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Caro leitor,
 
 Há 10 anos a Fundação Sintaf, instituição de ensino e pesquisa, constituída pelo 
Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), desenvolve ações de cunho técnico, científico e 
cultural junto ao setor privado, a organizações do terceiro setor e à administração pública, no 
intuito de promover o aperfeiçoamento profissional dos diversos agentes sociais, assim como 
aprimorar, na plenitude, o desenvolvimento intelectual e humano. É a única Fundação instituída 
e mantida por servidores públicos no Brasil.
 Nossa Fundação cresce, amplia horizontes e fortalece ainda mais a qualidade do 
serviço público, em especial, o trabalho que é desenvolvido pelos servidores fazendários. No 
âmbito do ensino e da pesquisa, possuímos cooperação com várias instituições, a exemplo do 
intercâmbio técnico-científico com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política (ISCSP), 
da Universidade de Lisboa, que permite a realização do Curso de Doutorado em Administração 
Pública para servidores fazendários.
 Praticamos, ainda, o voluntariado por meio do Projeto de Inclusão Social aos moradores 
de comunidades próximas às sedes da Sefaz, em Fortaleza, como a centenária Poço da Draga.
Nessa edição do Fundação Informa, você pode conferir várias notícias sobre os eventos 
comemorativos dos 10 anos da Fundação Sintaf, doutorado em Lisboa, Observatório de 
Finanças Públicas e Projeto de Inclusão Social. Não deixe de conhecer o teor dos dois e-books 
lançados no nosso Portal, uma importante fonte de pesquisa para os estudiosos na área da 
Administração Pública.
 Afinal, para que somos servidores públicos? A quem devemos servir? Temos orgulho 
da nossa Fundação Sintaf, uma instituição idealizada, criada e administrada por servidores da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, o que comprova o nosso objetivo de disseminar 
ideias e caminhos que contribuam para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Parabéns ao servidor fazendário! Vida longa à Fundação Sintaf.
 

Boa Leitura!

[ENSINO]

PROFESSORES DO ISCSP EM 
WORKSHOPS NA FUNDAÇÃO SINTAF

[SOCIAL]

CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
NO POÇO DA DRAÇA
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FUNDAÇÃO SINTAF COMEMORA 
10 ANOS COM SEMANA DE 
EVENTOS E MINICURSOS

a última semana, dos dias 20 a 
23 de março, a Fundação Sintaf, 
em parceria com o Sindicato 

dos Fazendários (Sintaf), comemorou 
seu aniversário com a realização da 
Semana Comemorativa dos 10 anos da 
Fundação Sintaf. O evento contou com 
diversas atividades, desde lançamentos 
de e-books a minicursos e seminário 
com debates sobre temas atuais e de 
relevância social. 
 O seminário de abertura contou 
com a participação do Sarau do Poço da 
Draga que realizou linda apresentação 
conduzida pelo arte-educador, Rodrigo 
BZ, coordenador dos encontros do 
projeto. O Sarau do Poço da Draga faz 
parte das ações do Programa de Inclusão 
Social da Fundação Sintaf (ProSocial). 
 A mesa de abertura do evento 
foi composta por representantes das 

[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

entidades fazendárias, dentre eles, 
a coordenadora da Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional da Sefaz 
(Adins), Sandra Machado, o Diretor Geral 
da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini, 
o Diretor de Assuntos Administrativos 
e Financeiros do Sintaf, Carlos Brasil, a 
Diretora Financeira da AAFEC, Elenilda 
Santos e o Presidente da Cafaz, Marcus 
Augusto Ferreira.
 Em uma breve fala, Alexandre 
agradeceu a presença de todos e disse 
ser um dia de comemorar vitória. “Todos 
nós nos sentimos abraçados por todos”, 
afirmou. 
 Sandra Olimpio, representando a 
Sefaz, também disse ser um momento 
de festa e enalteceu o trabalho realizado 
pela Fundação desde sua criação. 
“A Fundação só tem 10 anos e já fez 
tanto. E isso precisa ser valorizado e 

        Homenagem aos ex-diretores da Fundação Sintaf
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         Saulo Braga, Germana Belchior e Susie Marino falaram sobre a 
Fundação durante a solenidade de abertura

