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O Princípio da Prevenção e Precaução nas Licitações Sustentáveis
The Principle of Prevention and Precaution in Sustainable Procurement

Dagmar Albertina Gemelli1

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma abordagem sobre as lici-
tações sustentáveis à luz do princípio da precaução. Por meio do método de 
pesquisa bibliográfica e documental, será realizada uma análise dos conceitos 
de licitações sustentáveis e a sua relação com o princípio da precaução e pre-
venção, partindo da obrigatoriedade prevista no art. 3°, da Lei n° 8.666/1993, 
de inclusão de critérios de sustentabilidade nas licitações públicas.
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ABSTRACT

This article aims to present an approach about sustainable procurement in the 
light of the precautionary principle. Through bibliographical and documenta-
ry research method, an analysis of the concepts of sustainable procurement 
and its relation to the principle of precaution and prevention will be held, 
starting from the requirement provided for in art. 3rd, of Law No. 8.66 /1993, 
inclusion of sustainability criteria in public procurement.

Keywords: Sustainable procurement. Precaution. Prevention.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, vários segmentos da sociedade demonstram uma crescen-
te preocupação com a proteção do meio ambiente; assim, amplia-se a obriga-
ção do Estado em promover o desenvolvimento de políticas públicas, progra-
mas e projetos voltados para a redução dos impactos ambientais, entre eles, 
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a inclusão de critérios de sustentabilidade nos editais de licitações públicas.
As compras públicas são consideradas como oportunidades significati-

vas para introduzir medidas de defesa do meio ambiente, pois movimentam re-
cursos estimados em 15% do Produto Interno Bruto – PIB2, portanto é um im-
portante mecanismo de promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

O crescente padrão de consumo imposto pela sociedade industriali-
zada provoca vários tipos de desperdícios e, por consequência, causa danos 
ao meio ambiente que podem ser irreversíveis. Portanto, a gestão pública 
deverá inserir nos procedimentos licitatórios critérios sustentáveis em con-
formidade com os princípios ambientais, visando minimizar os riscos que 
algumas aquisições podem acarretar para a sociedade. 

No presente artigo, será feita uma abordagem quanto às contribuições 
do princípio da precaução. Esse princípio estabelece a necessidade de intro-
dução de medidas protetivas ao meio ambiente diante da tomada de decisões 
no sentido de priorizar a aquisição de materiais reutilizáveis e recicláveis, a 
utilização do uso racional dos recursos naturais, como eficiência energéti-
ca, a redução do consumo de água e produtos biodegradáveis pautados na 
sustentabilidade. Objetiva-se, assim, reduzir os impactos ao meio ambiente 
decorrentes de compras públicas em função da relação risco-benefício para 
a sociedade.

Hammerschmidt (2010) explica que, diante de um contexto de incerte-
zas, a tomada de decisões se dá tipicamente no sistema social e político, e a 
ação governamental tem caráter preventivo, o que permite um desempenho 
superior e suplementar em relação à soma dos desempenhos individuais na 
sociedade, como na gestão dos riscos e na responsabilidade social e ambien-
tal.

No atual cenário, o estudo do princípio da precaução torna-se relevan-
te frente a um novo paradigma de sociedade: a sociedade de risco. Segundo 
Beck (2011, p. 39), a sociedade de risco é marcada pelos “problemas e con-

2 As compras governamentais – que no Brasil movimentam recursos estimados em 10% do PIB – mobilizam 
setores importantes da economia que se ajustam às demandas previstas nos editais de licitação. Nesse sentido, é enorme 
a responsabilidade do gestor público encarregado de definir as regras do jogo para assegurar a livre-concorrência, sem 
perder de vista o interesse do governante em dispor do melhor produto/serviço, pelo menor preço. É justa a preocupação 
com o menor preço – principalmente num país em que os recursos públicos são invariavelmente escassos – mas já se 
foi o tempo em que o melhor edital era aquele que buscava apenas o menor preço. Embora o Brasil tenha avançado bas-
tante na direção da transparência dos processos, ampliando o controle social e reduzindo o risco de fraudes, o modelo 
vigente que ainda inspira a maioria dos editais de licitação no país é absolutamente omisso em relação a uma premissa 
fundamental: ser sustentável. Trecho extraído do prefácio do Guia de Compras Públicas Sustentáveis do Ministério do 
Meio Ambiente. (OCDE, 2002).
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flitos surgidos a partir da produção, definição e distribuição de riscos científi-
co-tecnologicamente produzidos”. O autor descreve que os riscos referem-se 
à produção de danos que são resultados de ações ou omissões humanas com 
potenciais perigos, cujas causas são alheias ao controle e que afetam o am-
biente. No contexto da precaução, a atuação projetiva do estado é a própria 
gestão de eventos, a escolha de fazer ou deixar de fazer algo em função da 
relação risco-benefício nas ações da administração pública. Um risco que a 
sociedade tem experimentado e que “caracteriza-se em função de decisões 
políticas muitas vezes tomadas a sua revelia”.

