confronto entre meio ambiente e globalização e 

que é preciso construir o conceito de ambiente como um potencial produtivo 

sustentável, ou seja, é necessária uma nova racionalidade social, que inclua 

processos tecnológicos, ecológicos e culturais em busca de um desenvolvimento 

alternativo. Desse modo, o autor alega que o desenvolvimento sustentável está 

destinado a satisfazer as necessidades básicas, erradicar a pobreza e aperfeiçoar a 

qualidade de vida da população. 

Sachs (2000) afirma que é evidente que o desenvolvimento sustentável é 

incompatível com a falta de limites do mercado. O autor expõe que a população 

deveria criar uma economia de permanência,5 em que a satisfação das necessidades 

humanas caminha juntamente com a conservação da biodiversidade. Ele coloca que 

o homem deveria ter a destreza de transformar os elementos naturais em recursos 

sem destruir o capital da natureza: assim, poder-se-ia considerar uma “nova forma de 

civilização, fundamentada no uso sustentável dos recursos renováveis” (p. 69). 

O pensamento de Sachs (2000) sobre desenvolvimento envolve a imperativa 

ética da solidariedade sincrônica com a geração atual somada à solidariedade 

diacrônica com as gerações futuras. Para ele é válida a utilização dos seguintes 

critérios de sustentabilidade6: 1) primeiramente deve ser considerada a 

sustentabilidade social, por ser ela a própria finalidade do desenvolvimento; 2) o seu 

                                            
5 Ideia de J. C. Kumarappa. 
6 Os critérios de sustentabilidade segundo Sachs (2000) estão descritos em Anexo. 
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corolário é a sustentabilidade cultural que, entre alguns de seus componentes, 

envolve o equilíbrio entre tradição e inovação; 3) como decorrência, vem a 

sustentabilidade do meio ambiente (ecológica e ambiental); 4) o seu corolário é a 

sustentabilidade territorial, que entre outros elementos, inclui o balanceamento das 

estruturas urbanas e rurais; 5) a sustentabilidade econômica, que, segundo o autor, é 

uma necessidade mas não uma condição prévia para os critérios já citados, visto que 

o transtorno econômico gera uma cadeia de perturbação para as outras áreas; 6) 

sustentabilidade política nacional, que é essencial para a gestão do desenvolvimento; 

e 7) sustentabilidade política internacional tendo em vista o bem da humanidade e seu 

patrimônio comum. 

Ambos, Leff (2001) e Sachs (2000), ressaltam a importância da gestão 

democrática do desenvolvimento sustentável por meio do fortalecimento das 

organizações da sociedade civil e da sua articulação com o Estado. Enquanto o 

primeiro autor afirma que a gestão ambiental e a democracia participativa contribuem 

para que haja uma convergência de interesses em torno do desenvolvimento 

almejado, o segundo coloca a gestão negociada e contratual dos recursos entre os 

stakeholders (partes interessadas) como pedra fundamental para o desenvolvimento 

sustentável. 
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2.2 Responsabilidade Socioambiental 

 
Ao longo do tempo, a preocupação com o meio ambiente ganhou espaço e foi 

capaz de criar uma nova consciência ambiental na população, de forma que tal 

discernimento se tornou um aspecto cultural, colocando o meio ambiente como um 

dos princípios fundamentais da modernidade (TACHIZAWA, 2007). A expansão de tal 

conjuntura incentivou que a sociedade começasse a exigir organizações que 

buscassem minimizar a diferença entre os resultados econômicos e os sociais, ao 

mesmo tempo em que dedicassem sua atenção à questão ambiental, dada a sua 

importância para a qualidade de vida de todos. Assim, torna-se clara a necessidade 

de um novo posicionamento por parte das organizações com vistas a sua 

sobrevivência a longo prazo, o que as impulsionou a buscar caminhos para alcançar 

o desenvolvimento sustentável (ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), a Agenda Ambiental da 

Administração Pública é um programa de responsabilidade socioambiental do governo 

que busca integrar as atividades de gestão pública aos critérios do desenvolvimento 

sustentável – ambientais, econômicos e sociais. Sendo o meio ambiente um direito 

fundamental que interessa a todos, estando acima de interesses individuais, e 

considerando que o papel da Administração Pública consiste na correta gestão dos 

bens e interesses da coletividade, visando o bem comum e agindo em conformidade 

com a lei, percebe-se que é função primordial do setor público realizar ações que 

promovam a sustentabilidade na sociedade, interferindo na sua relação com o meio 

ambiente, buscando a sua proteção (JUNIOR; KOPROWSKI; SANTOS, 2012). 

O conceito de responsabilidade socioambiental é relativamente novo e não há 

consenso sobre ele. Sua visibilidade tem aumentado devido à nova consciência da 

sociedade, que passou a valorizar cada vez mais organizações que se comprometam 

e atuem com o fim de minimizar os problemas sociais e ambientais existentes 

(BUSCH; RIBEIRO, 2009). Cappelin e Giuliani (2004) afirmam que o conceito envolve 

três principais áreas: bem-estar social, proteção ambiental e comprometimento com a 

comunidade.  

Já Tachizawa (2007) afirma que a responsabilidade socioambiental pode se 

resumir no conceito de efetividade, como o alcance de objetivos sociais e econômicos. 
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Para ele, quando uma organização é socialmente responsável, ela é efetiva, 

satisfazendo as demandas culturais, econômicas e sociais da comunidade. Almeida 

(2002) coloca que são valores essenciais da responsabilidade social o respeito aos 

direitos humanos e trabalhistas, a valorização do bem-estar das comunidades e do 

progresso social e a proteção ambiental. Segundo o autor, tal concepção envolve os 

stakeholders, visto que a organização faz parte da sociedade e deve considerar seus 

interesses e opiniões.  

Quanto às partes interessadas, Machado Filho (2006) descreve a corrente de 

pensamento que argumenta que os gestores têm o dever ético de respeitar os direitos 

dos atores envolvidos pela organização. No caso da Administração Pública, o conjunto 

de stakeholders envolve os cidadãos, fornecedores, funcionários, comunidade local, 

assim como os próprios gestores, que devem servir e promover o bem de todos. 

Desse modo, o autor afirma que a ideia da responsabilidade social envolve a ligação 

entre a atividade organizacional e a sociedade, de forma que esta tem expectativas 

em relação ao comportamento e resultados daquela. 

Com o objetivo de comprovar que as organizações têm procedimentos internos 

adequados e participam de ações em áreas de educação, saúde, cultura e proteção 

ambiental, surgiram as certificações de responsabilidade social. Algumas delas são a 

SA 8000, norma desenvolvida pela Social Accountability International (SAI) em 1997, 

a AccountAbility 1000, desenvolvida pelo Institute of Social and Ethical Accountability 

em 1999. A ISO 26000 foi desenvolvida pela International Organization for 

Standardization em 2010, porém é uma norma de diretrizes que não visa a certificação 

(BUSCH; RIBEIRO, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA, 2012).  

Segundo essas normas, as organizações devem enfocar as suas relações com 

os empregados (clima organizacional, benefícios concedidos, qualidade de vida no 

trabalho), com a comunidade (ações voltadas para a resolução de problemas sociais, 

parceiros, beneficiários) e também focalizar o próprio processo produtivo (dando maior 

atenção à gestão ambiental, às relações trabalhistas, ao respeito aos direitos 

humanos, à contratação de mão de obra e de fornecedores) (ANDRADE; 

TACHIZAWA, 2012). 

A A3P, como política do governo, dialoga com a ISO 26000 em suas diversas 

diretrizes. Essa norma estabelece que a responsabilidade ambiental é um aspecto da 

responsabilidade social e que esta consiste em que uma organização se 

responsabilize pelos impactos decorrentes de suas atividades e decisões na 
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sociedade e no meio ambiente. Para isso, deve haver uma conduta transparente e 

ética, que contribua para o desenvolvimento sustentável, considere as expectativas 

das partes interessadas, esteja em conformidade com a legislação existente, seja 

coerente com as normas internacionais de comportamento e esteja integrada em toda 

a organização, sendo praticada em suas relações (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2009; ABNT NBR ISO 26000, 2010). 

Assim, a responsabilidade socioambiental é colocada como fator de 

competitividade e sobrevivência entre as organizações (ALMEIDA, 2002). Ela é capaz 

de melhorar a sua imagem e aumentar seu valor diante da sociedade (CAPPELIN; 

GIULIANI, 2004). Sua função é estratégica, e as táticas a serem seguidas variam de 

acordo com o tipo da organização (ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). O que é 

considerado ético pode variar em função do ambiente institucional no qual as 

organizações estão inseridas, levando-se em conta a natureza das suas relações com 

os stakeholders (MACHADO FILHO, 2006).  

Segundo Andrade e Tachizawa (2012), a organização socialmente responsável 

busca aprimorar suas relações com fornecedores e parceiros, cumprindo os contratos 

estabelecidos e compartilhando seu código de conduta a fim de torná-lo orientador em 

casos de conflitos de interesses. Os autores afirmam que deve haver uma 

conscientização, por parte da empresa, de sua cadeia produtiva em prol do 

desenvolvimento dos elos mais fracos quanto à sustentabilidade:  

 

 
Figura 1: Cadeia produtiva sustentável. 
Fonte: Andrade e Tachizawa, 2012. 
 

A preocupação com a escolha dos fornecedores que atendam aos requisitos 

éticos e ambientais definidos torna-se real na busca da responsabilidade 

socioambiental. Observa-se que neste ponto há uma expansão de fronteiras 

organizacionais, já que a gestão avança para o âmbito interno de contratação de 

fornecedores. Como todas as ações organizacionais devem estar alinhadas aos 

interesses dos cidadãos em vista de suas novas demandas, é necessário que a 

organização realize investimentos em programas de capacitação e treinamento tanto 
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para os fornecedores quanto para os colaboradores. Também se torna imprescindível 

o monitoramento constante e abrangente dos fornecedores em termos 

socioambientais. 

A inserção da responsabilidade socioambiental nas instituições públicas coloca 

o Estado como grande indutor e interlocutor junto à sociedade, buscando inserir os 

critérios de sustentabilidade em suas atividades e rotinas. A ação governamental cria 

condições para que outros setores econômicos atendam às expectativas sociais, 

adotando critérios sustentáveis na fabricação de produtos. Foi com esse propósito que 

muitos países começaram a usar seu poder de compra para fomentar iniciativas de 

produção sustentáveis. No Brasil, a A3P foi criada com o intuito de buscar soluções 

para a promoção de mudanças nos padrões de consumo e produção (JUNIOR; 

KOPROWSKI; SANTOS, 2012; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009).  

É indubitável que a função do setor público neste campo é estratégica, pois 

além de promover o diálogo entre os diversos setores, ocorre a conscientização da 

população sobre a importância da responsabilidade socioambiental, e também há 

maior transparência sobre as ações realizadas nesse âmbito. Para que uma política 

dessa temática seja efetiva em organizações públicas é preciso que haja o 

aperfeiçoamento dos instrumentos de governo, como legislação, infraestrutura, 

serviços e criação de mais incentivos para que a sustentabilidade seja inserida nas 

atividades (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). No caso da Agenda Ambiental 

da Administração Pública, para que as mudanças desejadas ocorram na cultura 

institucional, é necessário o engajamento dos servidores e gestores para a 

continuidade do programa (BARATA; KLIGERMAN; MINAYO-GOMEZ, 2007). É 

preciso considerar quais são as condições existentes nos órgãos públicos para a 

internalização de mudanças institucionais relacionadas à política ambiental 

(TEIXEIRA; AZEVEDO, 2013). 

Desse modo, a gestão socioambiental é um instrumento gerencial importante, 

que precisa de profissionais capacitados nas organizações públicas, que incorporem 

tecnologia inovadora, regras de decisão e mais conhecimentos sistêmicos a respeito 

do contexto em que se inserem (ANDRADE; TACHIZAWA, 2012; TACHIZAWA, 

2007). Andrade e Tachizawa (2012) colocam em sua obra que, quanto maior for o 

posicionamento hierárquico da função socioambiental na estrutura organizacional, 

maior será a efetividade das suas ações nesse âmbito. Assim, a organização deve 
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conciliar a sua política de recursos humanos à permanente educação ambiental, 

abrangendo desde a alta administração até a base da pirâmide organizacional. 

2.3 Gestão Ambiental 

 
Diante da inserção da responsabilidade socioambiental no cotidiano 

organizacional, a proteção ambiental torna-se uma função da administração, e a 

sustentabilidade passa a ser contemplada na estrutura organizacional, incluída no 

planejamento estratégico, e começa, assim, a interferir nas atividades de rotina, na 

discussão de cenários alternativos e na análise de sua evolução, gerando metas, 

planos de ação e políticas. Tal fator ocupa o interesse dos altos executivos e exige 

um corpo técnico capaz e um sistema gerencial especializado, buscando propiciar 

uma integração articulada de todos os setores e a realização de uma moderna 

comunicação social (TACHIZAWA, 2007; ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). 

 Dessa forma, surge a necessidade de uma mudança de valores dentro das 

organizações, buscando-se introduzir o desenvolvimento sustentável como critério 

para suas atividades, o que leva à adoção de programas de reciclagem, de medidas 

de redução de gastos com energia e de outras inovações tecnológicas no ambiente 

organizacional. Esse novo contexto introduz a gestão ambiental como forma de 

resolver os problemas relacionados à dimensão ecológica e ambiental organizacional. 

Tal gestão tem motivação ética, busca a observância das leis, a preocupação com o 

bem-estar das futuras gerações e também a melhoria da imagem da organização em 

seu meio (TACHIZAWA, 2007; ANDRADE; TACHIZAWA, 2012).  

Platiau et al (2005) afirmam que a gestão ambiental, quando executada de 

forma estratégica, deve ser vista como um conjunto de procedimentos que visem à 

integração da área ou do recurso tendo em vista a sustentabilidade. O modo holístico 

de enxergar o mundo passa a ser indispensável para o melhor andamento desse novo 

paradigma (TACHIZAWA, 2007). Assim, a gestão deve encarar uma organização de 

fronteiras ampliadas, visto que emerge um novo tipo de relacionamento entre esta e 

seus fornecedores, clientes e demais instituições interessadas, de forma que haja 

resposta rápida às novas oportunidades, compartilhamento de informações, atuação 

em conjunto, entre outros elementos (ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). 
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Almeida (2002) afirma que, para que seja considerado sustentável, um 

empreendimento deve buscar, em todas as suas ações, decisões e processos, a 

ecoeficiência: produzir em maior quantidade e qualidade com menos recursos 

naturais. O autor pontua a necessidade de ser socialmente responsável visto que a 

organização se encontra em um ambiente social, no qual exerce e recebe influência. 

Barata, Kligerman e Minayo-Gomez (2007) também pontuam a contribuição de um 

Sistema de Gestão Ambiental para a ecoeficiência, pois a busca em estabelecer uma 

melhor relação entre o âmbito organizacional, o meio ambiente e as necessidades 

humanas interfere na gestão de estoques, na diminuição de custos com sobras e 

perdas de materiais e no aumento de receitas com a transformação de desperdícios 

e resíduos em subprodutos. 

Platiau et al (2005) pontuam, ainda, que há alguns pilares que permitem a uma 

gestão ambiental ser efetiva. O primeiro é a existência de uma legislação ambiental 

sólida, a qual no Brasil é considerada avançada e serve como base para a gestão, 

apesar de a sua aplicação ser, de certo modo, problemática. O segundo pilar consiste 

na existência de instituições públicas fortalecidas, que permitam a coordenação e a 

implementação de tal legislação. E o terceiro envolve a legitimidade social, que atua 

como propulsor incentivador das mudanças. A participação social tem contribuído 

para a gestão ambiental, de modo que as questões referentes ao tema são de 

interesse geral, o que leva à existência de conflitos socioambientais. Assim, o 

processo de gestão contribui para o fortalecimento da participação da sociedade, 

capacitando-a em seu papel. 

A gestão ambiental deve englobar os processos de planejamento, 

monitoramento e fiscalização, e estes, por si, permitem a conciliação e a 

corresponsabilidade entre os atores envolvidos. Essa gestão estabelece um 

relacionamento harmonioso entre a sociedade e o meio ambiente, possibilitando a 

mediação entre os diversos interessados no assunto, como a comunidade, o poder 

público e as instituições. Mesmo com a busca pela maior integração entre os atores, 

salienta-se que ainda há muito a fazer para que a gestão ambiental seja realmente 

efetiva e que, embora a implementação de políticas públicas ajude na resolução de 

questões socioambientais, é preciso que novos conceitos e teorias sejam aceitos e 

aplicados (PLATIAU et al, 2005).   

Com o objetivo de padronizar os procedimentos de gestão ambiental em âmbito 

global, a International Standard Organization (ISO) aprovou e publicou a série de 
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normas ISO 14000, que contêm diretrizes aplicáveis a vários setores. Essa série 

constitui requisitos para se estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 

assim se obter a certificação, sendo sempre respeitadas as características de cada 

organização. Esse instrumento propicia a transparência de informações referentes ao 

tema para os públicos interno e externo das empresas (BARATA; KLIGERMAN; 

MINAYO-GOMEZ, 2007).  

Barata, Kligerman e Minayo-Gomez (2007) analisaram em 2003 o número de 

empresas que obtiveram o certificado ISO referente ao SGA e perceberam que, na 

época, apenas duas empresas do setor público eram certificadas. Os autores afirmam 

que tal dado revela o pequeno empenho do setor público em implementar uma gestão 

ambiental efetiva a fim de ser comparada em âmbito internacional. Porém, com a 

criação da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) em 2001, a gestão 

ambiental no setor público tornou-se mais presente. A A3P tem alguns procedimentos 

similares aos da norma ISO, mas sua maior ênfase está na aplicação dos 5Rs: 

repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar, recusar consumir produtos que gerem 

impactos socioambientais significativos (BARATA; KLIGERMAN; MINAYO-GOMEZ, 

2007; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). 