Autores dos e-books lançados no evento de abertura

reconhecido”, enfatizou a coordenadora. 
 Logo após, foi realizado o lançamento de 
dois e-books publicados pela Edições Fundação 
Sintaf, editora da instituição. O Diretor da 
Fundação, Alexandre Cialdini, apresentou e 
explanou brevemente sobre cada artigo do e-book 
“Administração Pública em debate: estudos em 
homenagem aos 10 anos da Fundação Sintaf”, que 
compilou trabalhos de pesquisadores da área de 
Administração Pública. 
 O segundo e-book lançado foi fruto do curso 
promovido pela Fundação Sintaf e Esaf, com apoio 
de outras instituições integrantes do Grupo de 
Educação Fiscal do Estado do Ceará (Gefe), para 

profissionais de comunicação. 
Com o título “Finanças 
Públicas e Educação Fiscal 
para Jornalistas”, o e-book 
foi apresentado pelo Auditor 
Fiscal da Receita Federal 
e professor universitário, 
Marcelo Lettieri, que comentou 
um pouco sobre cada artigo 
do e-book e parabenizou a 
Fundação Sintaf por seus 10 
anos e pela iniciativa do curso, 
do qual Lettieri e Alexandre 
foram facilitadores. 
 “Gostaria de ressaltar a 
importância de um sindicato 
se legitimar socialmente, 
como acontece com o Sintaf 
e a Fundação. Precisamos 
discutir Educação Fiscal e com 
interlocutores qualificados. 
Por isso, é fundamental a 
construção coletiva das 
instituições”, comentou 
Lettieri. 
 Encerrando o primeiro 
dia de atividades da Semana 
Comemorativa, foi realizada 

[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]
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Apresentação do grupo de participantes
do Sarau do Poço da Draga

Alexandre Cialdini, Diretor Geral da 
Fundação, dando início à Semana 
Comemorativa dos 10 anos da Fundação 
Sintaf

homenagem aos ex-diretores 
da Fundação Sintaf, desde 
a primeira gestão em 2008. 
Foram homenageados os 
fazendários Paulo Rossano, 
Elenilda Santos, Yvelize Benzi 
e o Secretário das Finanças de 
Fortaleza, Jurandir Gondim. 

[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

SEMANA COMEMORATIVA PROMOVEU 
MINICURSOS NA CAPITAL E INTERIOR

urante a Semana Comemorativa, 
também foram realizados mini-
cursos facilitados por fazendários 

especialistas em temas relacionados com 
as atividades fazendárias e sobre a área 
comportamental.
 Dos dias 20 a 22 de março, 
a sede da Fundação Sintaf recebeu 
fazendários, profissionais e estudantes 
interessados nos assuntos abordados 
nas capacitações. Fabrízio Gomes 

ministrou curso sobre "Administração 
Financeira Moderna aplicada ao setor 
público", Osvaldo Rebouças sobre 
"Contencioso Administrativo Financeiro", 
Ozanan de Moraes sobre "Tributação 
pelo ICMS no segmento de energia 
elétrica e comunicação", Fernanda 
Mara Pacobahyba sobre "Adoção da 
Substituição Tributária Interna pelo 
Ceará" e Joselias Lopes sobre "Tributação 
no setor de combustíveis". Na Sefaz, 

MINICURSOS



6

[

[

        À ESQUERDA: Minicurso em Juazeiro do 
Norte - Regras Gerais da Substituição Tributária e 
a Carga Líquida

        Tributação no setor de combustíveis 
ministrado por Joselias Lopes

Psicossomática ministrado por Vera Camelo

        Minicurso em Sobral - Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal e seus impactos

        Administração financeira moderna aplicada ao 
setor público ministrado por Fabrizio Gomes

        Contencioso administrativo tributário  
ministrado por Osvaldo Rebouças

        Tributação pelo ICMS no 
segmento de energia elétrica e 
comunicação  ministrado por 
Ozanan Moraes

        Adoção da substituição 
Tributária Interna pelo Estado 
do Ceará  ministrado por 
Fernanda Mara Pacobahyba

foi realizado o minicurso “Psicossomática”, 
ministrado por Vera Camelo.  
 No último dia de minicursos, foi a vez 
das Cexats de Sobral e Juazeiro do Norte parti-
ciparem das comemorações dos 10 anos da 
Fundação Sintaf. Em Sobral, foi promovido o 
minicurso “Sistema Público de Escrituração 
Fiscal Digital” facilitado por Socorro de Oliveira 
e, em Juazeiro, o minicurso “Regras Gerais da 
Substituição Tributária e Carga Líquida” facilitado 
por Gilson Aragão. 
 Os certificados dos participantes de todos 
os eventos da Semana Comemorativa já estão 
disponíveis no site da Fundação Sintaf.

