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Resumo: Ao dar margem ao problema do lixo, a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos apresenta metas para solucionar ou amenizar essa crise, 
respeitando os limites sociais e ecológicos. O enfoque se dá na participação 
institucional e não-institucional da esfera federal a municipal, assim caracteriza 
uma participação deliberativa e envolve um compromisso entre gerações. Para 
que satisfaça os direitos humanos priorizando a ética sustentável, é viável a 
união do discurso econômico e ambiental, sem que se submeta aos ditames do 
favorecimento da economia, interligando o conceito de desenvolvimento aos 
principais objetivos da dimensão econômica. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho dará foco ao processo participativo de construção da 

política a ser estudada, numa via que possibilite a análise de que a nossa 

realidade é um efeito da ação humana. Desta forma, a mobilização social que 

surge na participação conjunta a favor dos direitos deve ser atrelada às 

possibilidades que a Governança Democrática desenvolve, além de 

demonstrar como as torna dinâmica. Através dos ideais que se formam nesse 

contexto, é cabível que se aplique o estudo das necessidades das gerações 

presentes e futuras. 

Diante dos fatos apresentados, reunir-se-ão circunstâncias da crise 

ecológica a uma crise social. A capacidade de destruição da humanidade se 

voltará contra o poder de mudança da mesma, tal embate se dá devido ao nível 

que a questão ecológica e ambiental se agravou.  

Os problemas ocasionados pelo homem, para serem resolvidos, 

devem ser primeiramente enxergados por ele para que não se alcance a 
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irreversibilidade, embora alguns fatores já tenham alcançado tal nível. Por isso, 

far-se-á necessário que se preserve a dependência natural do homem com o 

meio ambiente, apresentando medidas para isto. 

A PNRS envolve uma crise ecológica que está intimamente ligada 

ao modelo econômico que foi construído. Não se pode estudar a dimensão 

ambiental de forma solitária, há a união do discurso ecológico e do econômico, 

porém é injusto o disfarce de um argumento unicamente econômico numa face 

ambiental.  

Destarte, far-se-á um estudo acerca deste assunto atrelado ao 

documentário Lixo Extraordinário, que demonstra a realidade dos catadores de 

materiais recicláveis e o modo diferenciado que estes trabalham com o lixo, 

reinventando-o. 

 

1 A GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA: A CONSTRUÇÃO POLÍTICA DO 
PROCESSO PARTICIPATIVO 

A humanidade está sofrendo com a desigualdade, a pobreza, dentre 

outras mazelas, em várias partes do globo. As necessidades humanas não 

estão sendo supridas, uma vez que os recursos não conseguem atender quem 

necessita, seja pela desigualdade social, seja pela geográfica. Certo é que as 

pessoas estão sofrendo com a concentração de riqueza nas mãos de poucos e 

com a escassez de qualidade de vida que algumas regiões do planeta 

determinam. 

Esse determinismo já fora bastante estudado nas relações 

socioeconômicas ao longo dos séculos, “muitas vezes é argumentado que, 

segundo Marx, a evolução do capitalismo, tal como toda a evolução (e 

revolução) histórica, seguiria um processo determinístico, onde o modo de 

produção, ou a economia, determina os aspectos sociais” (MARTINS, 2011, 

p.5). 

No entanto, não é suficiente que se reduza os fenômenos sociais, 

cabe aqui também as simples relações cotidianas e suas dificuldades, às 

características econômicas que são peculiares a cada região (MARTINS, 2011, 

p.6), principalmente nos dias de hoje em que as relações ultrapassam as 

esferas regionais e alcançam as globais. 
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As crises que atingiram o mundo foram essenciais para a formação 

do cenário político, econômico e social que se vive atualmente. Sempre em 

busca do desenvolvimento, a forma de governar é papel indispensável para 

que a sociedade progrida, “a conciliação entre desenvolvimento tecnológico, 

crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e adequada distribuição de 

renda é uma tarefa que exige um nível elevado de administração pública” 

(GUEDES, 2008, p.1). 

Os séculos se passaram e a sociedade foi se agrupando, os 

sistemas exigiam isso dela e ela exigia uma resposta destes, foram traçadas 

metas, uma vez que as “normas sociais compartilhadas facilitam o 

desenvolvimento de transações, sejam elas de mercado, hierárquicas ou 

relacionais” (ASHLEY, 2001, p.6). 

A política devia atender as diferentes dimensões da sociedade, 

como resultado da Pós-modernidade surge o conceito da boa governança que 

“é um fenômeno mais amplo que governo; abrange as instituições 

governamentais, mas implica também mecanismos informais, de caráter não-

governamental” (ROSENAU apud GONÇALVES, 2004, p.5). Aqui é refletido o 

aumento da participação popular nos processos de decisão e de importantes 

escolhas para o curso dos planejamentos. 