2.4 Teoria Neoinstitucional 

 
 A Teoria Institucional tem o seu início a partir da convergência entre os 

trabalhos das áreas de economia, ciência política e sociologia que “buscam incorporar 

em suas proposições a ideia de instituições e de padrões de comportamento, de 

normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais encontram-se imersos 

indivíduos, grupos e organizações” (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999, p. 

218). Essa teoria é muito utilizada para explicar o papel das instituições na 

organização da sociedade e na estrutura e funcionamento das organizações, além de 

ser muito empregada em estudos de diversos campos do conhecimento (CARPES et 

al, 2015). No que tange às instituições, Xausa (1993) coloca que elas são resultado 

de padrões e necessidades sociais, significando algo para as pessoas e comunidades 

que estão inseridas em seu meio. 
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 Dando maior ênfase à contribuição da abordagem institucional para os 

estudos organizacionais, primeiramente pode-se lembrar do trabalho de Meyer e 

Rowan (1977), que revolucionou as ideias até então existentes sobre organização. 

Eles afirmam que, em modernas sociedades as estruturas formais surgem em 

contextos institucionalizados e que, assim, as “organizações são levadas a incorporar 

práticas definidas por conceitos racionalizados de trabalho organizacional 

prevalecentes e institucionalizados na sociedade” (p. 340), de modo que tal ação é 

capaz de aumentar sua legitimidade e sobrevivência.  

Os autores afirmam também que muitas políticas e programas adotados pelas 

organizações são impostos, entre outros, pela opinião pública e pela lei, e que tais 

elementos funcionam como mitos racionalizados. São manifestações das regras 

institucionais que definem novas formas organizacionais. Nesse contexto, percebe-se 

a importância do ambiente institucional, uma vez que ele promove a similaridade entre 

organizações que buscam a estabilidade.   

DiMaggio e Powell (1983) colocam que organizações existentes no mesmo 

campo de negócios tendem a ser homogêneas: se uma adota uma inovação pelo 

desejo de melhorar sua performance, a tendência é que as outras da mesma linha 

optem pela mesma escolha buscando alcançar legitimidade. Por campo 

organizacional, os autores referem-se àquelas organizações que, em sua totalidade, 

formam uma área reconhecida da vida institucional, como as agências reguladoras e 

os principais fornecedores. 

Assim, DiMaggio e Powell (1983) denominam de isomorfismo o processo que 

consiste na adoção de ações semelhantes por instituições pertencentes ao mesmo 

campo. Conforme os autores, o isomorfismo institucional divide-se em três categorias: 

coercitivo, mimético e normativo. O primeiro resulta das pressões exercidas sobre 

uma organização por outras organizações em condições de dependência e até 

mesmo pelas expectativas da sociedade. O segundo refere-se a organizações que 

imitam as práticas e arranjos estruturais de outras ou são por elas modeladas em meio 

a um ambiente de incerteza com problemas tecnológicos e objetivos ambíguos, em 

busca de maior sucesso, eficiência e legitimidade.  

Já o isomorfismo normativo associa-se à profissionalização, que ocorre quando 

pessoas do mesmo campo organizacional interagem e trocam experiências por meio 

de treinamentos e redes profissionais, trazendo seus conhecimentos para a 

organização a que pertencem, tornando as instituições do mesmo campo similares. 
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Isso também acontece quando um profissional troca de trabalho, pois nesta situação 

ele apresenta as ideias que foram bem-sucedidas em sua antiga organização para a 

nova, tornando-as parecidas novamente. 

Meyer e Rowan (1977) apontam algumas consequências do isomorfismo para 

as organizações: 1) elas incorporam elementos legitimados externamente, em vez de 

considerar sua eficiência; 2) elas consideram critérios de avaliação externa para 

definir o valor de tais elementos, e 3) o isomorfismo promove a estabilidade levando 

ao sucesso e à sobrevivência organizacional. Os autores afirmam, ainda, que a 

absorção desses elementos legitimados externamente na estrutura incentiva o 

comprometimento de colaboradores internos e externos. 

Sobre os processos de institucionalização, Tolbert e Zucker (1999) tratam 

desde as forças que impulsionam uma inovação a ser desenvolvida até as fases de 

sua adoção pelas organizações. As autoras afirmam que um processo de 

institucionalização envolve a tipificação de ações (que foram adotadas a fim de 

resolver problemas recorrentes) por atores específicos.  

 

 

Figura 2: Processos de Institucionalização 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999)  
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A primeira fase desse processo, chamada Habitualização, consiste na criação 

de novos arranjos estruturais, ou políticas e procedimentos para a resolução de 

problemas organizacionais. Por ser ainda um estágio de pré-institucionalização, tal 

arranjo é, em maior parte, uma atividade independente, que ocorre frequentemente 

em associação com outras organizações (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Aqui pode-se 

fazer referência ao isomorfismo mimético de DiMaggio e Powell, pois as organizações 

podem buscar soluções já desenvolvidas por outras. 

A segunda fase é a Objetificação, na qual ocorre a construção de certo 

consenso social acerca da inovação e a sua maior adoção pelas organizações com 

base em tal consenso. Segundo as autoras, esse momento é consequência do 

monitoramento interorganizacional, visto que as organizações observam suas 

concorrentes e almejam aumentar sua competitividade no meio. A ação dos 

chamados champions – grupo de indivíduos interessados materialmente na inovação 

– também contribui para a objetificação: eles desenvolvem a teorização identificando 

um problema que abranja muitas organizações e provendo uma estrutura como 

solução para tal dificuldade (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Nesse estágio de semi-institucionalização, a teorização é capaz de atribuir 

legitimidade cognitiva e normativa à inovação e também contribuir para a diminuição 

da sua variação nas formas em que é adotada. Na Objetificação as inovações 

adotadas têm maior taxa de sobrevivência comparadas às que estão na fase pré-

institucional, e a avaliação é presente nesse estágio como forma de demonstrar a 

evidência da eficácia das estruturas adotadas (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

O terceiro e último estágio do processo de institucionalização de Tolbert e 

Zucker (1999) é a Sedimentação, que envolve a completa institucionalização do 

arranjo estrutural. Para tal, é necessário que haja a sua propagação para todo o 

conjunto de atores teorizados e também que ocorra a perpetuação de suas ações por 

um longo período de tempo. As autoras colocam que a sedimentação depende “dos 

efeitos conjuntos de uma relativa baixa resistência de grupos de oposição; promoção 

e apoio cultural continuado por grupos de defensores; correlação positiva com 

resultados desejados” (p. 208). É relevante ressaltar que a desinstitucionalização, 

sendo a reversão desse processo, requisitará grande mudança ambiental na qual os 

atores contrários à estrutura terão oportunidade de a ela se opor. 

Meyer e Rowan (1977) colocam que, ao passo que as organizações se tornam 

isomórficas, adequando-se sempre ao seu ambiente, seu sucesso não passa a 
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depender dos resultados alcançados por meio das tarefas, mas sim da observação 

social de suas estruturas formais. Dessa forma, os autores colocam que passa a existir 

uma lacuna entre as atividades realmente realizadas e as estruturas propriamente 

ditas, de modo que normas são frequentemente violadas, sistemas de avaliação são 

subvertidos, tecnologias são pouco eficientes e as decisões não são implementadas 

ou são mal implementadas. 

Quanto aos problemas associados a essa teoria, Hall (2004) enfatiza quatro 

deles. O primeiro refere-se ao potencial de raciocínio redundante no qual as variáveis 

são definidas em termos mútuos, ocasionando a obscuridade das causas e efeitos, 

tornando-os difíceis de serem avaliados pela natureza circular do pensamento. O 

segundo problema reside no fato de a teoria praticamente não se dedicar a designar 

o que é institucionalizado e o que não é. O autor afirma que “nem tudo o que se 

identifica como institucional é institucionalizado” (p. 261) e que esse fator é crítico 

devido à tendência de se aplicar o institucionalismo de maneira ex post facto, como 

se essa ação retroativa fosse sempre a explicação para o surgimento e 

desaparecimento de ideias e práticas. 

O terceiro problema apontado por Hall (2004) refere-se ao fato de que, quando 

surgem mitos organizacionais individuais e coletivos a respeito dos significados da 

realidade, a teoria institucional tende a transformar essa realidade, fonte do mito, no 

próprio mito. A última falha enfatizada pelo autor consiste na própria generalização da 

teoria, visto que há uma tendência em aplicar seus conceitos a variadas situações e 

organizações, quando DiMaggio e Powell se limitaram às situações de tecnologias 

indeterminadas e metas ambíguas. Assim, conforme Tolbert e Zucker (1996), a 

perspectiva institucional tornou-se institucionalizada, absorvendo a teoria 

organizacional. 
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2.5 Políticas Públicas 

 
Para Heidemann (2009), as políticas públicas surgiram após as grandes 

guerras, quando os Estados passaram a promover o desenvolvimento da sociedade 

juntamente aos mercados, visto que antes, no século 19, o papel estatal ainda era 

bem pequeno diante da prática liberal. O autor esclarece que, até a metade do século 

20, não se usava no Brasil o conceito integrador de desenvolvimento – sustentável, 

social, econômico, político, humano – hoje amplamente conhecido, mas tal conceito 

por muito tempo vigorou como grau de industrialização e crescimento econômico. 

Somente ao longo da história notou-se que tal noção demandava maiores 

qualificações a fim de corresponder aos interesses da humanidade. Assim, o 

desenvolvimento resulta de decisões formuladas e implementadas pelos agentes 

governamentais dos Estados juntamente às forças da sociedade, ou seja, ele provém 

de políticas públicas (HEIDEMANN, 2009). 

Para Secchi (2015), a política pública “é uma diretriz elaborada para enfrentar 

um problema público” (p. 2) que inclui a orientação seja à atividade ou à passividade 

de alguém. É dotada de dois elementos: intencionalidade pública e resposta a um 

problema público. Rua (2012) afirma que a política pública envolve um conjunto de 

decisões políticas e diversas ações estratégicas para sua implementação. Para Souza 

(2006), política pública é o campo que busca “colocar o governo em ação” e analisar 

tal ação (variável independente), assim como também busca propor mudanças para 

essas ações (variável dependente) quando preciso. Heidemann (2009) coloca que a 

política pública envolve a intenção e a ação, porém tanto ele como Secchi (2015) 

lembram de Dye (1972), que colocou tal conceito como “tudo aquilo que os governos 

escolhem fazer ou não fazer”. Nessa reflexão, o segundo autor ressalta que a omissão 

e a negligência governamentais não devem ser consideradas políticas públicas, o que 

não se deve confundir com a inação derivada da própria política. 

Deubel (2002) pontua quatro elementos que permitem identificar a existência 

de uma política pública. São eles: o envolvimento do governo, a percepção de 

problemas, a definição de objetivos, assim como o próprio processo que deverá 

realizar a mudança desejada. Desse modo, o autor sustenta que, quando instituições 
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estatais assumem, total ou parcialmente, a tarefa de alcançar determinados objetivos 

em busca de mudar um problema, há uma política pública.   

Deubel (2002) afirma que, em um Estado de direito, a regulamentação jurídica 

é o que legitima a implementação da estratégia estatal, e que esta só é legítima 

quando provém da mobilização de determinados atores, públicos e privados, com 

seus próprios interesses. Dessa maneira, o Estado age por meio de novas legislações, 

da criação de organizações e redes de interação que permitem a relação entre a 

organização e seus interessados. Deve-se considerar que “a ação governamental é 

desenvolvida para e através de atores sociais” (p. 27), ou seja, são pessoas que estão 

envolvidas em todo o processo da política pública, assim como são os seus 

destinatários. 

Nesse sentido, Secchi considera as políticas públicas pela abordagem 

multicêntrica ou policêntrica, a qual determina que, além dos atores estatais, 

organizações privadas, organizações não governamentais e redes de políticas 

públicas são protagonistas no estabelecimento das políticas. Em tal abordagem, uma 

política é pública pelo simples fato de seu problema ser público, porém o autor também 

reforça que o Estado deve ter seu papel corroborado para enfrentar falhas de 

mercado, assimetrias informativas e problemas distributivos.  

Já Howlett, Ramesh e Perl (2013) se posicionam pela abordagem estatista, 

segundo a qual a personalidade jurídica dos atores define se a política é pública. Para 

eles “os governos têm um papel especial na policy-making pública por força de sua 

capacidade de tomar decisões oficiais em nome dos cidadãos, isto é, decisões 

sustentadas por sanções contra quem as transgredir” (p. 6-7). Nesse sentido, Rua 

(2012) afirma que, embora organizações privadas participem da formulação e 

implementação das políticas públicas, estas não deixam de ser “decisões tomadas 

por agentes governamentais, com base no poder imperativo do Estado” (p. 18). 

Para Secchi (2015), as políticas públicas envolvem tanto as diretrizes 

estratégicas quanto as de nível intermediário e operacional, ou seja, uma 

macropolítica estratégica pode ser desdobrada em outras políticas, assim como estas 

de nível intermediário desdobram-se em políticas públicas operacionais, de nível local. 

Souza (2006) afirma que, quando desenhadas e formuladas, as políticas públicas 

desdobram-se em programas, planos, sistemas de informação, e muitas vezes 

requerem nova legislação. 
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O processo de elaboração das políticas públicas – policy-making – envolve 

todos os atores interessados e é marcado por relações de poder entre eles 

(geralmente os agentes governamentais e a sociedade). Percebe-se sua grande 

complexidade e, para simplificar a sua análise, pode-se pensar esse processo político-

administrativo como um ciclo – policy cycle – formado por um conjunto de fases inter-

relacionadas através das quais as deliberações ocorridas resultam na própria política 

pública (SECCHI, 2015; RUA, 2012; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).  

Segundo Frey (2000,) as fases do ciclo de políticas públicas variam apenas 

gradualmente entre os autores da literatura, porém entre todas as propostas estão 

sempre presentes a formulação, a implementação e o controle dos impactos das 

políticas. Assim, de modo geral pode-se afirmar que, nesse ciclo, ocorre a 

identificação do problema, a formação da agenda, a formulação de soluções, a 

escolha da alternativa mais adequada para a resolução do problema, a sua 

implementação e avaliação. Como o foco desse trabalho é a análise do funcionamento 

da Agenda Ambiental da Administração Pública, o conceito de implementação, 

presente no policy cycle, será melhor abordado. 

2.5.1  Implementação 

 
 O estágio de implementação do ciclo de políticas públicas é aquele que 

compreende o empenho, os conhecimentos e os recursos empregados para colocar 

em ação a decisão que fora previamente definida. O estudo dessa fase permite 

visualizar os obstáculos e falhas nela mais comumente ocorridos, assim como 

também visualizar erros pertencentes a fases anteriores, tais como objetivos mal 

traçados e problemas mal formulados (RUA, 2012, SECCHI, 2015; HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013). 

Secchi (2015) coloca que a análise do estágio de implementação pode variar 

de duas maneiras. Ela pode ser uma pesquisa sobre a implementação 

(implementation research), a qual tem a preocupação de descrever o processo per se, 

“seus elementos, seus contornos, suas relações, seu desenvolvimento temporal” (p. 

57). E a análise também pode ser uma pesquisa avaliativa (evaluation research), que 
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tem a finalidade de entender as causas de falhas e acertos ocorridos durante o 

processo. 

 Howlett, Ramesh e Perl (2013) defendem que a ação de servidores públicos 

é essencial para gerenciar a implementação de políticas e que atores não 

governamentais também podem participar das atividades desse processo. Secchi 

(2015) afirma que: 

Os atores encarregados de liderar o processo de implementação 
devem ser capazes de entender elementos motivacionais dos atores 
envolvidos, os obstáculos técnicos e legais presentes, as deficiências 
organizativas, os conflitos potenciais, além de agir diretamente em 
negociações, construção de coordenação entre executores e 
cooperação por parte dos destinatários (p. 57). 

 

  Assim, pessoas e diversos órgãos burocráticos, em vários níveis de governo, 

envolvem-se na implementação com seus interesses e competências próprios, 

capazes de influenciar o processo e seus resultados (SECCHI, 2015; HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013). Secchi (2015) afirma que também contribuem para a análise 

as relações existentes entre as pessoas, as instituições (regras informais e formais) e 

os recursos materiais, financeiros, políticos e informativos. As ações administrativas 

devem estar baseadas nos processos legais e na autoridade legal dada pelos 

poderes, mesmo em situações nas quais se almeja a cooperação com os destinatários 

da política (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

 É importante ressaltar que o grupo-alvo da política pública – aquele de quem 

se deseja alterar o comportamento com a ação governamental – também exerce 

poder no processo de implementação diante de seus recursos políticos e econômicos, 

que podem apoiar ou contrariar os efeitos almejados pelos gestores. Dessa forma, é 

comum que os reguladores realizem acordos com tais grupos a fim de facilitar o 

processo. O apoio público também pode afetar a implementação da política, visto que 

os burocratas passam a ter maior poder de influência após ocorrer um declínio nesse 

apoio, caso uma decisão política o tenha causado (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013). 

Considerando que o acompanhamento de uma política deve apreciar a 

percepção precisa acerca de sua implementação, Rua (2012) afirma que nem sempre 

os agentes implementadores estão cientes de seus papéis e de sua importância para 

a realização daquela política. Além disso, a autora lembra que nem sempre esse 

processo ocorre separadamente do de formulação e que muitas vezes “a 
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implementação acaba sendo algo como ‘a formulação em processo’” (p. 99), o que 

pode contribuir para o acompanhamento e controle da política, visto que nem todas 

as decisões são tomadas anteriormente à fase de implementação. 