Assim, o Estado deverá adotar medidas nas contratações públicas de ser-
viços, obras e compras que exijam critérios ou de especificações em defesa da 
sustentabilidade ambiental. Para tanto, os editais de licitação deverão conter 
diferenciais para a escolha adequada de empresas, em prol da sociedade.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Visando fomentar a prática da produção de bens e serviços ecologica-
mente corretos, a administração pública participa do processo como influen-
ciadora, por conta da demanda consumidora e regulamentadora do processo 
de implantação de políticas públicas sustentáveis. 

Diante dos novos regulamentos jurídicos que tratam das contratações 
públicas de serviços, obras e compras, passou a ser exigida a inclusão de 
critérios ou de especificações, nos textos dos editais, que tornem compatíveis 
os processos licitatórios com os parâmetros de sustentabilidade ambiental. 

No ordenamento jurídico brasileiro, as compras públicas submetem-
-se à obrigatoriedade do procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, 
inciso XXI3, da CF/88, regulamentado pela Lei n˚ 8.666, de 21 de junho de 
1993.

Mas foi com a aprovação da Lei n˚ 12.349, de 15 de dezembro de 

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados me-
diante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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2010, que vislumbra-se o novo propósito nas licitações, sendo incluído no 
artigo 3°4, da Lei no 8.666/1993, o desenvolvimento nacional sustentável, 
como mais um princípio norteador dos procedimentos licitatórios. Isso torna 
explícita a necessidade da proteção do meio ambiente constar como um dos 
objetivos das licitações.

A Lei no 12.349/2010 e o Decreto no 7.746/2012, que estabelecem 
critérios, práticas e diretrizes para as contratações realizadas pela adminis-
tração pública, nas aquisições de bens, obras e contratação de serviços no 
âmbito da administração pública federal foram considerados marco legal 
para promoção do desenvolvimento nacional sustentável e o incentivo para 
implementação de políticas públicas sustentáveis.

Objetivando concretizar o previsto no artigo 3° da Lei de Licitações 
e no artigo 2º5 do Decreto n° 7.746/2012, os artigos determinam que, na 
aquisição de bens e contratação de serviços e obras, deverão ser conside-
rados critérios e práticas de sustentabilidade, que devem ser objetivamente 
definidos no ato convocatório da licitação e veiculados como especificação 
técnica do objeto ou como obrigação da contratada. 

Observa-se, na norma mencionada, que no parágrafo único, do artigo 
2°, consta a exigência de justificar a necessidade e a importância de a ad-
ministração pública incluir os critérios de sustentabilidade nos instrumentos 
convocatórios, objetivando evitar a infringência do caráter competitivo do 
certame licitatório.

Ressalta-se que o instrumento convocatório estabelece as regras para 
um determinado certame licitatório, as quais serão obrigatórias a todos os 
participantes e à Administração. Sua elaboração deverá seguir o previsto no 
art. 41, da Lei no 8.666/1993, ao estabelecer que “a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao que se acha estritamente 
vinculada”.