Na justiciabilidade, existe uma via de busca dos direitos perante o 

Poder Judiciário (SOARES, 2003), assim “quando falamos de boa governança 

estamos evocando uma concepção mais restritiva no que concerne às 

competências administrativas que conferem um grau qualitativo a mais no 

controle constitucional dos governos” (DIEFENTHALER JUNIOR, 2003?). 

 

1.1 Formas e espaços institucionais e não institucionais de participação 
política 

O desenvolvimento que a sociedade precisa é um trajeto trabalhado 

entre ela e o Estado, pois este só vai saber de que forma agir se souber o que 

o povo necessita, mesmo que seja acionada a ação estatal, ou seja, não 

agindo espontaneamente. Sobre uma relação como a citada, cabe o que 

Andréa Naritza Silva Marquim de Araújo determina: 
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Como resultado, houve o comprometimento da capacidade de 
governança estatal, uma vez que os resultados foram alcançados 
parcialmente, abrangendo apenas os municípios mais desenvolvidos. 
A falta de um contato anterior, durante as etapas de planejamento, 
demonstrou que as instituições implementadoras não conheciam seu 
público alvo. Dessa forma, verifica-se que o planejamento vinculado a 
ações de participação e articulação entre os diversos atores se 
mostra eficaz, por traçar metas mais realísticas e direcionadas às 
necessidades dos beneficiários. (ARAÚJO, 2009, p.15). 

A participação popular se revela perante a mobilização de pessoas 

em prol de um objetivo que seja, na maioria das vezes, para fortalecer os 

direitos dos cidadãos. No entanto, sabe-se que há a reunião de grupos para 

diferentes áreas das questões políticas, o que alarga a forma de reivindicar os 

direitos. Sobre essa mobilização, cabe o que Célia Regina Jardim Pinto argui: 
Não há dúvida quanto ao sentido de mobilização e pressão popular 
que esses movimentos contêm e dos resultados que atingiram na 
esfera política, tanto no judiciário como no legislativo. Não resta 
dúvida também que eles constituem uma forma vigorosa de 
participação popular; no entanto, não parecem criar canais regulares 
de participação no sentido de mudar as regras do jogo democrático. A 
intervenção ocorre como correção a um Estado que não funciona, o 
que suscita uma outra questão, relacionada ao sentido não partidário 
desses movimentos.  (PINTO, 2004, p. 99). 

O objeto das manifestações populares deve encarar um modelo de 

desenvolvimento que trabalhar para alcanças tal, o princípio da 

Responsabilidade comum mas diferenciada apresentada uma disparidade de 

importância na ação antrópica que causou danos ao meio ambiente, assim “o 

Estado que apresenta maior responsabilidade ambiental é aquele que utilizou 

ou ainda utiliza os recursos naturais em maior proporção para sua produção de 

alta escala (...) sendo este responsável por maiores investimentos na proteção 

e recuperação” (REBOUÇAS, 2012). 

Dentro dos princípios da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, é cabível a análise do princípio 7, que trata da soberania e 

responsabilidade com os outros: 
Princípio 7: O Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, 
para conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade 
do ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições 
para a degradação do meio ambiente global, os Estados têm 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países 
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na 
busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em vista 
as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente 
global e as tecnologias e recursos financeiros que controlam. 
(DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1992). 
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Destarte, aqui se conclui que a preservação é responsabilidade dos 

diferentes níveis, como dos Estados, das empresas que são da esfera privada 

e das organizações, cada qual no que lhe compete. 

 

1.2 Os princípios da boa-governança atrelados à justiça intra e 
intergeracional 

A governança democrática, que visa a superação das injustiças e 

não apenas a manutenção do status quo, é regida por princípios como: 

legitimidade, eficiência, coerência, responsabilização e democracia (PEARCE, 

2011, p.03). 

No intuito de promover a deliberação pública, a participação popular 

é peça chave para o funcionamento dela e gera influência nos destinos da 

democracia, sobre isto Telma Gimenez discorre: 
As sociedades vivem hoje problemas que não podem ser resolvidos 
do ponto de vista técnico. A participação cidadã pode assim ser 
construída a partir da identificação de interesses pessoais, que 
durante o processo de participação em diálogos deliberativos, poderá 
evoluir para o reconhecimento de que esses interesses se 
interconectam com os de outros, criando espaço para ações 
coletivas. Essa participação encoraja uma nova mentalidade política, 
que começa reconhecendo que somos todos responsáveis pelos 
nossos destinos e que através do diálogo podemos criar condições 
para participação mais efetiva na solução de nossos problemas. 
(GIMENEZ, 2000). 