Quanto aos programas – que são políticas com objetivos e recursos claramente 

definidos – Rua (2012) aponta algumas situações que podem surgir quando eles 

interagem entre si e entram em conflito: 1) novas ações podem afetar atividades já em 

andamento, com as quais pode ocorrer conflito; 2) agências governamentais dominam 

muitas áreas e setores de políticas e tomam decisões intraorganizacionais sobre como 

tornar os novos programas compatíveis com os antigos; 3) o Poder Executivo legisla 

de muitas formas e apenas algumas dimensões de suas decisões são colocadas 

como atos do Congresso. Assim, os atos do Poder Legislativo podem parecer 

ambíguos. 

Para executar as políticas públicas os governos recorrem aos instrumentos 

políticos7, que são diferentes ferramentas e meios disponíveis para pôr em prática os 

objetivos estabelecidos. A implementação implica que haja uma composição política 

(policy mix), uma combinação de tais instrumentos a fim de promover as políticas 

públicas. A seleção das ferramentas a serem utilizadas é complexa e influenciada pela 

natureza dos atores envolvidos e pela sua propensão a permitir que novos 

interessados e ideias entrem nas deliberações. Também é relevante para a escolha 

dos instrumentos que estes estejam estreitamente relacionados aos objetivos 

estabelecidos de forma que, se houver o estabelecimento de novos objetivos e 

ferramentas, estes estejam integrados às políticas já existentes, para que a 

implementação seja considerada bem-sucedida (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

A implementação, sendo um estágio de grande complexidade e variedade, 

exige dos gestores grande habilidade em termos de saber quais instrumentos utilizar 

e, simultaneamente, saber aperfeiçoá-los de acordo com a necessidade. A extensão 

de atores envolvidos, os tipos de recursos que estão disponíveis para emprego, a 

natureza do problema, assim como as ideias para solucioná-lo, são variáveis que 

ajudam a compreender as preferências dos burocratas quanto a quais medidas devem 

ser tomadas e também a perceber como o processo de implementação realmente 

ocorre. O monitoramento – conjunto de procedimentos de apreciação dos processos, 

dos resultados preliminares e intermediários alcançados e do comportamento do 

                                            
7 Instrumentos de política pública (SECCHI, 2015) descritos em Anexo. 
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ambiente que envolve a política – também é necessário para a concretização do que 

foi planejado (RUA, 2012; SECCHI, 2015; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

 Segundo Gil (2010), a pesquisa deste trabalho caracteriza-se como 

exploratória, pois tem o intuito de permitir maior familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explícito; é também descritiva, pois visa descrever as características 

da Agenda Ambiental da Administração Pública e analisar a sua relação com a 

mudança de percepção dos gestores públicos quanto à temática socioambiental, que 

é o seu objetivo central. 

 A abordagem a ser utilizada neste trabalho será a mista, que envolve a coleta 

e análise de dados qualitativos e quantitativos em um só estudo. Muitos autores 

reconhecem que ambos os métodos têm limitações e que os vieses referentes a um 

deles podem neutralizar ou cancelar vieses de outro, de forma que é possível expandir 

o entendimento de ambos e convergir ou confirmar seus resultados (CRESWELL, 

2007; MARCONI; LAKATOS, 2003). Creswell (2007) afirma que a técnica de métodos 

mistos envolve a coleta de informações numéricas (por exemplo, questionários) e de 

informações de texto (entrevistas), de modo que ao final se tenha tanto elementos 

quantitativos quanto qualitativos. Desse modo, os dados são integrados em diferentes 

estágios da investigação e são empregadas as práticas de ambas as formas de 

pesquisa. 

 Segundo Creswell (2007), os procedimentos de coleta de informação na 

pesquisa qualitativa são observações, entrevistas, coleta e análise de documentos e 

de material de áudio e visual. Este trabalho seguirá a ideia desse autor, segundo a 

qual uma das formas de se realizar pesquisa qualitativa é por meio do raciocínio 

indutivo, no qual a teoria torna-se o ponto final do estudo, ou seja, o pesquisador reúne 

informações e as separa em categorias ou temas que poderão ser desenvolvidos em 

generalizações, padrões ou teorias e depois comparados com a literatura existente 

sobre o tema.  

 A pesquisa utilizou dados primários e secundários. Conforme Marconi e 

Lakatos (2003), os dados primários são aqueles que ainda não foram objeto de análise 
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anterior, podendo ser elaborados e analisados pelo próprio autor ou compilados por 

ele, tais como documentos de arquivos públicos. Os dados secundários são aqueles 

resultantes de análises realizadas, como os bibliográficos. Gil (2010) afirma que fonte 

documental é o material interno à organização (documentos institucionais, jurídicos, 

iconográficos, registros estatísticos, entre outros) e fonte bibliográfica é aquele obtido 

por meio de bases de dados ou bibliotecas (elaborado com base em dados já 

publicados).  

3.2 Caracterização da organização objeto do estudo 

 Os parceiros da Agenda Ambiental da Administração Pública dividem-se entre 

aqueles que assinaram o Termo de Adesão, firmando seu compromisso com o 

programa, e aqueles que apenas participam da Rede A3P. Atualmente há 158 

parceiros com Termo de Adesão e 666 participantes da Rede A3P. O foco deste 

trabalho será o Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão do Judiciário que assinou o 

Termo de Adesão em 2010 e é participante da Rede A3P, sendo considerado líder 

neste programa por ter sido um dos primeiros a aderir à iniciativa do Ministério do Meio 

Ambiente. 

O STJ é conhecido como o “Tribunal da Cidadania” pelo fato de suas decisões 

influenciarem no cotidiano das pessoas. Foi criado pela Constituição Federal de 1988, 

substituindo o antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), cujas atribuições foram 

passadas aos Tribunais Regionais Federais (TRF’s). Sua criação integrou a reforma 

do Judiciário pela Constituinte de 1988, que tinha como proposta a revisão da 

competência do Supremo Tribunal Federal (STF), que estava congestionado, 

atribuindo a um novo tribunal de cunho nacional a matéria de natureza não 

constitucional. 

Desse modo, os antigos ministros e servidores do TFR foram aproveitados para 

o recém-criado STJ. O Tribunal sofreu transformações ao longo de sua história, 

transformações que acompanharam toda a sociedade brasileira. O STJ sempre 

buscou a modernização no acesso aos seus processos e, em 2009, assumiu o 

compromisso de buscar a extinção dos processos em papel no seu âmbito por meio 
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da digitalização. O Banco Mundial reconheceu tal ação como uma referência 

internacional para a transparência e efetividade da justiça.  

A gestão estratégica do Tribunal baseia-se na modernização do sistema 

judicial, utilizando o planejamento estratégico como forma de colocar em ação as 

diretrizes organizacionais estabelecidas. Gerenciamento de projetos, gestão da 

qualidade e da informação e otimização de processos são práticas do STJ 

direcionadas para a melhoria da sua performance e para a satisfação da sociedade. 

Como forma de promover a cidadania, o tribunal desenvolve alguns programas, 

como o “Sociedade para todas as idades”, que permite que um grupo de pessoas da 

terceira idade faça visitas quinzenais às dependências do STJ. Essas visitas duram 

uma tarde, na qual é possível aprender sobre a história do Judiciário e o 

funcionamento do Tribunal. Há também espaço para debate sobre questões jurídicas 

do cotidiano. Dessa forma, é possível aproximar o tribunal da população.  

Outra iniciativa do tribunal que vai além de suas atividades judicantes é a 

Gestão Socioambiental, baseada no valor da Sustentabilidade presente no 

planejamento estratégico do STJ. Tal gestão é fundamentada nos eixos temáticos do 

programa Agenda Ambiental da Administração Pública, a fim de incrementar o 

cotidiano e a qualidade de vida com a questão socioambiental. No STJ, as premissas 

da A3P abrangem incentivar a reflexão dos servidores sobre os problemas 

socioambientais, estimular ações que promovam o uso racional dos recursos naturais 

e bens públicos para elevar ao máximo a eficiência dos serviços prestados, assegurar 

a gestão integrada de resíduos pós-consumo e a sua destinação ambientalmente 

correta, incrementar a qualidade do ambiente de trabalho e realizar licitações 

sustentáveis, analisando a real necessidade da aquisição e, se possível, sugerindo a 

sua substituição por produtos feitos com materiais sustentáveis. 
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Figura 3: Organograma do Superior Tribunal de Justiça 
Fonte: Portal do STJ. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/2482_Org_Estrutura_Basica.pdf> Acesso em 
junho de 2016. 
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3.3 Participantes da pesquisa e população e amostra 

 
Para a pesquisa qualitativa deste trabalho, foi identificada a existência da 

Assessoria de Gestão Socioambiental no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a 

qual é responsável pela operacionalização da Agenda Ambiental da Administração 

Pública em todo o órgão. Dessa forma, os participantes selecionados para o estudo 

foram quatro servidores, pertencentes a tal Assessoria, que estão diariamente em 

contato com a realidade da implementação e coordenação do programa no Tribunal. 

 Para a pesquisa quantitativa, a população considerada foi todo o capital 

humano do Superior Tribunal de Justiça, que inclui servidores ativos, sem vínculo, 

estagiários e terceirizados, totalizando 4.327 pessoas em 20158. O Plano de Logística 

Sustentável do STJ expõe que todos eles são beneficiados pelas ações 

socioambientais. 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada da população, sendo ela o seu subconjunto. Para os 

autores, o problema da amostragem é justamente o processo de selecionar uma parte 

do todo de forma que ela seja a mais representativa possível, a fim de se poder inferir 

os resultados para a população total.  

Neste trabalho, a amostra utilizada é a não-probabilista convencional, que, 

apesar de diminuir tal possibilidade de inferência para o todo, permite maior facilidade 

na escolha dos participantes, visto que os selecionados para a pesquisa foram os 

servidores a quem se teve maior facilidade de acesso. No total foram aplicados 95 

questionários para servidores de diferentes unidades do STJ, as quais não serão 

especificadas devido ao sigilo conferido à pesquisa. 

  

                                            
8 Conforme SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de Logística Sustentável. 
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3.4 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os participantes da 

pesquisa. Segundo Bauer e Gaskell (2003), a entrevista é um método de coleta de 

dados que busca compreender detalhadamente as crenças, valores, atitudes e 

motivações em relação ao comportamento das pessoas em algum contexto. Os 

autores afirmam que essa metodologia é capaz de fornecer dados básicos para a 

compreensão das relações entre os atores e sua situação.  

Entre as vantagens do uso de entrevistas, estão a sua maior flexibilidade 

(permitindo ao entrevistador repetir ou esclarecer perguntas e formulá-las de maneira 

diferente), a oportunidade para avaliar condutas e atitudes dos entrevistados (tais 

como reações e gestos), a possibilidade de obtenção de dados relevantes que não se 

encontram em fontes documentais e de conseguir informações mais precisas, 

permitindo que sejam identificadas e comprovadas as discordâncias (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 

Já algumas limitações pertencentes ao método são: pequeno grau de controle 

sobre a situação de coleta de dados, a possibilidade de haver incompreensão do 

significado das perguntas por parte do entrevistado e de ele ser influenciado 

consciente ou inconscientemente pelo entrevistador, o grau de disposição do 

entrevistado para fornecer as informações necessárias e a possibilidade de haver a 

retenção de dados importantes (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

O roteiro de entrevista9 foi elaborado em conjunto com a professora orientadora 

e pode ser dividido basicamente em quatro grupos de perguntas. O primeiro grupo 

refere-se a questionamentos sobre a história da adesão do STJ à A3P. O segundo 

grupo procura esclarecer como foi a implementação da Agenda no órgão. O terceiro 

procura basicamente entender os resultados até então alcançados e o quarto grupo 

de perguntas busca saber como são as relações do Tribunal com o Ministério do Meio 

Ambiente, com os outros órgãos parceiros e com os fornecedores e a sociedade. 

Outro instrumento utilizado na pesquisa foi o questionário10 que, segundo 

Marconi e Lakatos (2003), é constituído por uma série ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas pelos participantes. Entre as vantagens dessa técnica de 

                                            
9 O roteiro de entrevista encontra-se no Apêndice. 
10 O questionário utilizado encontra-se no Apêndice. 
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coleta de dados encontram-se a economia de tempo e viagens, a obtenção de grande 

número de informações, assim como de respostas mais rápidas e precisas, maior 

liberdade nas respostas (devido ao anonimato), menor risco de distorção (pela não 

influência do pesquisador) e maior tempo para a resposta em horário favorável. Os 

autores também citam algumas desvantagens: grande número de perguntas sem 

respostas, a dificuldade de compreensão pelos participantes e a possibilidade de eles, 

ao lerem as questões antes de respondê-las, serem por elas influenciados, além de 

poder haver o desconhecimento das circunstâncias em que os questionários foram 

preenchidos, o que dificulta o controle e a verificação.  

O questionário aplicado foi elaborado em conjunto com a professora 

orientadora e de acordo com a proposta de Marconi e Lakatos (2003), sendo 

considerados o tipo, a ordem e os grupos de perguntas a fim de se obter informações 

válidas. Foram colocadas instruções a respeito do instrumento, indicando o seu 

propósito e o sigilo dado aos participantes e suas respostas a fim de conferir 

veracidade aos dados. O questionário elaborado consiste em 20 questões fechadas 

às quais os informantes responderam a uma opção entre duas ou três alternativas 

dadas. Como a sua principal finalidade é analisar o grau de conscientização dos 

servidores do STJ quanto às práticas socioambientais, pode-se afirmar que as suas 

perguntas abrangem os eixos da Agenda Ambiental da Administração Pública e estão 

voltadas ao próprio ambiente do Tribunal, buscando verificar a influência dada pelas 

suas ações socioambientais no cotidiano e na consciência de cada servidor.  
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3.5 Procedimentos de coleta e de análise dos dados 

 
No começo do mês de abril foi realizado contato por telefone com a Assessoria 

de Gestão Socioambiental visando agendar uma data para a realização de 

entrevistas. Os servidores foram acolhedores e, na primeira visita, foi feita uma 

entrevista. Nesta, a pessoa entrevistada concedeu o contato de mais pessoas da 

Assessoria e, em uma segunda visita, foram realizadas mais três entrevistas. 

Ao final do mês de abril outra ida ao STJ foi efetuada para a aplicação dos 

questionários. O processo foi feito com a ajuda de servidores conhecidos que 

indicaram várias áreas para participarem da pesquisa. Foram deixados questionários 

nessas áreas e algumas delas responderam no mesmo dia, enquanto outras os 

entregaram em outras datas.  

Os dados provenientes das entrevistas passaram por uma análise de conteúdo, 

a qual consiste em um grupo de técnicas de análise das comunicações que visam 

obter, por procedimentos, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos referentes às condições de produção/recepção dessas 

mensagens (BARDIN, 1977).  

Bardin (1977) afirma que três fases formam esse processo de análise: a 

primeira consiste na pré-análise e objetiva a escolha dos documentos a serem 

utilizados, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que fundamentarão a interpretação final; a segunda fase é a própria exploração do 

material preparado; e, por fim, ocorre o tratamento dos resultados obtidos, a sua 

inferência e interpretação. 

Leis, decretos, documentos e informações contidas nos portais eletrônicos das 

instituições, bem como notícias neles veiculadas, foram escolhidos para análise por 

meio da regra de pertinência de Bardin (1977), a qual afirma que os documentos, 

enquanto fonte de informação, devem ser adequados aos objetivos da pesquisa. 

Assim, a análise documental, que busca representar de forma condensada os dados 

provenientes dos documentos para consulta e armazenagem, complementou a 

análise de conteúdo das entrevistas juntamente com os dados oriundos dos 

questionários, contribuindo para a inferência e interpretação das informações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente capítulo primeiramente realiza um panorama do programa Agenda 

Ambiental da Administração Pública a fim de, posteriormente, ser realizada uma 

análise deste no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. As informações expostas são 

resultado dos dados obtidos por meio das entrevistas, dos questionários, dos 

documentos, notícias e informações contidas nos portais eletrônicos institucionais. Os 

conceitos expostos no Referencial Teórico são aplicados na realidade apresentada a 

fim de enriquecer a discussão e prover uma melhor apreciação dos fatos.  

4.1 A Agenda Ambiental da Administração Pública: 
Fundamentação Legal e Evolução do Programa 

 
Segundo a Lei nº 6.938 de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente objetiva 

preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, visando assegurar condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade humana. Quanto aos objetivos listados pela lei no artigo 4º, 

encontra-se respectivamente, nos incisos V e VI, que a política visa “à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental 

e do equilíbrio ecológico” e “à preservação e restauração dos recursos ambientais 

com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente [...]”. Além disso, 

em seu artigo 13º, a lei estabelece que o Poder Executivo incentivará as atividades 

voltadas ao meio ambiente visando ao desenvolvimento de pesquisas, à fabricação 

de equipamentos antipoluidores e a outras iniciativas que propiciem a racionalização 

do uso de recursos ambientais. 

 A Constituição Federal de 1988 também se dedicou à temática ambiental em 

seu Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo VI, Do Meio Ambiente, no artigo 225 e 

respectivos parágrafos. De acordo com a Carta Magna: 

 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 (CF/1988, Art. 225).  
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Também é importante ressaltar que a Constituição assegurou ao Poder Público o 

dever de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (Art. 255, §1º, VI).   