4 Art. 3˚ – A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igual-
dade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos (grifo nosso).
5 Art. 2° – A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes 
poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente 
definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto.
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter 
competitivo do certam (grifo nosso).
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Adiante, no inciso I, do artigo 4°, do Decreto n° 7.746/20126, o legis-
lador estabeleceu diretrizes para a administração pública seguir nos proce-
dimentos licitatórios sustentáveis, tais como: menor impacto sobre os recur-
sos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; dar preferência a materiais, 
tecnologias e matérias-primas de origem local; buscar maior eficiência na 
utilização de recursos naturais, como água e energia; gerar empregos, prefe-
rencialmente com mão de obra local; proporcionar maior vida útil e menor 
custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a 
pressão sobre recursos naturais; origem ambientalmente regular de recursos 
naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 

Para que haja influência em uma mudança cultural dos empresários, 
fornecedores dos bens e serviços, a administração pública deverá se pre-
ocupar em adquirir bens e serviços por meio da aplicação de critérios de 
sustentabilidade, e isso está previsto nas normas em vigor. Sobre essa influ-
ência, Murilo Giordan Santos (2011, p. 121) explica que “a boa performance 
econômica e social e ambiental exige profunda mudança na cultura e na 
gestão empresarial, porque o negócio sustentável demanda muito mais que 
o retorno financeiro e a valorização das ações”.

Dessa forma, para que seja demonstrada a preocupação da empresa 
com o meio ambiente sustentável, deve-se observar a utilização de maneira 
eficiente e racional dos recursos naturais em sua gestão, independentemente 
do porte do segmento em que atua.

Juarez Freitas (2012, p. 198) salienta que a administração pública deve 
atuar “como protagonista no processo de mudança visando à inserção de 
uma cultura de – sustentabilidade perene –, de ações planejadas e sopesadas 
em contraste com a insaciabilidade patológica calcada no hiperconsumismo 
compulsivo”. Por isso, a administração pública, por meio do seu poder de 
compras, deve procurar promover o desenvolvimento de políticas públicas, 
programas e projetos voltados para a redução dos impactos ambientais e 
para a valorização dos direitos humanos. Inclui-se nessas ações estabelecer 

6 Art. 4° – São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
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critérios de sustentabilidade nos editais de licitações públicas.
A proposta de praticar um consumo público sustentável passou a ser 

inserida de forma expressa na legislação brasileira. Assim, tornou-se uma 
observância obrigatória, inclusive como meio de concretização do dever 
constitucional imposto ao Poder Público de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Visa-se a garantia do bem-estar da 
coletividade, consoante o disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 
1988, ao dispor que “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” (BRASIL, 1988). 

Cumpre destacar que a preocupação do Estado com as questões am-
bientais é que motivou as várias alterações nas normas legais quanto ao con-
sumo sustentável. Nele se deve observar a escolha dos produtos e dos servi-
ços, o seu custo desde a extração dos recursos para a sua produção até sua 
aquisição pelo destinatário final.

Nesse sentido, a licitação sustentável objetiva integrar critérios ambien-
tais, sociais e econômicos em toda tomada de decisão no processo licitatório. 
Para avaliação desses critérios, deve ser considerada a real necessidade de 
aquisição do produto ou serviço, a disponibilidade de estudos e tecnologias 
sustentáveis, o ciclo de vida e o descarte.

Ao discorrer sobre compras públicas, Juarez Freitas (2012, p. 257) en-
tende que as licitações sustentáveis são consideradas como procedimentos 
administrativos que

a Administração Pública convoca interessados – no seio de cer-
tame isonômico, probo e objetivo – com a finalidade de selecio-
nar a melhor proposta, isto é, a mais sustentável, quando almeja 
efetuar pacto relativo a obras e serviços, compras, alienações, 
locações, arrendamentos, concessões e permissões, exigindo, 
na fase de habilitação, as provas indispensáveis para assegurar o 
cumprimento das obrigações avençadas. 

Dessa forma, as licitações sustentáveis são consideradas como um pro-
cesso por meio do qual a administração pública não deverá escolher a propos-
ta mais vantajosa somente adotando critérios simplistas, mas sim, mediante a 
inserção obrigatória nos editais de critérios sociais, ambientais e econômicos. 



REVISTA

32 33

Na mesma linha, em trecho extraído da Cartilha da Agenda Ambiental 
na Administração Pública, Santos (2013, p. 15) considera compras sustentá-
veis aquelas em que o uso dos recursos materiais seja o mais eficiente pos-
sível, integrando os aspectos ambientais em todas as etapas do processo de 
compra, de evitar compras desnecessárias a identificar produtos mais susten-
táveis que cumpram as especificações de uso requeridas. Logo, não se trata 
de priorizar produtos apenas devido ao seu aspecto ambiental, mas também 
de considerar seriamente tal aspecto juntamente com os tradicionais critérios 
de especificações técnicas do objeto que será licitado.