[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

http://www.fundacaosintaf.org.br
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[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

SEMINÁRIO “UM NOVO BRASIL: 
TRIBUTAÇÃO JUSTA E CONTROLE SOCIAL” 
ENCERRA SEMANA COMEMORATIVA DOS 
10 ANOS DA FUNDAÇÃO SINTAF

inalizando 
a Semana 
Comemorativa 

de 10 anos da 
Fundação Sintaf, 
foi realizado, no 
dia 23 de março, 
no Hotel Plaza 
Praia, o Seminário 
“Um Novo Brasil: 
Tributação Justa e 
Controle Social”, 
que fomentou as 
discussões sobre 
as controladorias 
e a tributação brasileira em dois debates 
ao longo do dia. 
 Dando início ao evento, o Coral 
da Sefaz fez belíssima apresentação, 
regida pela maestrina Aparecida Silvino. 
Logo em seguida, o primeiro debate do 
seminário abordou o tema “Transparência 
e Controladoria”. 
 Participaram da mesa de debates 
o Diretor Geral da Fundação Sintaf, 
Alexandre Cialdini, como mediador, o 
presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará (TCE), Edilberto Pontes, 
e o Secretário de Estado Chefe da 
Controladoria e Ouvidoria Geral (CGE), 
José Flávio Barbosa Jucá de Araújo. 
 Em sua exposição inicial, Edilberto 

fez explanação sobre a evolução 
do conceito de transparência, que 
hoje se encontra denominada como 
transparência 3.0, tendo em vista a 
existência do “Big Data” e de outros 
mecanismos de estruturação dos 
dados por meio de cruzamentos de 
informações. Para o presidente do TCE, 
os novos avanços da tecnologia de dados 
vai significar um grande impacto nas 
avaliações das políticas públicas e no 
combate à corrupção. 
 Flávio falou a respeito da atividade 
de controladoria que, de acordo com 
ele, tem o propósito de assegurar que 
algo ocorra conforme o planejado. 

       João Marcos Maia como mediador do debate sobre o 
Sistema Tributário Brasileiro
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         Saulo Braga, Mauro Filho, Susie Marino e Flávio Ataliba

         Flávio Ataliba, Liana Machado, Mauro Filho e Fernanda 
Mara

Nesse intuito, o controle no Estado é 
estruturado em três formas de atuação: 
preventivas, detectivas e corretivas.  
Porém, segundo ele, é fundamental que 
a sociedade também exerça a atividade 
de controle e não apenas os órgãos 
públicos.
 Para o Secretário, instituições 
como a Fundação Sintaf que fomentem 
o debate sobre o assunto é fundamental 
para combater quaisquer tipos de 
corrupção. “Debater é educar as 
pessoas”, afirma Flávio. 
 Após as exposições, o debate 
seguiu com as discussões de perguntas 
feitas pelo público. Dando continuidade 
ao seminário, que retornou no período 
da tarde, o grupo de teatro Art Sefin 
apresentou a peça teatral “O casório”. 
O grupo é formado por servidores da 
Secretária das Finanças de Fortaleza com 
objetivo de disseminar de forma artística 
a educação fiscal. 

SISTEMA TRIBUTÁRIO
 No segundo debate do dia, o 
tema discutido foi o Sistema Tributário 
Brasileiro com a participação do 
Secretário Adjunto da Fazenda, João 
Marcos Maia, que representava o 
Secretário da Fazenda, Mauro Filho, 
como mediador, o economista e Diretor 
do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard 
Appy, e o Auditor Fiscal e professor 
universitário, Marcelo Lettieri, que 
substituiu o Deputado Federal Luiz 
Carlos Hauly, que não compareceu em 
virtude de compromisso assumido de 
última hora. 
  Appy iniciou as exposições com 

[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

apresentação de proposta de reforma do 
modelo brasileiro de tributação de bens 
e serviços, desenvolvida pelo Centro de 
Cidadania Fiscal, do qual é Diretor. O 
economista relatou a grande dificuldade 
em realizar reforma no sistema atual e 
que o modelo proposto pelo CIC vem 
acrescentar o debate sobre a reforma 
tributária. 
 Segundo ele, o modelo de 
tributação brasileira sobre bens e 
serviços adotado deveria ser o do tipo 
IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que 
substituiria progressivamente os cinco 
tributos existentes hoje (PIS/Cofins/
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[FUNDAÇÃO SINTAF 10 ANOS]