A Agenda Ambiental da Administração Pública foi criada em meio a esse 

contexto na legislação brasileira, sendo fundamentada no Capítulo IV da Agenda 21, 

o qual estabelece a necessidade de mudança dos padrões de consumo atuais por 

meio do desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo, capazes 

de promover a melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se 

implementar padrões mais sustentáveis que reduzam as pressões ambientais e 

atendam às necessidades humanas. A Agenda 21, inclusive, afirma que os Governos, 

em colaboração com as instituições adequadas, devem buscar desenvolver uma 

estrutura política interna que estimule a adoção de padrões mais sustentáveis de 

produção e consumo por meio: 1) do estímulo a maior eficiência no uso da energia e 

dos recursos; 2) da redução ao mínimo da geração de resíduos. 3) do auxílio a 

indivíduos e famílias na tomada de decisões ambientalmente saudáveis de compra; 

4) do exercício da liderança por meio das aquisições dos governos; 5) do 

desenvolvimento de uma política de preços ambientalmente saudável e 6) do reforço 

dos valores que apoiem o consumo sustentável. 

A A3P também é fundamentada no Princípio 8 da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que afirma que, “para alcançar o desenvolvimento 

sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem 

reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover 

políticas demográficas adequadas”. Além disso, a Agenda também se baseia na 

Declaração de Joanesburgo, proveniente da Conferência da ONU conhecida como 

Rio+10, que reconhece, entre outros fatores, que a mudança dos padrões de consumo 

e produção é objetivo fundamental e requisito essencial do desenvolvimento 

sustentável. O Ministério do Meio Ambiente (2009) afirma, ainda, que a Agenda 

Ambiental da Administração Pública também está em harmonia com o princípio da 

economicidade, o qual se relaciona com o custo-benefício, e com o da eficiência, 

presente no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Conforme Leff (2001), a busca por um desenvolvimento alternativo, sustentável 

carece da emergência de uma nova racionalidade social que inclua processos 

tecnológicos, ecológicos e culturais. Assim, a A3P contribui para a sustentabilidade 

política nacional – critério de sustentabilidade de Sachs (2000) – por ser um programa 
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que permite o desenvolvimento da capacidade do Estado de agir em parceria com os 

empreendedores, buscando maior coesão social juntamente com a conservação 

ambiental.  

A Agenda Ambiental da Administração Pública é um programa cuja estrutura 

vem evoluindo ao longo do tempo: a sua atual disposição não é a mesma da época 

de sua formalização, em 2001 (ver Figura 4). O termo de adesão foi criado em 2004 

com a finalidade de institucionalizar os esforços empreendidos pelos órgãos parceiros. 

Dessa forma, passa a ser formalizado o compromisso em implantar a A3P por meio 

de um plano de trabalho acordado junto ao MMA contendo ações e metas a serem 

atingidas. Em 2005 foi criada a Rede A3P, que é um canal de comunicação no qual 

os participantes têm acesso a ações sustentáveis que estão sendo implementadas 

pelos diversos órgãos ligados ao programa, permitindo a troca de informação e de 

experiências entre eles. Ainda no mesmo ano, ocorreu o I Fórum A3P cujo objetivo é 

promover o debate sobre a formulação de políticas públicas de gestão ambiental para 

a Administração Pública e permitir a troca de experiências entre os participantes, além 

de ser uma oportunidade de engajar novos parceiros que se comprometam com a 

implantação do programa. 

Em 2008, a Portaria nº 246 instituiu o Prêmio A3P com o intuito de reconhecer 

o mérito e dar visibilidade às iniciativas socioambientais promovidas pelas instituições 

públicas, permitindo, assim, que as inovações sejam conhecidas e até mesmo 

replicadas na realidade de cada órgão e entidade. Além desses objetivos, o Prêmio 

de Melhores Práticas da A3P também visa compartilhar informações que sirvam de 

inspiração ou referência para as instituições e encorajar e recompensar aquelas que 

possuem compromisso com o programa. Em 2010, foi implantado o Relatório Anual 

de Atividades como forma de avaliação da A3P, tendo por referência o plano de 

trabalho. Este relatório é um dos mecanismos utilizados para analisar o desempenho 

dos parceiros e a sua entrega anual é prevista no Termo de Adesão. 

Em 2014, foi criado o Selo Sustentabilidade na Administração Pública em 

comemoração ao aniversário de 15 anos do programa. Seu objetivo é conferir o 

reconhecimento e a divulgação de ações de gestão socioambiental dos órgãos 

parceiros, sendo uma forma de referência. Há três categorias independentes: o Selo 

Verde, concedido àqueles que aderirem formalmente à A3P pelo termo de adesão; o 

Selo Prata, conferido aos parceiros que, além de terem realizado tal adesão, tiverem 

também entregado o relatório anual de monitoramento; e o Selo Laranja, entregue aos 
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órgãos que já tiveram ações destacadas pelo Prêmio A3P. Ao final da avaliação, as 

instituições que conquistam o Selo recebem um diploma de outorga e a autorização 

para o uso da logomarca do selo adquirido. 

Desde setembro de 2015 a entrega do relatório anual passou a ser digital, por 

meio do novo sistema de monitoramento, chamado ResSoa – Sistema de 

Responsabilidade SocioAmbiental, responsável por receber e manter os dados 

referentes ao monitoramento de consumo dos órgãos da Administração Pública, 

assim como os exemplos de práticas bem-sucedidas de cunho socioambiental. O 

ResSoa também pode ser uma ferramenta de gestão, que permite o 

acompanhamento de metas e a consolidação de informações. O seu preenchimento 

é imprescindível, visto que os dados irão formar o primeiro banco de dados de ações 

sustentáveis da Administração Pública, além de a conquista do Selo Prata A3P ser 

condicionada a tal ação. 

Considerando toda a fundamentação legal e a evolução da A3P e partindo da 

ideia de Heidemann (2009), que pontua que o desenvolvimento resulta de decisões 

formuladas e implementadas pelos agentes governamentais dos Estados juntamente 

às forças da sociedade, pode-se inferir que a Agenda Ambiental da Administração 

Pública é um programa que busca o alcance do desenvolvimento sustentável por meio 

de todos os seus eixos. Conforme Secchi (2015), ele pode ser considerado pela 

abordagem multicêntrica ou policêntrica, a qual afirma que além dos atores estatais, 

organizações privadas e organizações não governamentais são também 

protagonistas em seu estabelecimento, visto que a A3P envolve os interesses de 

variados atores, principalmente em sua implementação. 
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Figura 4: Linha do tempo da A3P 
Fonte: Portal do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/mma-em-
numeros/a3p >. Acesso em maio de 2016. 
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Quanto à implementação da Agenda nos órgãos parceiros, o MMA11 ressalta 

que é imprescindível o comprometimento da alta administração e o envolvimento de 

todos os colaboradores da organização no programa. Ressaltando a importância 

desta ideia, é relevante lembrar de Tachizawa (2007), que percebe a visão holística 

como indispensável para o melhor andamento da gestão ambiental como um novo 

paradigma.  

Conforme o MMA, a metodologia de implantação da A3P está baseada em 

determinados passos a serem seguidos para que o seu sucesso ocorra. 

Primeiramente, deve ser criada uma comissão gestora, dentro do órgão, que será 

responsável pelos próximos passos de implantação. Após, um diagnóstico da situação 

socioambiental da instituição deve ser realizado, a fim de direcionar as medidas a 

serem implantadas. Nele devem constar, entre outros elementos, o levantamento do 

consumo de recursos naturais, dos principais bens adquiridos e serviços contratados, 

de práticas ambientais já adotadas, de necessidades de capacitação.  

O próximo passo é a elaboração do Plano de Gestão Socioambiental, que 

consiste no planejamento das ações a serem implantadas levando em consideração 

os dados do diagnóstico. Tal plano deve conter os objetivos, projetos, atividades ou 

ações a serem adotadas, assim como as metas almejadas, as responsabilidades do 

órgão e dos servidores e as medidas de monitoramento e avaliação, incluindo os 

indicadores.  

A próxima etapa é fundamental para a efetiva implementação da A3P: a 

sensibilização e capacitação dos servidores por meio de campanhas, cursos, 

publicação de material educativo, comunicação com funcionários terceirizados. Todas 

essas ações devem ser permanentes e contínuas e visam ao desenvolvimento das 

competências institucionais e individuais quanto à questão socioambiental.  

Por fim, vem o estágio da avaliação e monitoramento, no qual a comissão deve 

elaborar o relatório baseado nos indicadores propostos pela A3P. Nesse ponto, o 

MMA sugere que as instituições públicas promovam a divulgação de seus relatórios 

de forma transparente e de fácil acesso a fim de permitir maior controle social. 

O portal12 do Ministério do Meio Ambiente exemplifica algumas importantes 

legislações que estão relacionadas aos princípios da A3P. Entre elas estão o Decreto 

                                            
11 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Como implantar a A3P. 3ª Edição. 
12 Portal do Ministério do Meio Ambiente: < http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/a3p/item/8852 >. Acesso em maio de 2016. 
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nº 5.940/2006, que estabelece a coleta seletiva no âmbito da Administração Pública 

Federal direta e indireta; a Lei nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC); a Instrução Normativa nº1/2010 do MPOG, que 

estabelece critérios de sustentabilidade na aquisição e contratação para a 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; a Lei nº 12.305/2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); a Lei nº 12.349/2010, 

que altera o Art. 3º da Lei nº 8.666 incluindo a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como objetivo das licitações; o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o 

Art. 3º da Lei nº 8.666 e determina a promoção do desenvolvimento sustentável por 

meio de critérios, práticas e diretrizes na Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional, assim como nas empresas estatais dependentes, também 

estabelecendo a adoção do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) por tais 

órgãos e entidades; e a Instrução Normativa nº 10/2012 do MPOG, que regulamenta 

o Decreto nº 7.746/2012 estabelecendo regras para a elaboração dos Planos de 

Gestão de Logística Sustentável. 

Conforme o Art. 3º da Instrução Normativa nº 10/2012 do MPOG, o Plano de 

Gestão de Logística Sustentável é uma ferramenta de planejamento com objetivos e 

responsabilidades definidas, metas, ações, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que permite à instituição a racionalização de gastos e 

processos e o estabelecimento de práticas de sustentabilidade na Administração 

Pública. Ainda segundo tal Instrução, práticas de racionalização são “ações que 

tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e contínua primazia 

na gestão dos processos” (Art. 2º, IV), e práticas de sustentabilidade são aquelas que 

objetivam “a construção de um novo modelo de cultura institucional visando a inserção 

de critérios de sustentabilidade nas atividades da Administração Pública” (Art. 2º, III).  

Percebe-se, portanto, a semelhança existente entre o Plano de Gestão 

Socioambiental da A3P e o Plano de Gestão de Logística Sustentável de forma que o 

MMA ressaltou que, no caso das entidades e órgãos federais, a quem o Decreto nº 

7.746/2012 e a Instrução Normativa nº 10/2012 do MPOG se referem, o PLS pode ser 

usado em substituição ao Plano da Agenda. A Instrução Normativa inclusive observa, 

em seu Art. 11º, que, entre outros elementos, a Agenda Ambiental da Administração 

Pública pode ser considerada na elaboração do PLS, podendo seu Plano de Ação ser 

a ele incorporado. 
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Como as políticas públicas se desdobram em programas, planos, sistemas de 

informação e muitas vezes requerem nova legislação (SOUZA, 2006), afirma-se que 

que a A3P é um programa de nível intermediário que se encontra dentro da Política 

Nacional do Meio Ambiente e que pode ser desdobrado a nível operacional conforme 

a realidade de cada instituição (SECCHI, 2015). A evolução da Agenda por meio da 

criação do sistema de monitoramento ResSoa, dos Fóruns, Prêmios e Selos A3P, da 

previsão do Plano de Gestão Socioambiental para a implementação, e do surgimento 

de toda a legislação citada, corroboram o fato de o programa ser parte de uma política 

maior, conforme Souza (2006). 

Percebe-se que os pilares que permitem uma gestão ambiental ser efetiva – 

legislação ambiental sólida, atuação de instituições públicas fortalecidas e a 

legitimidade social como fator propulsor para mudanças (PLATIAU ET AL, 2005) – são 

existentes em nosso país e definitivamente favorecem a evolução, a divulgação e a 

implementação da Agenda Ambiental da Administração Pública pelas mais variadas 

instituições. A seguir, é elaborada uma análise da realidade da A3P no âmbito do STJ 

à luz dos conceitos de Gestão Socioambiental e do Neoinstitucionalismo voltado para 

o estudo das organizações, visto que todas as determinações do programa podem ser 

consideradas inovações no campo da Administração Pública que causam 

substancialmente mudanças de natureza organizacional. 
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4.2 A Agenda Ambiental da Administração Pública no Superior 
Tribunal de Justiça 

4.2.1 História 

 
 O Superior Tribunal de Justiça aderiu à Agenda Ambiental da Administração 

Pública pelo Termo de Adesão em 2010, sendo este renovado em 2012, estando ativo 

atualmente. Apesar de o Tribunal ter aderido formalmente ao programa somente 

naquele ano, percebe-se o seu engajamento com a Agenda desde muito antes: o STJ 

atuou desde o I Fórum A3P, em 2005, tendo um representante em sua equipe 

organizadora, e, em 2008, passou a fazer parte da Rede A3P. É como Meyer e Rowan 

(1977) afirmam, as “organizações são levadas a incorporar práticas definidas por 

conceitos racionalizados de trabalho organizacional prevalecentes e 

institucionalizados na sociedade” (p.340), de modo que tal ação é capaz de aumentar 

sua legitimidade e sobrevivência. 

Conforme as entrevistas que foram realizadas, o STJ iniciou a coleta seletiva 

em suas dependências ainda em 2004, porém de maneira desorganizada: “Em 

termos, ela estava vinculada ao programa de qualidade de vida, que é vinculado a 

serviços de saúde e estava sendo feito pela gestão de pessoas” (informação verbal13). 

Ao longo do tempo, foi criada uma comissão de três pessoas que seriam responsáveis 

pela gestão da responsabilidade socioambiental no tribunal. Elas não estavam 

totalmente ligadas a essa atividade, pois tinham ainda as responsabilidades da própria 

área a que pertenciam. Com o tempo, conseguiu-se que esses servidores ficassem 

integralmente responsáveis pelas atividades socioambientais devido à necessidade 

de uniformizar as ações e manter o foco. Foi quando o programa STJ Socioambiental 

foi criado por meio de uma portaria temporária em 2008:  

Esse programa era vinculado à Diretoria-Geral. A gente acredita que, 
para as ações serem efetivas, elas têm que estar na alta 
administração. Não adianta você ter uma coisa pequena, um núcleo 
que não tenha a participação da alta administração, senão as coisas 
não vão para frente, principalmente porque mexe muito com mudança 

                                            
13 Dado fornecido pela Entrevista 3 realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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de cultura organizacional, uma mudança muito delicada (informação 

verbal14). 

 
Nesse contexto, a principal motivação para o tribunal aderir à A3P foi a busca 

pelo direcionamento que a Agenda propicia às ações públicas socioambientais: “Foi 

um avanço para a gente sistematizar as nossas ações, principalmente através de um 

organismo público que é o Ministério do Meio Ambiente" (informação verbal15). Em 

uma das entrevistas, foi afirmado que não houve exigência, nem orientação para a 

adesão à Agenda, visto que ela é voluntária, mas sabe-se que a A3P é um programa 

de responsabilidade socioambiental e que esse conceito, segundo Machado Filho 

(2006), envolve justamente as expectativas da sociedade em relação ao 

comportamento e resultados da organização. Então, como Meyer e Rowan (1977) 

afirmam, os programas adotados pelas organizações são impostos, entre outros 

fatores, pela opinião pública e ela funciona como mito racionalizado, uma 

manifestação das regras institucionais que definem novas formas organizacionais. 

Assim, o conceito de isomorfismo de DiMaggio e Powell (1983) pode ser 

claramente observado na Administração Pública diante do assentimento à A3P, visto 

que ele afirma que as instituições existentes no mesmo campo de negócios tendem a 

ser homogêneas, adotando ações semelhantes em busca de maior legitimidade. O 

isomorfismo coercitivo – uma das categorias de isomorfismo institucional, que serão 

pontuadas ao longo deste capítulo – é nítido em face da expectativa da sociedade em 

relação aos resultados das organizações públicas, pois, mesmo indiretamente, há 

uma cobrança social em relação ao comportamento governamental.   

O isomorfismo normativo também pode ser observado diante do fato de que, 

segundo as entrevistas, na época da adesão ao programa, já havia pessoas 

qualificadas interessadas em implementar a gestão socioambiental no STJ. Enquanto 

algumas delas já tinham experiência na área devido ao trabalho realizado em outros 

órgãos, outras tinham qualificação relacionada à área de sustentabilidade e de 

planejamento estratégico. Esse grupo de servidores teve a vontade de mudar e de 

quebrar paradigmas, sendo responsável pela atual visão do tribunal quanto à 

sustentabilidade. A presença dessa categoria de isomorfismo é perceptível, pois ele 

está associado à troca de experiências e à interação entre profissionais do mesmo 

campo organizacional, levando as organizações à similaridade. 

                                            
14 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
15 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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Conforme as entrevistas, a Assessoria de Gestão Socioambiental foi criada em 

2014: 

A Assessoria passou a existir em 2014. A gente era um programa 
vinculado à Diretoria-Geral, aí com o crescimento da importância 
dessas ações e com a necessidade também de legislação que veio 
depois, a gente criou a Assessoria. Mas com a mesma estrutura que 
tinha o Programa, tudo, a única coisa que mudou foi o organograma: 
a nossa caixinha saiu da Diretoria-Geral e passou para a Presidência, 
nós somos uma Assessoria da Presidência (informação verbal16).  