As licitações sustentáveis, na definição de Santos e Barki (2011), de-
vem ser entendidas como fato que gerará uma nova forma de análise dos 
institutos jurídicos tradicionais das licitações públicas, como menor preço, 
igualdade entre os licitantes, a economicidade e a ampla competitividade à 
luz da sustentabilidade ambiental. Portanto, trata-se da implantação de um 
novo paradigma a ser assumido pelos gestores públicos, uma consciência 
ambientalmente preocupada e responsável com o impacto que o consumo 
decorrente das compras públicas tem causado ao meio em que se vive ao 
contribuir para o consumo excessivo de bens e serviços que degradam o 
meio ambiente.

Ainda, Santos e Barki (2011) enfatizam que uma licitação, para ser 
considerada sustentável, deverá observar os critérios socioambientais em to-
das as fases da contratação: previamente no planejamento do que e como 
contratar; na opção por um bem ou serviço; na exigência do cumprimento 
da legislação ambiental; na execução e fiscalização contratual; e, por fim, na 
destinação adequada dos resíduos originados da contratação. 

Esse entendimento é corroborado nas orientações descritas no manual 
do ICLEI Europa (GVces, 2008, p. 21), ao dispor que “a licitação sustentável 
é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos 
os estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de 
governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio am-
biente e aos direitos humanos”.

A realização de compras públicas sustentáveis permite atender às ne-
cessidades específicas do Poder Público por meio da aquisição do produto 
que oferece o maior número de benefícios ambientais e, consequentemente, 
sociais. Biderman e outros (2008, p. 30) apresentam os seguintes pressupostos:
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– Responsabilidade de consumidor: se os consumidores estives-
sem somente interessados em pagar o menor preço possível, 
isso poderia conduzir a uma espiral descendente com condi-
ções cada vez piores da saúde, danos ambientais e da qualidade 
dos produtos.
– Comprando somente o necessário: a melhor maneira para evi-
tar os impactos negativos associados às compras de produtos e à 
contratação de serviços é limitar o consumo ao atendimento de 
necessidades reais, sem desperdício.
– Promovendo a inovação: a solução mais inteligente é com-
prar um produto com menor impacto negativo e utilizá-lo de 
maneira eficiente, impedindo ou minimizando a poluição ou a 
pressão sobre os recursos naturais, desenvolvendo, por sua vez, 
produtos e serviços inovadores.
– Abordagem do ciclo de vida: para evitar a transferência de im-
pactos ambientais negativos de um meio ambiente para outro, 
e para incentivar melhorias ambientais em todos os estágios da 
vida do produto.
 

A mudança de atitude governamental, enquanto consumidor e garan-
tidor do desenvolvimento sustentável, fornece mecanismos que atuam como 
suportes à produção pautada na sustentabilidade. Por isso, as contratações 
públicas tornam-se importante instrumento de política de inclusão social e 
de promoção aos direitos humanos. 

Objetivando evitar a infringência da ampla competição entre as em-
presas interessadas em contratar com a administração pública, os aspectos 
citados devem ser introduzidos nas licitações públicas de forma gradual. 

3 PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO

As discussões sobre a ideia de bem ambiental o “res nullius”, a preocu-
pação com a preservação dos recursos naturais7, bem como uma introdução 

7 A proteção e a defesa dos recursos naturais ganhou maior proporção com a promulgação da Lei n° 6.938, 
de 31 de agosto de 1981. Nessa lei, estabelece-se a Política Nacional do Meio Ambiente, que objetiva harmonizar a pre-
servação ambiental ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade da vida humana, conforme dispõem 
os seguintes artigos: 
Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...].
Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
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sobre o risco ambiental pode-se dizer que iniciou no Brasil, após a promulga-
ção da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, recepcionada posteriormente 
pela Constituição Federal de 1988.

Em relação ao direito ambiental brasileiro, Colombo (2004, p. 2) ex-
plica a base teórica de vários princípios aplicados para “orientar o desenvol-
vimento e a aplicação de políticas ambientais as quais servem como instru-
mento fundamental de proteção ao meio ambiente e, consequentemente, à 
vida humana”.