IPI/ICMS/ISS) por um 
único imposto de bens e 
serviços (IBS). 
 Para Marcelo, o 
debate sobre a reforma 
tributária no país é cada 
vez mais necessário, 
principalmente no que 
diz respeito à tributação 
da renda. De acordo com 
ele, a grande dificuldade 
é o federalismo 
econômico. 
 Ao final das ex-
planações, o público 
fez perguntas aos deba-
tedores, que puderam 
expor mais sobre a 
questão da tributação 
brasileira.
 Estiveram 
presentes também no 
seminário, o Secretário 
da Fazenda, Mauro Filho, 
o Secretário de Finanças 
do Crato, Carlos Eduardo 
Marino, o Diretor Geral 
do Ipece, Flávio Ataliba, 
e a Diretora Financeira 
da AAFEC, Elenilda dos 
Santos.

DE CIMA PARA BAIXO: 
Diretores da Fundação Sintaf e os 
debatedores Edilberto Pontes e José 
Flávio Jucá. 
Coral da Sefaz na abertura do 
Seminário. 
O economista Bernard Appy
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NOVA TURMA DE FAZENDÁRIOS INICIA 
DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO ISCSP

m janeiro 
deste ano, 
segunda 

turma de 
fazendários 
deram início 
ao Curso de 
Doutorado em 
Administração 
Pública do 
Instituto 
Superior de 
Ciências Sociais 
e Políticas da 
Universidade de 
Lisboa (ISCSP). Os doutorandos estiveram 
nas instalações do ISCSP, em Lisboa, para 
as aulas do primeiro ano do curso, que 
ocorreram de 8 a 25 de janeiro, e serão 
concluídas em julho deste ano. 
 O segundo e terceiro ano do 
Doutorado são dedicados à produção das 
teses com orientação e coorientação de 
professores do Instituto e professores 
disponibilizados pela Fundação Sintaf. 
Os alunos são acompanhados pelos 
coorientadores no Brasil, a fim de facilitar 
o trabalho de produção de tese enquanto 
não retornam a Lisboa.  
 Os fazendários que fazem parte 
desta segunda turma de Doutorado do 
ISCSP viabilizada pela Fundação são Aila 
Gomes, Amilca Rodrigues, Lucivanda 
Serpa, Márcio Luiz Carlos de Morais, 

[ENSINO]

         Fazendários da segunda turma do Doutorado no 
ICSSP, em Lisboa, juntamente com o professor Manuel 
Meirinho, presidente do Instituto, e o professor Bilhim

Sidney dos Santos, Silvana Petelinkar, 
Valéria Gomes e Veridiana Paula Costa. 
 O Doutorado é viabilizado por 
meio do protocolo de cooperação 
firmado entre a Fundação Sintaf e 
o ISCSP, que tem como finalidade 
promover a cooperação entre as duas 
instituições com o objetivo de realizar, 
conjuntamente, atividades de natureza 
acadêmica e demais áreas relacionadas.

Mais informações entrar em contato 
pelo e-mail fsintaf@gmail.com ou 
pelo número (85) 989708315. 
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[ENSINO]

           Workshop de Imaculada Vidal

           Primeira e segunda turma de doutorandos fazendários 
do ISCSP com os professores do Instituto, Ricardo Ramos e 
Ana Maria Santos

PROFESSORES DO ISCSP PARTICIPAM 
DE REUNIÕES E WORKSHOP COM 
DOUTORANDOS FAZENDÁRIOS

Nos dias 23 e 24 de abril, os 
doutorandos das duas turmas 
de fazendários viabilizadas 

pela parceria entre a Fundação e o 
Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade de Lisboa 
(ISCSP) tiveram a oportunidade de 
participar de reuniões e de workshop de 
apresentação de projetos de tese para 
comissão de professores do ISCSP que 
vieram à Fortaleza. 
 Durante o dia 23 de abril, o 
Vice-presidente do Instituto, Prof. 
Ricardo Ramos, e a Prof.ª Ana Maria 
Santos estiveram reunidos com os 
doutorandos com intuito de acompanhar 
o andamento de suas pesquisas e 
esclarecer quaisquer questionamentos. 
Também participaram das reuniões os 
Diretores da Fundação Sintaf, Alexandre 
Cialdini e Germana Belchior. 
 No dia seguinte, dia 24 de 
abril, cinco fazendários que cursam o 
Doutorado em Administração Pública 