 
O papel dessa Assessoria na A3P dentro do STJ é justamente colocar em 

prática todas as orientações dadas pela Agenda e coordená-las em todo o Tribunal. 

Toda a atividade dessa área é baseada nos eixos temáticos do programa: o trabalho 

de educação ambiental, a elaboração de relatório anual, a ação da comissão de 

licitações sustentáveis e a divulgação são algumas das responsabilidades dessa 

unidade. 

A criação de uma estrutura voltada para a gestão socioambiental dentro do STJ 

mostra que a proteção ambiental se tornou uma função da administração do Tribunal 

e que a sustentabilidade passou a integrar a estrutura organizacional, interferindo 

assim nas suas atividades de rotina. Tudo isso reitera a necessidade de profissionais 

capacitados para a gestão socioambiental nas organizações públicas, que incorporem 

tecnologia inovadora e conhecimentos sistêmicos sobre o tema, buscando uma 

integração articulada de todos os setores. É relevante lembrar, como já exposto, que 

quanto maior for o posicionamento hierárquico da função socioambiental na estrutura 

organizacional, maior será a efetividade das suas ações: isso explica por que a 

Assessoria de Gestão Socioambiental está ligada à Presidência (TACHIZAWA, 2007; 

ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). 

  

                                            
16 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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4.2.2 Como a A3P foi implementada no STJ 

 
 Mesmo com a adesão do STJ à Agenda Ambiental da Administração Pública, 

percebe-se, por meio das entrevistas, que as ações de gestão socioambiental são 

mais conhecidas dentro do Tribunal pelo seu próprio programa STJ Socioambiental. 

Ou seja, o STJ trabalha conforme a A3P, seus princípios e eixos, mas, como afirma o 

Entrevistado 2, “os servidores não viram a A3P, mas sim as ações sendo realizadas 

[...]”. Quanto à resistência a tais ações da Agenda, todos os entrevistados afirmam 

que houve, sim, muita oposição por parte dos colaboradores do Tribunal, visto que 

tais práticas requerem mudança de cultura e, por isso, são difíceis de serem 

implementadas: “A gente tenta trabalhar todos os eixos, só que a gente sabe que 

quando você está no começo, não que um seja prioridade sobre o outro, mas a 

sensibilização e a capacitação são um pouquinho mais, não importantes, mas você 

deve trabalhar mais [...]” (informação verbal17).  

 Percebe-se que a resistência dos servidores se baseia na ideia individualista 

que cada pessoa tem sobre o patrimônio e bens públicos que lhes foram confiados e 

que, quando são alertados sobre economia de recursos e compartilhamento, a ideia 

simplesmente não é tão bem-vinda, criando até mesmo um certo preconceito com as 

pessoas da Assessoria de Gestão Socioambiental:  

[...] A gente tem uma estrutura boa a nosso dispor, e as pessoas 
enxergam aquilo ali como ‘isso é meu, essa mesa é minha, esse 
telefone é meu, esse computador é meu’.... Então, assim elas se 
apropriam disso e quando você fala em compartilhamento, em uso 
racional de recursos, as pessoas não gostam. Então, a gente está 
sempre sendo chamado de ecochato, biodesagradável, alguma coisa 
assim. (Informação verbal18). 

 
Diante de situações como essa, conforme Andrade e Tachizawa (2012), a 

organização deve conciliar a sua política de recursos humanos à permanente 

educação ambiental, abrangendo desde a alta administração até a base da pirâmide 

organizacional. A Campanha Consumo Consciente surgiu no STJ como uma das 

maneiras de driblar a resistência à A3P no princípio. Após uma análise dos dados de 

consumo realizada em 2010, constatou-se que os pedidos de materiais eram 

                                            
17 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
18 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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realizados, em sua maioria, sem planejamento, o que resultava em grande 

desperdício. Dessa forma, toda a sistemática de pedido de material e a maneira de 

conscientização dos servidores foram repensadas tendo em vista o combate ao 

desperdício e a gestão mais racional dos recursos.  

Assim, a campanha parte da análise dos dados de consumo de cada unidade 

do STJ, elaborando palestras personalizadas com foco nos princípios de 

responsabilidade socioambiental e no pedido de material. Os dados reais são 

apresentados a cada unidade, e em cada uma delas são indicados os Ecoparceiros – 

pessoas responsáveis por promover as ações socioambientais em suas unidades, 

estando em contato com a Assessoria, sugerindo mudanças e apresentando dúvidas. 

[...] Então a gente faz uma análise dos dados de consumo da unidade 
e leva nessas apresentações. Então a gente discute o que que pode 
ser feito, o que pode melhorar né, como que pode diminuir, porque a 
gente também bate muito na tecla do gasto público eficiente, porque 
principalmente nesse tempo de crise né, a gente já vem se importando 
com isso há muito tempo, mas nesse tempo de crise ele fica mais 
importante ainda, porque a gente teve corte de orçamento [...] 

(Informação verbal19). 

 
 Entre 2010 e 201220, o STJ reduziu cerca de 55% dos gastos com material de 

consumo, que passaram de R$13.838.176,28 para R$6.173.685,97. É importante 

ressaltar que, nesse período, houve aumento de produtividade, ou seja, o número de 

julgados aumentou enquanto o consumo diminuiu. O conceito de ecoeficiência, citado 

por Almeida (2002), é, nesse exemplo, bem aplicado, pois a produção aumenta em 

quantidade e qualidade e o uso dos recursos naturais diminui. Também houve 

redução de mais de 50% do consumo de garrafinhas plásticas e de 39% de papel 

branco e reciclado. Com todos esses resultados, a Campanha Consumo Consciente 

foi vencedora do 5º Prêmio A3P na categoria Inovação na Gestão Pública. 

 Atualmente é perceptível a maior preocupação dos servidores com o meio 

ambiente. O trabalho da Assessoria, juntamente à Campanha Consumo Consciente, 

tem sensibilizado os colaboradores do STJ:  

[...] Nós temos os Ecoparceiros, que são as pessoas das unidades que 
se dispõem a ter um diálogo com a gente e ajudar. Então, se elas veem 
alguma coisa errada, ligam para gente e falam 'olha, estou vendo aqui, 
o pessoal não está desligando a luz na hora de ir embora, está 
gastando muito papel...’ (Informação verbal21).  

                                            
19 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
20 Conforme MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 5º Prêmio Melhores Práticas da A3P- As melhores 
práticas de sustentabilidade na Administração Pública. 
21 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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Também é realizado um trabalho de coleta seletiva com as cooperativas, em 

que os gestores são convidados para alguns tours pelo lixão, onde eles podem 

presenciar a realidade e, enfim, mudar de mentalidade:  

Eu já ouvi vários gestores dizendo assim 'ah, eu fui lá e mudei, depois 
que eu fui, eu mudei'. Isso funciona porque, se você olhar as lixeiras 
de coleta seletiva nos corredores, está cheio de lixo misturado, isso 
em qualquer lugar né, mas aí quando essa pessoa tem o confronto 
com a situação real, ela muda. (Informação verbal22). 

 
 Outra iniciativa que está sendo adotada é o Curso à Distância, elaborado com 

o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível para a educação 

ambiental. Os entrevistados afirmaram que todos os servidores conhecem e sabem 

das ações que são desenvolvidas no STJ, porém muitos ainda não querem fazê-las, 

colocá-las em prática. Ressalta-se que esse trabalho de conscientização deve ser 

contínuo, mas não é só da Assessoria: todos os cidadãos que conhecem a atual 

condição mundial devem refletir melhor em suas atitudes. Assim, o trabalho que está 

sendo realizado “[...] é um complemento de conscientização, uma coisa que 

aconteceu em menos de 10 anos [...]” (informação verbal23). 

  

  

                                            
22 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
23 Dado fornecido pela Entrevista 2, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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4.2.3 A influência do STJ no Poder Judiciário 

 

 É relevante notar a importância da ação do Superior Tribunal de Justiça em 

meio ao Poder Judiciário, principalmente pela sua grande influência junto ao Conselho 

Nacional de Justiça. Em junho de 2014, o STJ e o CNJ promoveram o I Seminário de 

Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário24, que reuniu mais de 300 

representantes de instituições públicas e de tribunais de todo o país para discutir a 

importância de alinhar o planejamento estratégico à responsabilidade socioambiental. 

Desse evento surgiu a minuta da Resolução nº 201/2015 do CNJ. Em 2015, foi 

realizado pelo STJ o II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder 

Judiciário, que discutiu a aplicabilidade de tal resolução e contribuiu para o 

aprimoramento da gestão socioambiental dos tribunais e de outros órgãos públicos. 

O STJ pode ser visto como uma organização de fronteiras ampliadas, pois é 

perceptível sua constante busca por um novo tipo de relacionamento não só com a 

sociedade mas também com as demais instituições. Resposta rápida às novas 

oportunidades, compartilhamento de informações e atuação em conjunto são algumas 

de suas características em meio ao ambiente institucional (ANDRADE; TACHIZAWA, 

2012). 

 Conforme o Entrevistado 1, a Resolução nº 201/2015 do CNJ foi elaborada 

com a preocupação de implantar a gestão socioambiental em todo o Judiciário, visto 

que, enquanto alguns órgãos estavam engajados na temática, outros não tinham tal 

preocupação. Assim, o documento obrigou todos os tribunais a terem uma unidade de 

gestão socioambiental e a implementarem o Plano de Logística Sustentável.  

O Plano de Logística Sustentável engloba simplesmente tudo, ele 
pega todos os eixos da A3P, tem metas, planos de ação (para redução 
de custos ou não, dependendo da meta, é aumento ou redução) e tem 
que ter o envolvimento de todas as áreas. O PLS permite maior união. 
A gente ainda tem alguns problemas, tem algumas unidades que ainda 
têm certa dificuldade de monitoramento dos dados, de 
acompanhamento, porque tem algumas coisas que têm que ser 
informatizadas, mas a gente não tem muito recurso aqui. Mas em 
todas as fases, monitoramento, acompanhamento, avaliação, tudo, o 

                                            
24 Portal do CNJ: Judiciário discute planejamento estratégico sustentável em seminário. Disponível 
em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79452-judiciario-discute-planejamento-estrategico-sustentavel-
em-seminario >. Acesso em maio de 2016. 
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PLS melhorou muito mais, a gente tinha antes, mas não era tão 
organizado (Informação verbal25). 

 
  O Plano de Logística Sustentável do STJ é um instrumento de gestão 

vinculado ao Plano STJ 2020, que tem como valor estratégico a Sustentabilidade. 

Esta, quando incluída no planejamento estratégico, passa a interferir nas atividades 

de rotina, na discussão de cenários alternativos e na análise de sua evolução, gerando 

metas, planos de ação e políticas (TACHIZAWA, 2007; ANDRADE; TACHIZAWA, 

2012). O PLS permite estabelecer e avaliar práticas de sustentabilidade e 

racionalização por meio da definição de objetivos, responsabilidades, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação. Na sua 

elaboração, a metodologia utilizada englobou todas as unidades da organização, que 

interagiram fazendo sugestões e propondo metas baseadas nas tendências de 

comportamento analisadas em séries históricas de consumo. 

 Pelo fato de a maioria dos entrevistados ter ressaltado que o PLS engloba as 

ações da A3P, e por sua estrutura ser similar ao Plano de Gestão Socioambiental da 

A3P, considera-se, para este trabalho, que o Plano de Logística Sustentável do STJ 

é equivalente do Plano da Agenda. A fundamentação legal do PLS, com exceção de 

algumas legislações, é praticamente a mesma já citada anteriormente, com adição 

das seguintes regulamentações: Recomendação nº 11/2007 do CNJ, que estabelece 

que os tribunais adotem políticas públicas a fim de formar e recuperar um ambiente 

ecologicamente equilibrado e para conscientização dos servidores e jurisdicionados; 

Acórdão 1.752/2011 do TCU, que recomenda que os programas de gestão 

socioambiental, inclusive a A3P, sejam mais incentivados à adesão pelos órgãos; 

Portaria nº 293/2012 do STJ, a qual estabelece a política de sustentabilidade do STJ; 

Instrução Normativa nº 2/2014 do MPOG, que constitui regras para aquisição ou 

locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional; Resolução nº 198/2014 do CNJ, que 

dispõe sobre o planejamento estratégico no âmbito do Poder Judiciário, tendo a 

responsabilidade socioambiental como um dos seus valores; Resolução nº 201/2015 

do CNJ, que estabelece a adoção de modelo de gestão pautado na sustentabilidade 

para órgãos do Judiciário e a implantação do PLS; Lei nº 13.186/2015, que dispõe 

sobre a Política de Educação para o Consumo Sustentável; e o Decreto nº 8.540/2015, 

                                            
25 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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que estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para 

aquisição de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones celulares 

corporativos e outros dispositivos. 

4.2.4  Relações Institucionais em prol da A3P 

 

 A relação do STJ com o Ministério do Meio Ambiente é boa, visto que, além 

de haver integração com a equipe A3P, o Tribunal deve se amparar em todas as 

normas do MMA e dos órgãos de controle. Porém, em algumas entrevistas, foram 

apontadas algumas dificuldades existentes, tais como a dependência da ação e da 

união de alguns atores específicos para levar à frente algumas práticas que poderiam 

ser encampadas pela A3P de maneira mais abrangente, assim como também foi 

ressaltado que o pessoal da Assessoria não sente fortemente a ação facilitadora do 

MMA:  

[...] A agenda, por estar centralizada no MMA, poderia fazer muito 
mais, abranger vários órgãos do Executivo, Judiciário e do Legislativo, 
com ações mais sistemáticas, porque, no momento, o que a gente vê 
é que está dependendo de algumas iniciativas de alguns órgãos que 
se unem a outros para levar à frente algumas ações que poderiam ser 
encampadas pela A3P de uma forma mais abrangente e talvez mais 
eficiente (Informação verbal26). 
A gente tenta viabilizar algumas coisas com eles (MMA), a gente não 
consegue, algumas coisas eles conseguem fazer com mais facilidade, 
mas a gente ainda não sente isso de uma forma forte. Porque, a meu 
ver, a A3P serviria para isso: não é simplesmente uma adesão e 
responder a um monitoramento, ela deveria – e com o MMA ligado 
diretamente ao governo, à presidência, cada um com seu papel, o 
Executivo, o Judiciário – fazer políticas públicas no sentido da questão 
ambiental, socioambiental, em termos públicos, de administração 
pública. Só que eles também não fazem isso na prática, não 
conseguem fazer (Informação verbal27). 

 
 Sobre a relação existente entre o STJ e os outros órgãos parceiros da A3P, 

esta é realmente muito presente e notável. A existência da Rede A3P facilita muito a 

interação com os órgãos e permite o conhecimento e propagação de boas práticas 

                                            
26 Dado fornecido pela Entrevista 4, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
27 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 



67 

 

 

entre eles. Segundo o Entrevistado 3, a Assessora-chefe da Assessoria de Gestão 

Socioambiental tem uma comunicabilidade muito boa: ela e os representantes do 

TJDFT e do TSE foram nomeados pelo CNJ como as pessoas responsáveis 

oficialmente pela capacitação em gestão socioambiental dos tribunais. O STJ é 

considerado grande referência na administração pública e age como líder, auxiliando 

os outros órgãos na implementação de ações socioambientais:  

Tem umas duas semanas que veio uma pessoa do Ministério Público 
aqui falar comigo, perguntando como que funciona, como que é, e tem 
gente que está pedindo o nosso curso (curso à distância) e a gente 
pode disponibilizar por meio de termo de cooperação também. 

(Informação verbal28).  

 
 Considerando a tamanha influência que o STJ exerce tanto em meio aos 

órgãos do Poder Judiciário quanto em meio aos parceiros da A3P, e a influência que 

recebe do Ministério do Meio Ambiente e dos outros órgãos parceiros, é possível notar 

a existência da última categoria de isomorfismo institucional: o mimético (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983). Por meio desse conceito, percebe-se como as organizações imitam 

as práticas e arranjos estruturais das demais ou são por elas modeladas em meio a 

um ambiente de incerteza, com problemas tecnológicos e objetivos ambíguos, em 

busca de maior sucesso, eficiência e legitimidade. Nesse caso, as ações de cunho 

socioambiental constituem as práticas almejadas pelas instituições, visto que, por ser 

sua aplicação relativamente nova no campo da administração pública, há incerteza 

quanto aos métodos e tecnologias utilizados, assim como quanto à sua eficiência e 

efetividade. 

Já a relação do STJ com os seus fornecedores mudou bastante desde a 

implementação da Agenda, uma vez que o eixo de licitações sustentáveis altera as 

exigências dos órgãos com relação aos critérios de sustentabilidade em suas 

compras. Segundo Andrade e Tachizawa (2012), uma organização que busca ser 

socialmente responsável deve aprimorar suas relações com fornecedores e parceiros, 

cumprir os seus contratos e compartilhar seu código de conduta a fim de torná-lo 

orientador em casos de conflitos de interesses. A instituição deve conscientizar sua 

cadeia produtiva (Figura 1) em prol do desenvolvimento dos elos mais fracos com a 

sustentabilidade, preocupando-se em escolher fornecedores que atendam aos 

requisitos éticos e ambientais definidos. 

                                            
28 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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Conforme os autores, observa-se, assim, que ocorre uma expansão de 

fronteiras organizacionais, já que a gestão avança para o âmbito interno de 

contratação de fornecedores. O Entrevistado 4 afirmou que o Estado age como um 

forte comprador, influenciando as empresas a seguirem suas reivindicações. Desse 

modo, os fornecedores passam a repensar suas atitudes e formas de trabalhar, 

incluindo em seus processos critérios sustentáveis, como a gestão de resíduos. 