Entre esses princípios, está o princípio da precaução, conforme já cita-
do neste estudo. Sobre ele, Bottini (2007, p. 64) explica que “a incapacidade 
da ciência em oferecer respostas diante dos novos contextos tecnológicos 
não exime o gestor de riscos de empreender sua tarefa”.

Estudos apontam que os riscos de caráter ambiental podem ocorrer sob 
duas formas: risco concreto ou potencial, quando visível e previsível pelo 
conhecimento técnico-científico; e risco abstrato, quando invisível e impre-
visível pelo conhecimento técnico-científico. Essas categorias são determina-
das conforme o nível observado de conhecimento científico conjugado com 
o nível de incerteza (BECK, 1997). O Estado, enquanto “moderador” desses 
riscos, atua como gestor da interação entre a sociedade e o meio ambiente.

A prevenção se prescreve para o risco concreto, enquanto a precaução 
atua como remédio para o risco abstrato. Isso porque nesse risco – no abstra-
to – está-se diante da evidência da invisibilidade e da imprevisibilidade, da 
atual incapacidade humana de compreensão do risco no caso concreto, de 
sua natureza, de suas causas e origens e extensão dos seus efeitos.

Bottini (2007, p. 61) explica que

a não comprovação do risco não implica sua inexistência, a in-
certeza dos resultados de um empreendimento não significa sua 
segurança. Logo, cabem decisões estratégicas sobre a realização 
de tais atividades e sobre quais as medidas de contenção aplicá-
veis. O conjunto de decisões de gestão que optem pela restrição 
de atividades sobre cujo risco não existe conhecimento científi-
co está diretamente ligado ao chamado princípio da precaução.

Mesmo com algumas definições doutrinárias sobre esses dois princí-
pios, no desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, percebe-se que há di-

equilíbrio ecológico.



36 37

vergência entre os doutrinadores quanto a sua definição no âmbito das lici-
tações sustentáveis. Alguns doutrinadores adotam o princípio da prevenção, 
outros preferem adotar o princípio da precaução e, ainda, há os que utilizam 
ambas as expressões, supondo ou não diferenças entre elas.

Para fins de esclarecimento sobre o princípio da prevenção e precau-
ção, Édis Milaré (2011, p. 169) utiliza a diferenciação tratando-os de forma 
separada, pois,

Com efeito, há cambiantes semânticos entre essas expressões, 
ao menos que se refere à etimologia. Prevenção é substantivo 
do verbo prevenir (do latim prae = antes e venire = vir, chegar), 
e significa ato ou efeito de antecipar-se, chegar antes; induz uma 
conotação de generalidade, simples antecipação no tempo, é 
verdade, mas com intuito conhecido.
Precaução é substantivo do verbo precaver-se (do latim prae = 
antes e cavere = tomar cuidado), e sugere cuidados antecipados 
com o desconhecido, cautela para que uma atitude ou ação não 
venha a concretizar-se ou a resultar em defeitos indesejáveis.

Nesse sentido, pode-se interpretar que a prevenção trata de riscos ou 
impactos já conhecidos pela ciência. Já a precaução se destina a gerir riscos 
ou impactos desconhecidos. Ainda na concepção do autor, o princípio da 
prevenção aplica-se quando o perigo é certo e quando se têm elementos se-
guros para afirmar que uma determinada atividade é efetivamente perigosa. 
Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, a prevenção é a melhor, 
quando não a única solução, tendo em vista que muitos danos ambientais 
são compensáveis, mas irreparáveis sob a ótica da ciência e da técnica. 

Juarez Freitas (2012, p. 251) traça a linha distintiva entre os dois princí-
pios afirmando que o princípio da precaução designa ações de proteção con-
tra o perigo abstrato ambiental, ou seja, em momento anterior à identificação 
da lesão, em atividade cujos efeitos danosos ainda não estão determinados 
pela ciência e tecnologia, mas há verossimilhança da produção de tais efei-
tos nocivos. Entende o autor que o princípio da prevenção, diferentemente, 
trabalha com o perigo já diagnosticado, conhecido, em que a ciência e a 
tecnologia já possuem elementos e dados preciosos sobre o comportamento 
ou ação perigosa que se pretende praticar.

Seguindo o entendimento explicitado por Freitas (2012), no parágra-
fo anterior, será analisado o princípio da precaução nas compras públicas. 
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Assim, considera-se, neste trabalho, o princípio da precaução como aquele 
que determina que uma ação pode originar um dano irreversível público ou 
ambiental, na ausência de consenso científico irrefutável. 