do ISCSP apresentaram seus projetos 
de tese para banca de professores do 
Instituto. Os fazendários foram Sirlei 
Maria Nunes e Marly Fontenele, da 
primeira turma viabilizada pela Fundação, 
e Imaculada Vidal, Wildys de Oliveira e 
Ariana Falcão, de turma não viabilizada 
pela parceria entre as instituições. 
 Para Marly, que apresentou o 
projeto de pesquisa sobre a influência 
dos modelos administrativos sobre os 
valores organizacionais a partir de casos 
das Secretarias de Estado da Fazenda 
e Planejamento do Ceará, o workshop 
representou um passo importante na 
aceitação de seu projeto pelo Conselho 
Científico do ISCSP. “É como se a primeira 
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etapa (do projeto) estivesse em vias de 
finalização”, explica ela. 
 Marly, que é orientada pelo Prof. 
Antônio Maria, do Instituto, e coorientada 
pelo professor e fazendário, Neto Cisne, 
também avalia que a possibilidade 
de estar reunida com os professores 
portugueses no Brasil, por meio da 
Fundação Sintaf, foi essencial para 
trazer mais tranquilidade e confiança no 
desenvolvimento de sua pesquisa. “Além 
disso, é uma forma de desmistificar um 
pouco esse processo de Doutorado, em 
que vamos aprendendo com sua própria 
realização”, reflete a fazendária.
 A primeira turma de doutorandos 
fazendários do ISCSP está em 
seu segundo ano de Doutorado, 
encaminhando-se para o último ano em 
que apresentaram suas teses em Lisboa. 
Já a segunda turma viabilizada pela 
Fundação está no primeiro ano do curso 
e retorna em julho para continuar com as 
aulas presenciais no Instituto.

[ENSINO]

             Apresentações de Marly Fontenele, Sirley Nunes 
e Wildys de Oliveira com a participação dos professores 
do ISCSP Ricardo Ramos e Ana Maria Santos
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[PESQUISA]

[SOCIAL]

CURSOS PROFISSIONALIZANTES BENEFICIAM 
JOVENS E ADULTOS DE COMUNIDADES NO 
ENTORNO DA SEFAZ

         Diretor da Fundação reunido com Diretores do Sintaf 
e representantes da Escola de Contas do Estado do Ceará

OFICE É PAUTA DE REUNIÃO ENTRE 
FUNDAÇÃO SINTAF E TCE

a última quarta-feira (11), o 
Diretor Geral da Fundação 
Sintaf, Alexandre Cialdini, 

participou de reunião no Instituto 
Escola Superior de Contas e 
Gestão Pública Ministro Plácido 
Castelo, vinculado ao Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará (TCE), 
para apresentar os trabalhos 
desenvolvidos pela Fundação, com 
foco nas atividades do Observatório 
de Finanças Públicas do Ceará (Ofice). 
 Na ocasião, estiveram 
presentes também os Diretores 
do Sindicato dos Fazendários, 
Carlos Brasil e Lúcio Maia, que é 
Pesquisador Sênior do Ofice, a 
Diretora Executiva da Escola de 
Contas, Maria Hilária de Sá Barreto, e 
o Assessor Executivo, Paulo Alcântara.  

 De acordo com Alexandre, o objetivo do 
encontro foi fortalecer o convênio já existente 
entre a Fundação Sintaf e o TCE, visando a 
estimular o trabalho conjunto entre as duas 
instituições, e indicar possíveis parceiros 
e entidades, inclusive internacionais, que 
poderão contribuir com as atividades a serem 
realizadas pela parceria. 

 Fundação Sintaf, por meio de 
seu Programa de Inclusão Social 
(ProSocial), e a Secretaria da 

Fazenda em parceria com a Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS) promoveram desde 
janeiro a março deste ano cursos 
profissionalizantes para jovens e adultos 
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de comunidades residentes no entorno 
da Sefaz.
 Os cursos ofertados foram 
“Confecção e Decoração em 
Embalagens de Papel, Papelão e 
MDF” e “Fabricação de Sabonete 
artesanal”, que integram os projetos 
da STDS “Primeiro Passo” e “Criando 
Oportunidades”.
 Fizeram parte das turmas jovens 
com no mínimo 16 anos e adultos que 
buscavam capacitação e qualificação 
profissional. Os alunos tiveram 
aulas teóricas e práticas que foram 
ministradas nas dependências da Sefaz 
e na comunidade do Poço da Draga.
 O curso “Confecção e Decoração 
em Embalagens de Papel, Papelão 
e MDF” e “Fabricação de Sabonete 
artesanal” teve como principal público 
jovens que estão cursando o ensino 
médio, portanto, são beneficiados pelo 
Projeto Jovem Bolsista, uma das linhas 
de ação do programa da STDS, Primeiro 
Passo.