Baseado na questão legal, principalmente no foco das licitações, a 
gente tem trabalhado bastante alguns aspectos né. E a gente percebe 
que os fornecedores veem que tem uma política de sustentabilidade 
no STJ, e, nas licitações hoje, em todas, no edital, o licitante deve 
declarar o conhecimento da política. Então, na verdade é um caminho, 
não quer dizer que isso aí é uma coisa que todo mundo vai ler tudo e 
vai cumprir fielmente né, você tem que indicar o caminho que você 
quer seguir. A gente tem como parâmetro o valor da responsabilidade 
socioambiental, e a gente, em termos de direito, a gente tem vários 
julgados, o Ministro Herman é conhecidíssimo nacional e 
internacionalmente nos julgamentos na área ambiental. Então, assim, 
isso acaba sendo o foco. E aí a gente percebe o envolvimento de 
alguns fornecedores, a preocupação em relação ao que a gente está 
cobrando [...] E a gente percebe, por essa comunicação que a gente 
tem com os outros órgãos, todo mundo está começando a cobrar [...] 
E você vê que isso vai mostrando para o fornecedor esse nível de 
importância e as pessoas aos poucos vão se adequando, a gente vê 
esse feedback (Informação verbal29). 

 
 Quanto à relação com a sociedade, Busch e Ribeiro (2009) afirmam que o 

conceito de responsabilidade socioambiental ganhou visibilidade justamente devido à 

nova consciência da coletividade, que passou a valorizar mais as organizações que 

se comprometem com os problemas sociais e ambientais. Assim, o simples fato de o 

STJ ter aderido formalmente à A3P influenciou em sua relação com a sociedade, pois, 

como afirmaram os entrevistados, por meio das campanhas realizadas, o Tribunal 

passou a ser mais bem visto pela comunidade externa, além de ter se aproximado 

dela: 

Responsabilidade socioambiental é um dos valores do STJ. O STJ é 
muito bem-visto, principalmente pela comunidade externa, acho que 
até melhor do que a comunidade interna, porque internamente as 
pessoas são mais ranzinzas. A gente já participou dos prêmios da 
A3P, ganhou o Prêmio né. Então as pessoas passam a ver o STJ 
realmente como uma referência (Informação verbal30). 

 
Desse modo, percebe-se que a ideia de Meyer e Rowan (1977) sobre 

organizações isomórficas pode ser bem observada nessa situação, visto que eles 

                                            
29 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
30 Dado fornecido pela Entrevista 3, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 



69 

 

 

afirmaram que, ao passo que as organizações se tornam isomórficas, adequando-se 

sempre ao seu ambiente, seu sucesso não passa a depender dos resultados 

alcançados por meio das tarefas, mas sim da observação social de suas estruturas 

formais. Então, pode-se dizer que a relação do STJ com a sociedade mudou 

principalmente porque ela observa suas ações, e não necessariamente porque ela 

avalia o resultado alcançado por meio do esforço empreendido. 

 Consequentemente, a A3P contribui para uma imagem positiva do Tribunal, 

visto que, além de as suas práticas serem bem vistas pela sociedade, ela, como um 

programa do MMA estruturado em eixos e bem organizado, facilita a implementação 

de ações socioambientais. Conforme o Entrevistado 1, sem a Agenda, provavelmente 

o STJ não estaria em um estágio tão avançado em sua gestão socioambiental: 

A A3P faz a gente ter um guia, porque boa vontade muitos órgãos têm. 
Só que ela organiza as ações de uma maneira que deixa as coisas 
mais transparentes, mais fáceis de fazer, que dão mais resultado. E 
eles têm conhecimento, têm banco de dados: os órgãos que têm essas 
ações mandam, então a gente tem um banco de dados de boas 
práticas, a gente sabe o que outros órgãos fazem. Tudo isso por meio 
da A3P. Se não tivesse a A3P, talvez demorasse um pouco mais para 
ter esse contato entre os outros órgãos. [...] Se não fosse essa 
organização da A3P, a gente estaria um pouco perdido (Informação 
verbal31). 

  

                                            
31 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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4.2.5 Custos e Resultados da A3P no STJ 

 

Os entrevistados consideram que a implementação da A3P foi bem-sucedida 

no STJ e que quase não há custos para a implantação das ações relacionadas aos 

seus eixos, pois a maioria deles é indireta:  

O único custo direto que a gente teve, por exemplo, foi para a gestão 
de resíduos: a gente teve que comprar os coletores coloridos, comprar 
container, essas coisas assim, só. E aqui dentro do tribunal a gente 
tem muita facilidade com certas coisas: a gente tem gráfica aqui, então 
material de divulgação, você quer fazer um cartaz, um panfleto alguma 
coisa, a gente não precisa pagar. Então, não é custo direto, entendeu? 
É o custo que já está previsto para o tribunal que a gente faz 
(Informação verbal32).  

 
 Na dimensão do custo-benefício, todos os entrevistados afirmam que o 

benefício é muito maior do que o custo existente, visto que a implantação da Agenda 

traz maior economia para a administração pública:  

O custo-benefício para mim é 100% e vou te explicar o porquê: o 
serviço público recebe dinheiro do cidadão, dos impostos. Então, se a 
gente está buscando usar bem o recurso, tendo essa consciência de 
comprar o que precisa, o que promove o desenvolvimento sustentável 
e usar aquilo de uma forma adequada, sem desperdício, e encaminhar 
o resíduo de forma adequada, a gente fecha o ciclo e devolve em 
forma de educação, fora todas as ações dentro do que deve ser, a 
gente devolve em termos de educação para o cidadão (Informação 

verbal33). 

 
 A gestão ambiental é vista como a forma de resolver os problemas 

relacionados à dimensão ecológica e ambiental organizacional. Para isso, é 

necessária uma mudança de valores dentro das organizações, buscando-se introduzir 

o desenvolvimento sustentável como critério para suas atividades, o que leva à 

adoção de programas de reciclagem, de medidas que reduzam os gastos com energia 

e de outras inovações tecnológicas no ambiente organizacional (TACHIZAWA, 2007; 

ANDRADE; TACHIZAWA, 2012). O conceito de ecoeficiência é útil para a gestão 

ambiental, por estabelecer uma melhor relação entre o âmbito organizacional, o meio 

ambiente e as necessidades humanas, interferindo na gestão de estoques, na 

diminuição de custos com sobras e perdas de materiais, no aumento de receitas com 

                                            
32 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
33 Dado fornecido pela Entrevista 2, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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a transformação de desperdícios e resíduos em subprodutos (BARATA; KLIGERMAN; 

MINAYO-GOMEZ, 2007). 

Considerando tudo isso, segue uma análise34 das principais mudanças e 

resultados causados pela Agenda no Tribunal conforme seus eixos. 

 
1. Uso racional de recursos naturais e bens públicos 

 

O incentivo ao uso racional de recursos naturais e bens públicos pode ser bem 

exemplificado pela realização da premiada Campanha Consumo Consciente, que tem 

alcançado resultados exemplares e dado visibilidade ao STJ na administração pública. 

A seguir são expostos os diagnósticos de consumo do Tribunal de alguns recursos 

naturais e bens públicos, conforme o PLS. É relevante notar que os dados a seguir 

devem ser analisados considerando-se também a digitalização dos processos do 

tribunal, a qual vem ocorrendo desde 2009. 

O consumo de papel diminuiu consideravelmente desde a implantação do 

processo digital no STJ. Além disso, verifica-se que, após a implementação da A3P, 

o consumo e o gasto de papel reduziram notavelmente a partir de 2010. 

 

 
Gráfico 1: Consumo em resmas de papel A4 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

                                            
34 Foram utilizados dados das entrevistas, do Plano de Logística Sustentável do STJ e do Portal do 
STJ, disponível em: < http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Gest%C3%A3o-
Socioambiental > Acesso em maio de 2016. 
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Gráfico 2: Gasto com papel em R$ 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

 O uso de copos descartáveis ainda é significativo na administração pública, 

apesar do dano ambiental causado: “[...] para cada copo de plástico produzido são 

necessários 3 litros de água, enquanto que para lavar um copo de vidro são 

necessários apenas 300 ml de água” (PLS, p. 10). No STJ observa-se uma redução 

de 33,02% no consumo total de copos plásticos de 2009 a 2015. 

 

 
Gráfico 3: Copos descartáveis: Consumo em unidades 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

 Quanto ao consumo de água em garrafas plásticas de 500ml, de 2009 a 2014 

houve uma redução de 70% no âmbito do STJ. Observa-se, no gráfico a seguir, uma 

redução drástica após o ano de 2010. Pode-se associar esse resultado à ação da 

Campanha Consumo Consciente. Segundo o PLS, é necessária a diminuição no 

consumo desse item devido ao seu preço e impacto ambiental: 30% dessas garrafas 
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geralmente são descartadas contendo ainda 1/3 de água em seu interior, e o valor do 

litro de água nessa garrafa é 343% mais caro que o litro da água do garrafão. Por isso, 

almeja-se o aumento do consumo dos garrafões de água – entre 2009 e 2015 houve 

um aumento de 38%. 

 

 
Gráfico 4: Garrafas de água 500ml: Consumo em unidades 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

 
Gráfico 5: Garrafões de água de 20 litros: Consumo em unidades 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

O consumo de energia aumentou 4,84% de 2011 a 2014, porém observa-se 

que, após a adesão à A3P, houve uma drástica redução, seguida de um crescimento 

constante no consumo. É necessário adotar medidas de eficiência energética no 

âmbito do STJ. 
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Gráfico 6: Energia elétrica: Consumo em Kwh 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

Já o consumo de água e esgoto tem diminuído ao longo dos anos devido à 

gestão eficiente da água, implementação de boas práticas e acompanhamento de 

inovações tecnológicas. 

 

 
Gráfico 7: Água e esgoto: Consumo em m³ 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

O consumo de combustíveis também tem reduzido ao longo do tempo. O PLS 

pontua que ações como revisão de rotas, planejamento de pedidos e definição de 

postos de saída podem ajudar a reduzir mais o consumo. 
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Gráfico 8: Combustíveis: Consumo em litros 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 
 

2. Gestão de Resíduos  

 

A gestão de resíduos do Tribunal é notável e envolve a conscientização dos 

colaboradores, a doação do material reciclável para cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, a realização de campanhas específicas, tais como o Projeto 

Biguá, que, em parceria com a Caesb, coleta óleo de cozinha usado, o STJ Reutiliza, 

que consiste no reaproveitamento de material inservível ou não reciclável para a 

produção de novos produtos, a Campanha Ecotrônico, que recolhe resíduos 

eletrônicos: “A gente recebe equipamentos eletroeletrônicos dos servidores, dos 

visitantes e a gente encaminha pra ONG Programando o Futuro, que recondiciona, 

reutiliza, recicla, usa em ações sociais. ” (Informação verbal35). 

Segundo o PLS, em 2014 o tribunal encaminhou 654,46Kg de resíduos de 

saúde, pilhas e baterias com alto potencial de toxicidade para a descontaminação. 

Assim como, no mesmo ano, foram coletados 636Kg de resíduos tecnológicos, como 

computadores, impressoras, calculadoras, que foram encaminhados para doação e 

reutilizados em projetos sociais. O PLS afirma que todos os resíduos que são 

descartados de maneira correta no STJ são enviados à cooperativa habilitada para 

reciclagem. O gráfico a seguir ilustra a evolução da quantidade de material reciclável 

no Tribunal. Percebe-se que, após 2010, quando o STJ aderiu à A3P, outros resíduos, 

além do papel, passaram a ser separados para reciclagem. 

 

                                            
35 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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Gráfico 9: Pesagem de material reciclável em Kg 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 

3. Licitações sustentáveis 

 

As licitações realizadas no âmbito do STJ são analisadas por uma comissão, 

composta por pessoas da Assessoria de Gestão Socioambiental, que atua em 

parceria com outras unidades administrativas. A comissão busca a inserção de 

critérios de sustentabilidade nos processos de aquisição: ela avalia a real necessidade 

da compra, revisa os projetos básicos e termos de referência, propõe alternativas de 

produtos mais sustentáveis e até mesmo analisa a destinação dos resíduos dada pela 

empresa contratada. 

 

4. Sensibilização e Capacitação 

 

Quanto à sensibilização e capacitação, o STJ realiza variadas campanhas e 

eventos relacionados à temática socioambiental, buscando influenciar o servidor, 

conscientizando-o e incentivando-o a praticar ações sustentáveis. Por exemplo, uma 

semana antes das entrevistas, ocorreu no Tribunal a Campanha do Dia Mundial da 

Água, e o Entrevistado 1 afirmou:  

Está tendo uma campanha no Instagram, que é um dos braços da 
Campanha do Dia Mundial da Água: agora tem o desafio STJ, que o 
Instagram do STJ sempre manda. O deste mês é o Pense Sustentável 
STJ, que a gente quer acabar com o consumo de copinho descartável, 
só que, neste período de corte de despesa, a gente também não tem 
como providenciar copo para 5.000 pessoas. Então, a gente incentiva 
as pessoas a trazerem suas garrafinhas. Então, no Pense Sustentável 
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STJ, você tem que tirar uma foto da sua garrafinha e postar no 
Instagram, a gente já tem várias participações (informação verbal36). 

 
Segundo o PLS, 646 pessoas participaram de ações de capacitação 

relacionadas a ações socioambientais no STJ no ano de 2015. Estas incluem o Curso 

à Distância em Gestão Socioambiental, ambientação de novos servidores e 

estagiários e a própria realização de eventos, como o Seminário de Planejamento 

Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Os entrevistados afirmaram que, com o 

surgimento do Plano de Logística Sustentável, os servidores do Tribunal passaram a 

ser mais atentos às metas estipuladas e a cobrar uns aos outros. 

 

 
Figura 5: Meta para 2020: ampliar o número de pessoas capacitadas para 30%. 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 
 

5. Qualidade de vida 

 

As ações de qualidade de vida envolvem a realização da Feira do Pequeno 

Produtor toda quarta-feira. Ela é uma feira orgânica que visa incentivar a alimentação 

saudável, poluindo menos e causando menores danos ao meio ambiente. Há também 

ações de voluntariado e de capacitação de colaboradores terceirizados por meio do 

STJ Solidário, que abrange a educação de jovens e adultos à distância, a inclusão 

digital e a alfabetização de adultos.  

 

                                            
36 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016. 
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Gráfico 10: Atualmente cerca de 2.000 pessoas são atendidas por ações de qualidade de vida no STJ. 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça. Plano de Logística Sustentável. 
 
 

6. Construções Sustentáveis 

 
 Como toda a estrutura do STJ foi construída há mais de 25 anos, o conceito 

do sexto eixo da A3P é aplicado em suas pequenas obras, além de ser posto em 

prática por meio do STJ Reutiliza, que otimiza o consumo de materiais e contribui para 

a redução dos resíduos gerados: “A gente tem um projeto que chama STJ Reutiliza. 

Então, se você for lá na praça do servidor, você vai ver que tem vários bancos: os 

banquinhos são de madeira, eles são feitos de divisória e de armários, e o acolchoado 

é de banner” (informação verbal37). 

  

                                            
37 Dado fornecido pela Entrevista 1, realizada no Superior Tribunal de Justiça, em abril de 2016. 
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4.2.6 A internalização dos ideais de responsabilidade socioambiental 
pelos servidores  

 A outra parte desta pesquisa objetiva principalmente complementar os dados 

até então explorados sobre a implementação da A3P no STJ. Os 95 questionários que 

foram aplicados aos servidores visaram especialmente a análise da eficácia e da 

efetividade da aplicação da Agenda no Tribunal em torno de seu objetivo principal, 

que é atingir os colaboradores dessa organização pública, incentivando-os a 

incorporar os critérios de sustentabilidade em suas atividades.  

 Analisando-se esses dados, primeiramente percebe-se que a grande maioria 

da amostra tem interesse por questões ambientais, conforme a Tabela 1, assim como 

tem o hábito de desligar ou colocar o computador em modo econômico ao sair 

(segundo a Tabela 2) e de desligar as luzes do ambiente de trabalho quando é o último 

a sair, de acordo com a Tabela 3. Ou seja, em questão de economia de energia, os 

servidores do STJ já estão bem conscientes quanto à sua importância e habituados a 

agir de maneira a contribuir para o alcance desse objetivo.  

 

Tabela 1: Você se interessa por questões 
ambientais? 

Sim Não Sou indiferente 

91,57% 2,11% 6,32% 

 

Tabela 2: Você desliga ou coloca seu 
computador em modo econômico ao 

sair? 

Sim Não Às vezes 

90,53% 3,16% 6,32% 

 

Tabela 3: Você desliga as luzes do 
ambiente de trabalho quando é o 

último a sair? 

Sim Não Às vezes 

93,68% 3,16% 3,16% 

 

 Em relação aos copos descartáveis (ver Tabela 4), compreende-se que o seu 

uso ainda é frequente no Tribunal, visto que somente 7,37% da amostra afirmou nunca 

consumir tal bem. Daí surge a importância do incentivo para que os servidores 

possuam suas próprias garrafas de água e, mais importante ainda, que as tragam 
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para o trabalho. Porém, o fato de 62,11% da amostra ter alegado que usa copos 

descartáveis às vezes, levanta a questão de que esses materiais também servem para 

a ingestão de outras bebidas, como chá e café, e de que somente o incentivo ao uso 

da garrafa de água não irá mudar tal realidade. As tabelas 5 e 6 demonstram que 

72,63% dos participantes afirmam ter a própria garrafa de água, mas 62,11% afirmam 

trazê-la sempre para o trabalho e 11,58% afirmam trazê-la somente às vezes. 