Na realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento (CNUMAD), sediada no Rio de Janeiro, em 1992, 
foi aprovada a “Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento”8. Essa Declaração é composta por 27 princípios, que pro-
curam “orientar a formulação de políticas e de acordos internacionais que 
respeitem o interesse de todos, o desenvolvimento global e a integridade do 
meio ambiente” (BRASIL, 1992).

Entre os princípios aprovados, destaque-se o princípio 15, abaixo em 
relevo, o qual dispõe:

Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio 
da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, 
de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça 
de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada como razão para postergar me-
didas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degra-
dação ambiental. 

Devido à inevitabilidade dos riscos que acompanham a sociedade atu-
al e como medida essencial desenvolver ações específicas quanto a danos 
ambientais ainda incertos, o princípio da precaução passou a ser categoria de 
regra do direito internacional9, sendo considerado por muitos autores como 
um princípio fundamental do direito ambiental internacional10.

A prevenção é considerada como dever jurídico de evitar a consuma-
ção de danos, consoante o entendimento de Paulo Afonso Leme Machado 
(2010, p. 96), diante de uma situação que se sabe resultará em dano. Assim, 
há obrigação estatal de intervir a fim de evitá-lo, porque “aplica-se a impactos 
ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança estabelecer 
um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação 

8 Importante consignar que, devido à importância da aplicabilidade dos princípios da precaução e da preven-
ção na administração pública, eles foram incluídos na Declaração do Rio – Eco 92.
9 O princípio da precaução ao ser incluído na Declaração do Rio como um resultado da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – RIO/92 passou a ser considerado como um princípio funda-
mental de direito ambiental internacional.
10 Entre os autores que consideram a importância do princípio da precaução para o direito internacional do 
meio ambiente estão Sands, Machado e Rios, entre outros.
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dos impactos futuros mais prováveis”.
Já a precaução está intimamente relacionada com o dever de cautela, 

ou seja, diante de uma situação em que se possui fundada possibilidade – 
mas não há a certeza – de dano, também se legitima a intervenção estatal, a 
fim de evitar inclusive o risco.

Assim, presentes os dois pressupostos, é possível evitar os resultados 
insustentáveis ao meio ambiente. Enfatiza-se que, no caso de inércia ou 
omissão do Estado em desenvolver políticas públicas de prevenção e precau-
ção, este poderá ser responsabilizado juridicamente pelos danos causados à 
população e ao meio ambiente.

Importante consignar que os conceitos de precaução e de prevenção 
são próximos, porém não se confundem. 

Ao apresentar uma análise sobre os princípios da prevenção e da pre-
caução, Veridiana Bertogna (2011, p. 77) explica que

A adoção de tais princípios pelo texto constitucional é expressa 
em todo o art. 225. Assim é que o inciso IV de seu § 1º exi-
ge para a instalação de obra ou atividade potencialmente cau-
sadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. No 
mesmo sentido, o inciso V determina ao Poder Público que não 
se omita no exame das técnicas e métodos utilizados nas ati-
vidades humanas que ensejem risco para a saúde humana e o 
meio ambiente. O zoneamento ambiental, descrito no inciso III, 
também materializa as medidas de controle e gestão exigidas 
pelo princípio da precaução e da prevenção na conservação do 
meio ambiente.

Assim, entende-se que a aplicação do princípio da precaução pode ser 
manifestada de forma apropriada na formulação de políticas públicas am-
bientais que tenham como objetivo promover a defesa do meio ambiente e 
o afastamento ou diminuição de risco de danos ambientais.

A autora argumenta que caberá ao governo o empenho no desenvol-
vimento de tais políticas públicas. A ele incumbe determinar as tarefas de 
programar pesquisas relacionadas ao meio ambiente, melhorar o desenvol-
vimento de tecnologias sustentáveis, construir um sistema para observar as 
mudanças ecológicas ocorridas, impor mais objetivos para a política ambien-
tal que devem ser alcançados em médio e longo prazos, fortalecer os órgãos 
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estatais competentes no intuito de melhorar a execução dos programas so-
cioambientais, bem como desenvolver textos legislativos com vistas a uma 
efetiva organização da legislação de proteção ambiental.