 A capacitação foi dividida em 
dois módulos de 120h práticas e 120h 
teóricas, que abordaram assuntos 
relacionados a Empreendedorismo, 
Direitos Humanos, Sexualidade, Educação 
Fiscal, dentre outros. 
 O outro curso ofertado pela 
STDS, integrante do Programa Criando 
Oportunidades, foi de “Fabricação de 
Sabonete artesanal”, que teve como 
principal público mulheres jovens e 
adultas. A capacitação teve duração de 
80h com aulas práticas e teóricas e foi 
realizado na comunidade do Poço da 
Draga. 
 A instrutora dos cursos, Dina 
Holanda, foi disponibilizada pela 
empresa executora da STDS, Idesa. 
Dina conta que alguns alunos já tinham 
alguma habilidade ou já conheciam o 
trabalho com MDF e sabonete artesanal, 
entretanto muitos puderam aprender um 
novo ofício. “Alguns estão despertaram 
o artesão dentro deles”, comenta a 
instrutora.

           ACIMA E NA PÁGINA ANTERIOR: Jovens beneficiados pelo Projeto Jovem Bolsista no Curso de Confecção e Decoração em 
Embalagens de Papel, Papelão e MDF

[SOCIAL]
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RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 
NO SETOR PÚBLICO

POR GERMANA BELCHIOR

 contexto atual é caracterizado por uma 
incessante inovação tecnológica, cujos 
principais efeitos são a crise ambiental 

e a quebra da clássica divisão entre o público 
e o privado. A sociedade passa a interagir 
e a participar das empresas, fortalecendo 
a concepção de stakeholders (interessados 
externos à organização). A iniciativa 
privada não pode permanecer à margem 
dos problemas sociais, ambientais e éticos 
enfrentados pela sociedade, pois dela fazem 
parte como agente social ativo, possuindo, 
assim como as pessoas, direitos e deveres. 
 Dessa forma, inicialmente pensada 
para compor a ressignificação do conceito de 
empresa, a Responsabilidade Socioambiental 
entrou, há alguns anos, na agenda dos 
organismos internacionais, movimentando-se 
gradativamente para integrar a agenda pública 
dos Estados nacionais. 
 O Estado não é um fim em si mesmo, 
um ente fictício, dotado de soberania, que 
age por meio de poderes de império em 
busca da manutenção do bem comum. É mais 
um ator no mercado, possuindo três papeis 
distintos: como empresa, como consumidor e 
como regulador. Ao atuar como empregador 
e provedor de serviços, o Estado age de 
forma semelhante a uma empresa, devendo 

atentar-se para as consequências que geram 
suas atividades, evitar a degradação do meio 
ambiente e assegurar condições de trabalho 
decente. Quando o ente estatal é consumidor, 
ele deve se utilizar de compras sustentáveis, 
que se trata de aquisições de bens e serviços 
com o objetivo de aumentar os benefícios para 
a sociedade, mediante a inclusão de critérios 
de sustentabilidade nas licitações. 
 Como regulador, o Estado deve 
estabelecer padrões mínimos legais de 
respeito às condições de trabalho e ao meio 
ambiente, equidade de gênero, qualidade dos 
produtos e serviços, transparência, combate à 
corrupção, dentre outros. O Estado é, portanto, 
um sistema vivo, em que há uma influência 
de todos os setores e pensamentos, além de 
uma pluralidade de energia que dissemina e 
provoca mudanças, não podendo ser pensando 
de forma linear. A responsabilidade ética e 
intergeracional, fundamental para a cidadania, 
deve ser incorporada por todas as estruturas 
do Estado e por todos os entes federativos, 
fortalecendo o cooperativismo, a solidariedade 
e a intersetorialidade de temas que são 
essenciais para a promoção da dignidade 
humana, como é o caso da responsabilidade 
socioambiental.
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