Acredita-se que a diferença de valores entre os que alegaram não ter a própria garrafa 

(27,37%) e os que nunca a trazem para o trabalho (26,32%) está no fato de o Tribunal 

distribuir garrafas de água aos servidores, o que pode levá-los a reutilizar a mesma 

garrafa. 

 

Tabela 4: Com que frequência você 
usa copos descartáveis? 

Sempre Às vezes Nunca 

30,53% 62,11% 7,37% 

 

Tabela 5: Você tem a 
sua própria garrafa de 

água? 

Sim Não 

72,63% 27,37% 

 

Tabela 6: Com que frequência você 
traz a sua garrafa de água para o 

trabalho? 

Sempre Às vezes Nunca 

62,11% 11,58% 26,32% 

 

 Quanto às impressões de documentos digitais que cada pessoa realiza no 

âmbito do STJ (ver Tabela 7), a maioria dos participantes (77,89%) afirmou que às 

vezes realiza tal procedimento, muitos escreveram nos questionários que o fazem 

quando necessário. Quanto ao uso de materiais reciclados, 88,42% da amostra 

declarou considerar muito importante e 10,53% afirmou considerar pouco importante 

(ver Tabela 8). Sabe-se que o STJ utiliza em grande parte o papel reciclado em suas 

dependências e que reaproveita como rascunho aquele papel utilizado somente em 

um verso. Os questionários desta pesquisa foram aplicados no Tribunal em papel 

branco, e, em um deles, um participante escreveu a pergunta: “Por que essa pesquisa 

não está sendo feita com papel reciclado? ”. Desse modo, percebe-se, mais uma vez, 
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a cultura de economia de recursos e de aversão ao desperdício implantada no 

Tribunal. 

 

Tabela 7: Com que frequência você imprime 
documentos digitais? 

Sempre Às vezes Nunca 

11,58% 77,89% 10,53% 

 

Tabela 8: Você considera importante o uso de materiais reciclados? 

Muito importante Pouco importante Nada importante 

88,42% 10,53% 1,05% 

 

 Sobre a gestão de resíduos, 12,63% dos participantes afirmaram não saber 

dar ao lixo a destinação correta por meio da coleta seletiva (ver Tabela 9). Nesse 

ponto, considera-se que tal número poderia ser menor e que informações sobre o 

assunto poderiam ser expostas perto das lixeiras. Quanto à frequência com que as 

pessoas separam o lixo dentro do STJ, conforme a Tabela 10, 57,89% afirmaram 

sempre o fazer, porém percebe-se que 42,11% (33,68% + 8,42%) declararam o fazer 

somente às vezes ou nunca. Nesse ponto, entra justamente a questão da consciência 

de cada servidor e a vontade de colaborar, a não ser que falte conhecimento sobre os 

procedimentos de coleta seletiva. 

 

Tabela 9: Você sabe dar ao lixo a destinação 
correta por meio da coleta seletiva? 

Sim Não 

87,37% 12,63% 

 

Tabela 10: Com que frequência você separa 
o lixo nas dependências do STJ? 

Sempre Às vezes Nunca 

57,89% 33,68% 8,42% 

 

 Para analisar o quanto os participantes se apropriam dos conhecimentos de 

ações sustentáveis e os trazem para a vida fora do ambiente de trabalho, podem-se 

considerar as tabelas 11, 12 e 13. 65,26% da amostra afirma separar o lixo em casa, 

somente 6,32% declaram que nunca ensinam às pessoas próximas sobre a economia 

de recursos, e 4,21% afirmam nunca colocar em prática os 5Rs. Tais resultados são 



82 

 

 

relativamente satisfatórios, pois, apesar de demonstrarem que há internalização dos 

ideais de sustentabilidade nos servidores, mostram também que ela poderia ser maior: 

o ideal seria que a maioria respondesse que sempre ensina às pessoas próximas 

sobre economia de recursos e que sempre aplica o princípio dos 5Rs em seu 

consumo. Sabe-se, porém, que as ações do STJ apenas contribuem para tal efeito, 

pois a bagagem educacional e a vontade de cada pessoa também são responsáveis 

pelo efeito analisado nos dados. 

 

Tabela 11: Você separa o lixo 
em sua casa? 

Sim Não 

65,26% 34,74% 

 

Tabela 12: Você ensina às pessoas 
próximas, sejam familiares ou não, sobre a 

economia de recursos? 

Sempre Às vezes Nunca 

35,79% 57,89% 6,32% 

 

Tabela 13: Você busca Repensar, 
Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar o 

seu consumo de materiais? 

Sempre Às vezes Nunca 

41,05% 54,74% 4,21% 

 

 Quanto ao conhecimento do conceito de licitações sustentáveis (ver Tabela 

14), que é recente na Administração Pública, 60% dos participantes afirmaram que o 

conhecem. Isso mostra o interesse dos servidores pela contribuição do Poder Público 

para a sustentabilidade ou simplesmente a proximidade do tema à sua rotina de 

trabalho. Já quanto à participação dos servidores nos projetos socioambientais do 

Tribunal, 83,16% da amostra declara que nunca participou do Projeto Biguá de coleta 

de óleo de cozinha usado (Tabela 15). Esse é um dado interessante, que leva ao 

questionamento da facilidade da aplicação do projeto na realidade de cada pessoa e 

até mesmo à questão da divulgação do programa entre os servidores. Já quanto ao 

projeto de recolhimento de resíduos eletrônicos (ver Tabela 16), 56,84% (20% + 

36,84%) afirmaram já terem dele participado, o que dá relevância aos 

questionamentos levantados para o Projeto Biguá, visto que a facilidade de levar para 
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o STJ tais resíduos eletrônicos é maior se comparada à de levar óleo de cozinha, além 

de que a divulgação do programa de resíduos eletrônicos provavelmente seja maior. 

 

Tabela 14: Você sabe o que 
são licitações 
sustentáveis? 

Sim Não 

60,00% 40,00% 

 

Tabela 15: Você participa do projeto do 
STJ de coleta de óleo de cozinha usado? 

Sempre Às vezes Nunca 

4,21% 12,63% 83,16% 

 

Tabela 16: Você participa do projeto do 
STJ de recolhimento de resíduos 

eletrônicos? 

Sempre Às vezes Nunca 

20,00% 36,84% 43,16% 

 

 A pergunta da Tabela 17 é mais abrangente e o fato de 8,42% dos 

participantes terem respondido que não sabem se já participaram de algum evento ou 

projeto voltado para a questão socioambiental do STJ leva ao questionamento de 

quão internalizadas estão essas ações no Tribunal, visto que tais servidores podem 

estar constantemente em contato com elas e não ter delas conhecimento, ou 

simplesmente não há uma definição clara sobre quais projetos e eventos são de cunho 

socioambiental. 

 

Tabela 17: Você já participou de algum 
projeto ou evento referente à questão 

socioambiental do STJ? 

Sim Não Não sei 

48,42% 43,16% 8,42% 

 

 Apenas 3,16% da amostra afirmou não considerar que o tribunal incentiva a 

prática de ações sustentáveis, conforme a Tabela 18. A maioria, 64,21%, respondeu 

que o STJ incentiva sim. Já 77,9% (34,74% + 43,16%) dos participantes considerou 

que, após ingressar no Tribunal, a sua percepção sobre a questão ambiental mudou 

pelo menos um pouco (ver Tabela 19), o que reitera a efetividade das ações 

socioambientais nos colaboradores. Diante desses dados, pode-se afirmar que a 
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preocupação do STJ com a gestão socioambiental tem impactado o seu capital 

intelectual e que a sua cultura institucional tem mudado em relação ao assunto, 

incorporando a sustentabilidade em suas práticas e rotinas administrativas por meio 

dos servidores. Quanto à influência da A3P em tais resultados, percebe-se que ela é 

considerável, visto que o STJ se guia por suas orientações desde o começo de suas 

ações: o órgão tem atuado nos Fóruns A3P desde o princípio (em 2005), tem 

participado da Rede A3P desde 2008 e, desde a sua adesão formal à Agenda em 

2010, grandes resultados têm sido alcançados. 

 

Tabela 18: Você considera que o STJ te 
incentiva na prática de ações 

sustentáveis? 

Sim Um pouco Não 

64,21% 32,63% 3,16% 

 

Tabela 19: Após ingressar no STJ a sua 
percepção sobre a questão ambiental 

mudou? 

Sim Um pouco Não 

34,74% 43,16% 22,11% 

 

 Por fim, a Tabela 20 demonstra o conhecimento dos participantes sobre a 

Agenda Ambiental da Administração Pública, e, como dito anteriormente, 51,58% não 

conhecem o programa devido ao fato de no âmbito do Tribunal a gestão 

socioambiental ser mais divulgada pelo nome do próprio Programa de 

Responsabilidade Socioambiental do STJ. Porém, o fato de 31,58% das pessoas 

terem afirmado que conhecem um pouco sobre a A3P leva à realidade de o Tribunal 

se preocupar em capacitar seus colaboradores e pretendentes a servidores, visto que, 

no último edital de seu concurso, foram cobrados conhecimentos sobre a Agenda. 

 

Tabela 20: Você conhece a Agenda 
Ambiental da Administração Pública? 

Sim Um pouco Não 

16,84% 31,58% 51,58% 

 

 Considerando os dados expostos, afirma-se que, no caso do Programa 

Agenda Ambiental da Administração Pública, parte considerável das mudanças 

almejadas dependem do engajamento dos servidores e gestores, pelo fato de elas 
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requererem mudança de cultura (BARATA; KLIGERMAN; MINAYO-GOMEZ, 2007). 

Porém, Rua (2012) afirma que nem sempre os agentes implementadores estão 

cientes de seus papéis e de sua importância para a realização das transformações. 

Nesse ponto, ressalta-se que o grupo-alvo – no caso da A3P, os servidores são tanto 

os agentes implementadores quanto o grupo-alvo – do programa também exerce 

poder em seu processo de implementação, podendo tanto apoiar quanto contrariar os 

efeitos almejados pelos gestores (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). Por isso, 

acordos com tais pessoas facilitam o processo, como é o caso dos Ecoparceiros no 

âmbito do STJ. 

4.2.7 A institucionalização da A3P no STJ 

 
 Diante de tudo o que foi exposto sobre a implementação da Agenda Ambiental 

da Administração Pública no Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que há 

semelhança entre os processos de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999) e o 

aperfeiçoamento do programa nesse órgão público. Inicialmente, a atuação do STJ 

diante da Agenda se limitou à participação nos Fóruns e na Rede A3P. Com o 

constante contato com a divulgação de boas práticas, o Programa STJ Socioambiental 

foi criado. No modelo de Tolbert e Zucker (1999), a primeira fase, chamada 

Habitualização, consiste justamente na criação de novas políticas e procedimentos ou 

busca por soluções já desenvolvidas para a resolução de problemas organizacionais. 

Esse estágio de pré-institucionalização, sendo em maior parte uma atividade 

independente, ocorre frequentemente em associação com outras organizações, o que 

reitera a importância da interação entre os órgãos parceiros da Rede A3P. 

Na busca por maior direcionamento ante as ações socioambientais e por 

corresponder às expectativas da sociedade, juntamente com a inclinação das 

organizações a aderir a práticas de responsabilidade socioambiental, o STJ firmou o 

Termo de Parceria com o MMA, formalizando a sua adesão à A3P. A fase de 

Objetificação envolve justamente a construção de certo consenso social acerca da 

inovação proposta e a sua maior adoção pelas organizações. Nesse momento há 

grande monitoramento interorganizacional, pois as instituições observam o 

desempenho umas das outras e desejam ser mais competitivas – a Rede A3P permite 
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tal monitoramento, incentivando a multiplicação das ações bem-sucedidas. No modelo 

das autoras, esse estágio é chamado de semi-institucionalização e envolve a ação 

dos champions (grupo de interessados na inovação), que desenvolvem a teorização, 

identificando um problema que abranja muitas organizações e provendo uma estrutura 

como solução para tal. No caso do STJ, a realização dos Seminários de Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário é um grande exemplo da ação dos atores interessados 

na institucionalização da gestão socioambiental. A Resolução nº 201 do CNJ é 

resultado dessa teorização e atribui legitimidade cognitiva e normativa à inovação, 

contribuindo para a diminuição da sua variação nas formas em que é adotada. 

Conforme Tolbert e Zucker (1999), as estruturas adotadas nesse momento têm maior 

taxa de sobrevivência comparadas às que se encontram na fase pré-institucional. 

O último estágio do processo de institucionalização das autoras é a 

Sedimentação, que envolve a completa institucionalização do novo arranjo estrutural 

por meio da sua propagação para todo o conjunto de atores teorizados e da 

perpetuação de suas ações por um longo período de tempo. Considera-se que a 

Agenda no STJ se encontra na fase de Objetificação e está evoluindo para esse 

estágio (Sedimentação), tendo em vista a grande influência que o tribunal tem 

exercido diante da administração pública como um todo (não só no Poder Judiciário). 

Fatores como a sua experiência, o sucesso de suas práticas, a criação de uma 

Assessoria especializada, a resistência dos stakeholders que tem diminuído ao longo 

dos anos e o apoio da sociedade têm propiciado a total institucionalização da gestão 

socioambiental no STJ. 

Percebe-se que a implementação da A3P no Tribunal está de acordo com os 

direcionamentos dados pelo MMA: 1) a comissão a ser criada para a implantação do 

programa equivale à Assessoria de Gestão Socioambiental; 2) o diagnóstico que deve 

ser feito a fim de guiar o Plano de Gestão da Agenda pode ser encontrado dentro do 

Plano de Logística Sustentável do STJ, que equivale àquele; 3) a implementação das 

ações é realizada de acordo com a realidade do Tribunal; 4) a avaliação e o 

monitoramento das ações existem, e o que comprova tal fato é que o STJ possui todos 

os três Selos A3P, sendo o Selo Prata o que é conferido aos parceiros que entregaram 

o relatório anual de monitoramento. 

Ressalta-se, portanto, como o programa Agenda Ambiental da Administração 

Pública tem contribuído para o Desenvolvimento Sustentável por meio da gestão 

socioambiental: o fortalecimento das organizações da sociedade civil juntamente à 
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sua articulação com o Estado leva à gestão democrática do Desenvolvimento 

Sustentável, o que permite o seu progresso, tendo em vista que ele é um processo 

que ocorre aos poucos (LEFF, 2001; SACHS, 2000; VEIGA, 2005). 

 

 



88 

 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 A Agenda Ambiental da Administração Pública, como um programa de 

responsabilidade socioambiental do Ministério do Meio Ambiente, tem grande 

importância na inserção de critérios de sustentabilidade no setor público. Este tem 

buscado alternativas para aumentar sua eficiência e causar impactos positivos na 

sociedade brasileira. A busca pelo racionamento de recursos naturais e pela 

diminuição dos gastos institucionais por meio da revisão dos padrões de produção e 

consumo é compatível com a atual realidade do país. O cenário de crise geral no Brasil 

exige a criação e implementação de inovações que sejam capazes de proporcionar 

um conjunto de benefícios ao Estado e à população, que englobem as dimensões 

financeira e ambiental. Assim, o Desenvolvimento Sustentável, como um 

desenvolvimento endógeno, adequado à nossa realidade (LEFF, 2009), revela-se 

como uma chave para a solução dos problemas brasileiros. 

 Dessa forma, o esforço da administração pública em se tornar sustentável em 

seus processos e atividades merece reconhecimento. Os seis eixos da A3P são 

capazes de transformar a gestão pública, tornando-a moderna e inovadora, incluindo 

o Desenvolvimento Sustentável como critério para as suas atividades, com a 

implementação de práticas de responsabilidade socioambiental. Diante de tais eixos 

temáticos, considera-se que a conscientização dos servidores é necessária para a 

concretização dos objetivos propostos pelo programa, pois, afinal, os colaboradores 

são os agentes implementadores das determinações da Agenda. 

Este trabalho buscou compreender como a A3P funciona no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça e verificar a efetividade de seus objetivos nesse órgão, a qual 

depende da internalização dos ideais de sustentabilidade pelos servidores. Para isso, 

foram realizadas 4 entrevistas com servidores da Assessoria de Gestão 

Socioambiental do Tribunal, as quais almejaram a melhor compreensão da 

implementação da Agenda dentro do órgão. Também foram aplicados 95 

questionários entre os colaboradores do STJ, a fim de analisar o grau de 

conscientização quanto às práticas socioambientais dos funcionários. 

Primeiramente, o programa Agenda Ambiental da Administração Pública foi 

analisado de forma geral, a fim de poder ser comparado à realidade de sua 

implementação no STJ. Após, foi realizada uma investigação do histórico de práticas 
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socioambientais do Tribunal para melhor entendimento do processo de implantação 

da A3P em seu âmbito. Foram analisadas as relações institucionais que envolvem o 

STJ em prol do programa, assim como os custos existentes e os resultados 

alcançados pela sua aplicação. O grau de conscientização dos servidores foi 

investigado por meio dos dados provenientes dos questionários, e, por fim, foi 

verificado em qual dos estágios do processo de institucionalização de Tolbert e Zucker 

(1999) encontra-se a A3P no STJ. 

O primeiro objetivo proposto pela Agenda consiste na sensibilização e 

capacitação dos gestores públicos para as questões socioambientais. Por meio do 

resultado desta pesquisa, percebe-se que essa é a principal preocupação da 

Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ, pois como o Entrevistado 1 afirmou, 

esse é o eixo que deve ser mais trabalhado, principalmente no começo da 

implementação das ações. A Campanha Consumo Consciente, os tours realizados 

pelo Lixão, o desenvolvimento do Curso à Distância em gestão socioambiental e 

várias outras iniciativas mostram a efetividade das ações voltadas para a educação e 

conscientização dos servidores.  