Como consequência e também derivação do princípio da prevenção 
ao dano ambiental, o princípio da precaução sugere que sejam tomadas pe-
los Estados e empreendedores as medidas necessárias para se evitar a ocor-
rência de danos. Sua base se constitui da urgência e da prudência como 
instrumentos para se tratarem as causas e as consequências dos danos am-
bientais causados pelos mais diversos fatores: contaminação dos recursos 
naturais, poluição do ar, desmatamento etc.

Essa noção de sustentabilidade baseia-se na garantia de recursos para 
as gerações futuras. Reforça-se que deve haver um esforço concentrado go-
vernamental para que seja estabelecido um novo modelo de desenvolvimen-
to, em que a gestão priorize os resultados econômicos, sociais e ambientais, 
denominados de pilares da sustentabilidade (DALLARI; VENTURA, 2002).

Assim, a ação governamental pode inserir dispositivos que minimi-
zem as ameaças ao ambiente, como por meio de seus editais de licitação, 
e levando-se em conta o princípio da precaução. Essas ameaças se fazem 
presentes na degradação local, regional e global, no aquecimento global e 
nas mudanças climáticas, no acúmulo de substâncias perigosas no ambiente, 
na degradação das florestas, na poluição, na escassez de água, entre tantos 
outros. A maioria desses problemas, resultante do desenvolvimento tecnoló-
gico, mesmo que presentes no dia a dia da sociedade, não têm seus efeitos 
globais previsíveis (BECK, 2011).

Por meio de um procedimento administrativo – a licitação –, as com-
pras e as contratações públicas são realizadas, conforme inciso XXI, do arti-
go 3711 da Constituição Federal Brasileira. Conforme a Lei no 8666/1993, a 
seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público mediante o atendi-
mento dos requisitos estabelecidos. Sobre o interesse público, Biderman et 
al. (2008, p. 21) asseveram que “a licitação sustentável é uma solução para 

11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados me-
diante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(Regulamento)



40 41

integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo 
da compra e contratação dos agentes públicos (de governo) com o objetivo 
de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos hu-
manos”. 

Dessa forma, a administração pública, amparada na lei, exerce um cri-
vo no interesse da gestão coletiva. Submete as ofertas dos potenciais fornece-
dores às especificações e regulamentos, visando à seleção das propostas mais 
vantajosas. Entende-se, aqui, proposta vantajosa como aquela que atende 
plenamente aos interesses da coletividade. 

Diante desse cenário, por meio da Instrução Normativa no 01/2010 do 
MPOG, o Estado deve estabelecer que os gestores públicos insiram critérios 
de sustentabilidade ambiental na elaboração de editais públicos e também 
ao longo do processo licitatório das contratações públicas. No momento de 
preparação do termo de referência ou do projeto básico – fase interna –, o 
administrador público deve deliberar levando em conta o impacto ambiental 
de suas solicitações, assim como o princípio da precaução. Tanto a demanda 
da gestão governamental, quanto a quais critérios o objeto de contratação/
aquisição visa a atender, e a consciência dos efeitos do consumo governa-
mental devem estar expostos de forma objetiva.

Pode ser observado que o princípio da precaução, juntamente com o 
da eficiência, tem forte aplicação no instituto das compras públicas susten-
táveis. Isso porque estabelece uma gestão proativa, a qual visa a alterar o 
modelo de consumo. A cadeia de fornecimento e produção, dessa forma, é 
afetada. Exemplo de que isso é possível está no relatório do Ministério de Pla-
nejamento Orçamento e Gestão, em que informa que entre os anos 2010 e 
2012, o crescimento de fornecedores que participam das licitações sustentá-
veis foi de 10%. As informações divulgadas reforçam o poder de compra que 
o Estado tem e sua força em mudar os paradigmas nas licitações públicas.