Os questionários corroboram esse fator mostrando que, pelo menos entre os 

participantes da pesquisa, há certa consciência e internalização dos ideais 

socioambientais, assim como a mudança de atitude já é recorrente entre eles. Porém, 

pelos dados, percebe-se que ainda há o que ser melhorado, pois o uso de copos 

descartáveis pode diminuir, a frequência com que os servidores descartam o lixo de 

maneira adequada e a participação nos projetos e eventos socioambientais podem 

aumentar. Ainda assim, nota-se a importância das ações de sensibilização e 

capacitação realizadas pela Assessoria, visto que 3,16% da amostra afirmou não 

considerar que o STJ incentiva a prática de ações sustentáveis (ver Tabela 18). 

Por meio da análise dos resultados alcançados pela implantação da A3P no 

tribunal (seção 4.2.5 Custos e Resultados da A3P no STJ), percebe-se a efetividade 

do segundo objetivo proposto pelo programa: promover o uso racional dos recursos 

naturais e a diminuição de gastos institucionais. A Campanha Consumo Consciente, 

juntamente à digitalização dos processos, ajudou a alcançar ótimos resultados: o 

gasto total com papel, por exemplo, passou de R$ 308.040,15 em 2010 para R$ 

172.005,08 em 2014 (ver Gráfico 2). Assim, nota-se o conceito de ecoeficiência em 

tal realidade devido ao fato de a produtividade do Tribunal ter aumentado enquanto 

os seus gastos diminuíram. 
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O terceiro objetivo do programa envolve a revisão dos padrões de produção e 

consumo e o incentivo à adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito 

da Administração Pública. A efetividade desse propósito está diretamente ligada às 

licitações sustentáveis. Estas incentivam o setor privado a revisar seus processos 

produtivos e a desenvolver tecnologia com o fim de atender às exigências estatais, 

criando, assim, uma cadeia produtiva sustentável (ver Figura 1), conforme Andrade e 

Tachizawa (2012). Isso implica na promoção de uma indústria mais inovadora e 

consciente com a causa ambiental, o que incrementa a imagem do Brasil 

internacionalmente. 

Já a mudança de percepção dos servidores públicos quanto às práticas 

socioambientais reforça a revisão dos padrões de consumo posta por esse objetivo. 

Na Tabela 13, 95,79% (41,05% + 54,74%) dos participantes da pesquisa afirmam 

Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar o seu consumo de materiais pelo 

menos às vezes, o que demonstra que os atuais padrões de consumo estão sendo 

revistos. Além disso, a Tabela 12 mostra como vem ocorrendo a proliferação da ideia 

de economia de recursos pela sociedade: 93,68% (35,79% + 57,89%) da amostra 

afirmou ensinar às pessoas próximas sobre o assunto pelo menos às vezes. Tais 

fatores reiteram a adoção de novos referenciais de sustentabilidade pela 

administração pública. 

O quarto objetivo da A3P refere-se à redução do impacto socioambiental 

negativo direto e indireto decorrente das atividades públicas. Por meio da 

racionalização de recursos e bens e da gestão de resíduos pode-se afirmar que esse 

impacto tem sido reduzido no âmbito do STJ. Além da realização de coleta seletiva 

com a inclusão de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, a doação de 

resíduos tecnológicos para projetos sociais, e outras ações empreendidas beneficiam 

a sociedade como um todo. Porém, como visto nos dados dos questionários, observa-

se a baixa participação dos servidores do Tribunal nos projetos dessa temática (ver 

Tabelas 15, 16 e 17), assim como a necessidade de maior informação sobre os 

procedimentos de descarte adequado de rejeitos (ver Tabela 9). 

O último objetivo da Agenda consiste na contribuição para a melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores. Conforme foi analisado, no STJ algumas 

práticas são realizadas com esse propósito, tais como a Feira Orgânica e as ações de 

voluntariado e capacitação de terceirizados. O conceito de construções sustentáveis 

também pode ser aqui lembrado, pois contribui para a maior qualidade do ambiente 
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de trabalho. Todas essas práticas de qualidade de vida almejam a satisfação dos 

funcionários, visando à sua maior produtividade, proporcionando maior 

contentamento para os cidadãos que usufruem dos serviços prestados, o que gera 

uma melhor imagem da administração pública. 

Este trabalho lidou com o fato de o STJ ser relativamente independente em 

suas práticas socioambientais, visto que algumas delas existiam no Tribunal antes de 

sua adesão à A3P. Desde 2010, a participação formal no programa trouxe o 

direcionamento a tais ações e, dessa forma, elas foram incorporadas à Agenda. Com 

a elaboração do Plano de Logística Sustentável em 2015, as ações da A3P foram a 

ele incorporadas. Devido a isso, percebe-se que, no STJ, a implementação da Agenda 

ocorre como a “formulação em processo”, pois há uma constante evolução do 

programa em seu âmbito, principalmente com a sua interação com o PLS, a qual 

permitiu que ambos se complementassem (RUA, 2012). Neste ponto, alega-se que o 

STJ tem contribuído muito para a A3P, assim como ela tem lhe fornecido um 

direcionamento.  

Com essa realidade, e ponderando que muitas iniciativas foram criadas no 

Tribunal desde a assinatura do Termo de Adesão para o melhor cumprimento das 

determinações da Agenda, esta pesquisa focou principalmente a interferência da A3P 

nos resultados que foram até então alcançados e disponibilizados pelo diagnóstico 

existente no PLS STJ. Pode-se afirmar que a internalização dos ideais de 

sustentabilidade constatada é, em grande parte, fruto da Agenda, mas também é 

resultado da ação e vontade do STJ em implementar a gestão socioambiental. Assim, 

atesta-se que todos os objetivos da A3P são efetivos no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, de modo que todas as atividades empreendidas nesse sentido colaboram 

para a gestão socioambiental nessa organização.  

Sugere-se que futuras pesquisas realizem o levantamento da relação de 

instituições públicas que têm práticas de responsabilidade socioambiental com as que 

têm algum contato com a A3P, considerando desde a participação nos Fóruns à 

adesão formal, a fim de averiguar o papel do programa no crescimento da gestão da 

responsabilidade socioambiental no setor público. 

 Em termos de administração pública, 3 das 4 entrevistas apontaram que a 

A3P deveria abranger ações mais sistemáticas, de modo a fazer políticas públicas 

socioambientais que sejam mais eficientes e efetivas para a realidade de cada 

instituição. Nota-se que o programa incentiva justamente a inovação em práticas pelos 
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órgãos e a sua multiplicação por meio da Rede A3P, porém os entrevistados observam 

que há grande dependência de alguns atores e instituições para dar prosseguimento 

às ações socioambientais, enquanto o Ministério do Meio Ambiente poderia ter maior 

iniciativa nesse sentido. Sugere-se que futuras pesquisas analisem mais 

profundamente por que esse problema acontece e como é possível resolvê-lo. 

Em meio à grande interação entre os órgãos parceiros, permitida pela Rede 

A3P, percebe-se que o STJ, por ter sido um dos primeiros a aderir formalmente à 

Agenda, exerce e recebe muita influência de seu ambiente institucional. Desse modo, 

conforme o Entrevistado 1, pontua-se que, se não existisse tal Rede, o contato para a 

troca de experiências entre as instituições seria mais demorado.  

Nesse cenário, alega-se que o contexto institucional de gestão da 

responsabilidade socioambiental criado pela A3P propiciou que o STJ, com a sua 

experiência na área, ampliasse suas fronteiras organizacionais a fim de 

institucionalizar a gestão socioambiental na administração pública e principalmente no 

Poder Judiciário. Exemplo disso foi a realização dos Seminários de Planejamento 

Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, os quais visaram à inserção da gestão 

socioambiental nesse Poder. 

Ressalta-se, portanto, que a internalização da sustentabilidade é tendência na 

administração pública, pois conforme o isomorfismo institucional (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983), as instituições pertencentes ao mesmo campo organizacional 

tendem a ser homogêneas, adotando ações semelhantes em busca de maior 

legitimidade e visibilidade, para atender às demandas sociais e também para 

satisfazer os servidores já qualificados que desejam implantar a responsabilidade 

socioambiental no órgão.  

Conforme os processos de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999), a 

Agenda Ambiental da Administração Pública no STJ encontra-se no estágio de 

Objetificação e está evoluindo para a Sedimentação, que é a sua total 

institucionalização, pois envolve fatores como o sucesso das práticas adotadas, a 

experiência na área, a criação da Assessoria de Gestão Socioambiental, o apoio da 

sociedade, a influência da instituição sobre os setores público e privado e a diminuição 

da resistência dos stakeholders. Diante disso, e considerando a tendência apontada, 

pode-se concluir que a A3P está se institucionalizando e que ela contribui para que a 

gestão pública se torne responsável socioambientalmente, seja com seus 

direcionamentos às ações sustentáveis, seja com seus eventos e premiações, que 
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são realizados com a finalidade de compartilhar informações e de conferir 

reconhecimento perante a comunidade. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

1. Quando o STJ aderiu à A3P pelo Termo de Adesão? Qual foi o 

motivo/motivação? 

2. Na época, havia pessoal qualificado no STJ para coordenar as mudanças? 

3. A Assessoria de Gestão Socioambiental já existia na época? Houve alguma 

mudança estrutural no STJ?  

4. Como foi a aceitação dos servidores em relação à A3P? Houve alguma 

resistência, por quê? 

5. Como se percebe hoje a preocupação dos servidores com o meio ambiente? 

Houve sensibilização? 

6. Qual o papel da Assessoria de Gestão Socioambiental na A3P?  

7. A A3P foi implementada em todo o STJ? 

8. Há quantos responsáveis pela A3P na Assessoria? Quais os seus papeis? 

(Alguém monitora, alguém avalia, alguém cuida da relação com o MMA...?)  

9. A implementação da Agenda foi bem-sucedida? 

10. Quais as principais mudanças que a A3P causou no STJ? (Uso racional de 

recursos, gestão adequada dos resíduos, qualidade de vida, sensibilização e 

capacitação, licitações sustentáveis) 

11. Qual a dimensão dos custos referentes à aplicação do programa? Qual o 

custo-benefício? 

12. Como é a relação do STJ com o MMA? Há relação com os outros órgãos 

parceiros? 

13. Após a implementação do programa a relação do STJ mudou com a 

sociedade? E com os fornecedores?  

14. Você acredita que a A3P contribui para uma imagem positiva do tribunal? 

 

 

 

 

 
  



101 

 

 

APÊNDICE B – Questionário aplicado 

 
Este questionário tem o intuito de analisar o grau de conscientização dos 

servidores do Superior Tribunal de Justiça quanto às práticas socioambientais. 

Os dados coletados formarão um trabalho de conclusão de curso. 

São perguntas fechadas de múltipla escolha às quais o destinatário responde 

de forma objetiva. Será resguardado o sigilo dos participantes e suas respostas. 

 

1) Você se interessa por questões ambientais? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   ) 3. Sou indiferente (   ) 

2) Você desliga ou coloca seu computador em modo econômico ao sair? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   ) 3. Às vezes (   ) 

3) Você desliga as luzes do ambiente de trabalho quando é o último a sair? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   ) 3. Às vezes (   )  

4) Com que frequência você usa copos descartáveis? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

5) Você tem a sua própria garrafa de água? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   ) 

6) Com que frequência você traz a sua garrafa de água para o trabalho? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

7) Com que frequência você imprime documentos digitais? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

8) Você considera importante o uso de materiais reciclados? 

1. Muito importante (   ) 2. Pouco importante (   ) 3. Nada importante (   ) 

9) Você sabe dar ao lixo a destinação correta por meio da coleta seletiva? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   )  

10) Com que frequência você separa o lixo nas dependências do STJ? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

11) Você separa o lixo em sua casa? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   )  

12) Você ensina às pessoas próximas, sejam familiares ou não, sobre a 

economia de recursos? 
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1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

13) Você sabe o que são licitações sustentáveis? 

1. Sim (   ) 2. Não (   )  

14) Você busca Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar o seu 

consumo de materiais? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

15) Você participa do projeto do STJ de coleta de óleo de cozinha usado? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

16) Você participa do projeto do STJ de recolhimento de resíduos eletrônicos? 

1. Sempre (   )  2. Às vezes (   )   3. Nunca (   ) 

17) Você já participou de algum projeto ou evento referente à questão 

socioambiental do STJ? 

1. Sim  (   ) 2. Não (   ) 3. Não sei (   ) 

18) Você considera que o STJ te incentiva na prática de ações sustentáveis? 

1. Sim  (   ) 2. Um pouco (   ) 3. Não (   ) 

19) Após ingressar no STJ, a sua percepção sobre a questão ambiental 

mudou? 

1. Sim  (   ) 2. Um pouco (   ) 3. Não (   ) 

20) Você conhece a Agenda Ambiental da Administração Pública? 

1. Sim  (   ) 2. Um pouco (   ) 3. Não (   ) 
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ANEXO A – Critérios de Sustentabilidade (SACHS, 2000) 

 
1. Social: 

 Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

 Distribuição de renda justa; 

 Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 

 Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2. Cultural: 

 Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 

inovação); 

 Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado 

e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas); 

 Autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

3. Ecológica: 

 Preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos 

renováveis; 

 Limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

4. Ambiental: 

 Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais. 

5. Territorial: 

 Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 

urbanas nas alocações do investimento público); 

 Melhoria do ambiente urbano; 

 Superação das disparidades inter-regionais; 

 Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento). 

6. Econômico: 

 Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 

 Segurança alimentar; 

 Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; 

razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 
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 Inserção soberana na economia internacional. 

7. Política (nacional): 

 Democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos; 

 Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 

nacional, em parceria com todos os empreendedores; 

 Um nível razoável de coesão social. 

8. Política (internacional): 

 Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e 

na promoção da cooperação internacional; 

 Um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de 

igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de favorecimento 

do parceiro mais fraco); 

 Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 

negócios; 

 Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 

gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais 

negativas; proteção da diversidade biológica (e cultural); e gestão do patrimônio 

global, como herança comum da humanidade; 

 Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e 

eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, também como 

propriedade da herança comum da humanidade. 
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ANEXO B – Instrumentos de política pública citados na literatura 
especializada (SECCHI, 2015) 

 

 Regulamentação: Instrumento regulatório que cria regras ou restrições à 

liberdade econômica, social ou política, como no caso da regulamentação de preços 

em alguns setores, e a regras para processos licitatórios no setor público (Lei n. 

8.666/1993). 

 Desregulamentação e legalização: instrumento regulatório que extingue 

regras ou cria regras que descriminalizam alguns tipos de atividades, como a extinção 

de barreiras burocráticas à importação de produtos importados e a legalização do 

aborto. 

 Aplicação da lei (enforcement): instrumento de punição àqueles que não 

respeitam as regulamentações, como as multas de trânsito e a prisão de infratores. 

 Impostos e taxas: instrumento fiscal que onera e desincentiva algumas 

atividades, como um sistema de pedágio para entrada de veículos particulares no 

centro urbano. 

 Subsídio e incentivo fiscal: instrumento fiscal que incentiva ou premia algumas 

atividades, como a isenção de ICMS oferecido por um estado para atrair uma indústria 

ao seu território. 

 Prestação direta de serviço público: criação, manutenção ou ampliação de 

serviço prestado por organização pública financiada coletivamente (impostos), como 

no caso das universidades públicas gratuitas e do serviço de saúde oferecido por 

hospitais públicos. 

 Terceirização de serviço público: prestação de serviço feito por organização 

privada, mas financiado coletivamente (impostos), como no caso dos serviços de 

segurança e limpeza de prédios públicos. 

 Prestação pública de serviço de mercado: prestação de serviço feito por 

organização pública, mas financiado individualmente (compra do serviço), como no 

caso dos Correios e das companhias estaduais e municipais de fornecimento de água. 

 Prestação privada de serviços de mercado: prestação de serviço feito por 

organização privada e financiado individualmente (compra do serviço). Esse meio de 
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entrega de serviço pode ser regulamentado, como no caso dos serviços de telefonia 

móvel, ou desregulamentado, como no caso de serviços de cabeleireiro. 

 Informação ao público: disseminação de informações importantes para o 

indivíduo e para o público ou a criação de senso de dever moral (relação do indivíduo 

com a sociedade), como a divulgação de informações sobre as doenças derivadas do 

tabagismo e a conscientização ecológica das crianças. 

 Campanhas/mobilização: ativação dos atores públicos e privados para que 

seus comportamentos ajudem na melhora do bem-estar social, como uma mobilização 

para doação de sangue ou uma campanha para a separação dos resíduos sólidos 

residenciais. 

 Seguros governamentais: instrumento que garante a compensação por 

alguma fatalidade ou infortúnio, como as compensações por perdas agrícolas e o 

seguro-desemprego. 

 Transferência de renda: instrumento que garante a compensação de alguma 

situação de fragilidade ou carência por mecanismo financeiro, como o Bolsa-família e 

o auxílio-medicamento. 

 Discriminação seletiva positiva: instrumento que garante a compensação de 

alguma situação de fragilidade ou carência por mecanismo regulatório, como as cotas 

raciais nas universidades e a reserva de vagas para deficientes físicos em concursos 

públicos. 

 Prêmios e concursos: instrumento de estímulo à criação, adoção e difusão de 

boas práticas, como o Prêmio Innovare do Poder Judiciário brasileiro e o Prêmio 

Inovação no serviço público, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo. 

 Certificados e selos: instrumento regulatório que se baseia no princípio da 

adesão, como o processo de certificação de Organizações Sociais de Interesse 

Público (OSCIPs) pelo Ministério da Justiça e o programa de Rotulagem Ambiental da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 