As compras públicas sustentáveis ampliam o conceito de contratação 
mais vantajosa nas licitações, o que permite que o Estado adquira itens me-
nos danosos ao ambiente. Mesmo que o princípio da precaução traga, em 
um primeiro momento, critérios mais rígidos nas licitações, as vantagens 
ambientais se revelam menos onerosas no longo prazo. Isso ocorre devido 
ao fato de minimizar os gastos governamentais com a reparação dos danos 
ambientais, consumir menos energia e materiais e, assim, incentivar o surgi-
mento de novos mercados (JESUS; CHRISPINO; SOUZA, 2013).
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Há muitas outras vantagens em se realizar compras públicas sustentá-
veis, visando a alcançar a minimização do impacto de resíduos; instrumento 
de ação pela integração de critérios ambientais em todos os estágios do pro-
cesso de produção; promoção de mecanismos inovadores para inclusão de 
critérios ambientais e sociais em processos e produtos. Quando a eficiência 
e a redução de desperdício são priorizadas, tem-se como resultado economia 
para o consumidor, além de melhorar a imagem da autoridade pública por 
transmitirem responsabilidade aos cidadãos, e por serem ambiental, social e 
economicamente eficientes (MPOG, CURSO CPS, 2011).

Todas as vantagens apresentadas têm como base a aplicação do princí-
pio da precaução. Quando esse princípio é empregado de forma efetiva nas 
compras públicas, passa-se de uma obrigação de vigilância para um estado 
de responsabilidade política e econômica. Jesus, Chrispino e Souza (2013, 
p. 10-11) afirmam que “a própria ação do Estado em seu poder de consumo, 
no contexto da ação e decisão, é orientada para aliar esforços de mercado na 
minimização de impactos econômicos, sociais e ambientais”.

Dessa forma, constata-se que o Governo assume o papel importante de 
indutor do mercado, pois os critérios são estabelecidos por ele, que detém 
o recurso e define o objeto. Isso porque deve visar sempre a contratação 
mais vantajosa e, no caso concreto das licitações públicas, ambientalmente 
sustentáveis.

4 CONCLUSÃO

O presente artigo objetivou apresentar uma abordagem sobre as licita-
ções sustentáveis à luz do princípio da precaução, por meio de uma revisão 
bibliográfica dos temas relacionados, como a sustentabilidade e a gestão pú-
blica. Partiu-se da obrigatoriedade prevista no art. 3°, da Lei n° 8.666/1993, 
de inclusão de critérios de sustentabilidade nas licitações públicas, e uma 
análise das características e pontos comuns entre os princípios da prevenção 
e precaução.

Observou-se que as decisões políticas devem envolver questões so-
ciais, econômicas e ambientais. Esse novo posicionamento do Estado advém 
de decisões internacionais, bem como da exigência da própria sociedade 
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para que se legisle com o intuito de garantir meios de produção e desenvol-
vimento sustentáveis. 

Devido à busca de produção em larga escala e o consumo exorbitante, 
o risco ao meio ambiente está presente na sociedade. Porém, há meios de se 
gerir essa situação em um nível tolerável, se a administração pública inserir 
em sua gestão medidas amenizadoras, sobretudo a potenciais danos de suas 
ações administrativas e decisões políticas, bem como a possibilidade de se 
evitarem danos perpassa pelo princípio da precaução, quando se buscam a 
sustentabilidade e uma gestão responsável em relação ao meio ambiente.

O Estado demanda um consumo considerável de bens e serviços no 
atendimento das necessidades da sociedade. Dessa forma, o princípio ora 
estudado deve permear a administração pública, a qual, utilizando-se de seu 
poder de compra, deve incluir nos processos licitatórios, critérios ambientais, 
visando às compras públicas sustentáveis. 

Os gestores públicos têm aderido às compras públicas sustentáveis, 
mesmo que por força da lei. O resultado consiste em uma nova forma de pro-
dução e distribuição de produtos e serviços por parte dos fornecedores. Por 
isso, o Governo tem a possibilidade de regular e atuar no mercado consumi-
dor, consequentemente também de reduzir os danos ao ambiente devido a 
sua forma sustentável de consumo.

Por meio do estudo realizado, foi possível identificar contribuições sig-
nificativas quando da adoção do princípio da precaução nas decisões gover-
namentais, especialmente nas decisões que envolvem as licitações para com-
pras públicas sustentáveis. Podem-se citar a adesão dos gestores públicos no 
que se refere à redução dos riscos ao ambiente e à sociedade e um repensar 
sobre os padrões de consumo, o que resulta na adoção de critérios para sua 
própria demanda, que é significativa.

O resultado dessa nova postura evidencia-se, principalmente, em uma 
gestão da administração pública mais eficiente e participativa, em que a rela-
ção risco/benefício constitui-se na base das decisões políticas.
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