O alargamento da participação propõe uma comunicação entre o 

passado e o presente determinada por passos políticos, o que favorece a 

proposta de desenvolvimento, “isso porque entendemos o desenvolvimento 

sustentável como um conceito formado por dois imperativos éticos de justiça; 

um conceito, portanto de dupla justiça. Tais justiças seriam a justiça 

intrageracional e a justiça intergeracional” (PEARCE, 2011, p.13). 

Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os catadores de lixo são 

atores fundamentais para alcançar o objetivo de não gerar mais resíduos, o 

que consequentemente pode melhorar os recursos para investir em outras 

áreas como saúde e educação, uma vez que o lixão gera resíduos e perde 

recursos, por isso é importante a educação ambiental com base técnica e 

jurídica (DE FEO, Giovanni, VI Encontro Científico – Sustentabilidade: 

abordagens transdisciplinares, 2013).  
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2 O DESENVOLVIMENTO COMO SATISFAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 
Os Direitos Humanos como enunciados valorativos não são sanções 

bem definidas como leis, mas são princípios que geram uma ponderação de 

valores que dignifica os seres humanos, com isso “a ideia de desenvolvimento 

surge, então, como um direito inalienável de todos os seres humanos. Os 

povos deveriam participar, contribuir e usufruir do desenvolvimento econômico, 

social cultural e político” (SALMÓN, 2007). 

A produção humana gera efeitos colaterais, podem ser invisíveis 

mas envolvem muita matéria-prima, consequentemente resíduos dispensáveis 

e recursos que poderiam estar sendo investidos em áreas que proporcionem o 

desenvolvimento, para um processo participativo eficiente é preciso de uma 

revisão crítica sobre os atuais hábitos de consumo (DE FEO, Giovanni, VI 

Encontro Científico – Sustentabilidade: abordagens transdisciplinares, 2013).  

A PNRS possui uma edição tardia, uma vez que seu trâmite durou 

um pouco mais de duas décadas, dentro dela existem muitos conflitos sociais e 

políticos, além de uma desvalorização dos catadores de lixo, aqui já citados 

como importantes atores para o desenvolvimento (DE FEO, Giovanni, VI 

Encontro Científico – Sustentabilidade: abordagens transdisciplinares, 2013).  

Eventos que publicizem o quão importante é a gestão de resíduos 

sólidos e a participação da sociedade civil acontecem em todo o mundo, sobre 

um específico Elisabeth Grimberg trata: 
Nos dias 27 e 28 de junho de 2000, realizou-se o “Encontro Lixo e 
Cidadania: compartilhando a gestão do lixo de São Paulo”, do qual 
participaram mais de 60 instituições. A criação de um espaço 
institucional para articulação de atores sociais plurais, comprometidos 
com a construção de objetivos comuns voltados para o tema da 
gestão compartilhada e sustentável de resíduos sólidos em São 
Paulo, revelou-se bastante oportuna. Os trabalhos desenrolam-se em 
dois dias, em grupos de trabalho que elaboraram propostas para o 
enfrentamento dos seguintes desafios: 1) Incorporar os catadores no 
sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos; 2) Erradicar o 
trabalho infanto-juvenil na catação do lixo urbano; 3) Reduzir a 
geração de resíduos sólidos urbanos na cidade; 4) Segregar os 
resíduos perigosos nas fontes geradoras na cidade. (GRIMBERG, 
2007, p. 24). 
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Portanto, a atuação de políticas públicas e iniciativa privada 

promovem o bem comum e a efetivação dos Direitos Humanos, além de 

estruturar parâmetros sociais como a qualidade de vida. 

 

2.1 O manifesto da crise ecológica 
Para abordar tal assunto, é necessário realizar uma abordagem 

histórica acerca deste. Na metade do século XX, a questão de 

desenvolvimento não fazia menção ao meio ambiente. Com o advento da 

industrialização dos países do Norte, a qualidade do meio ambiente despertou 

o interesse das pessoas, à medida que o nível da poluição aumentara e 

surgiam doenças ou fenômenos relacionados à natureza, como a chuva ácida 

e o exemplo do smog em Londres (MONTEIRO, 2011). 

Com isso, criou-se um teor antropológico em relação a esses 

problemas, pois a população passou a se preocupar com a saúde das pessoas 

e suas dificuldades devido ao incômodo causado pela poluição.  

Essencialmente, como o “despertar da crise ecológica”, pode-se 

abordar a obra “Primavera Silenciosa”, pela qual Rachel Carson relatava atos 

que demonstravam os danos causados pelo homem à natureza e não 

reconhecia tal fato. Atrelado a isso, tem-se a poluição dos países do Norte que 

passaram a afetar cada vez mais a população; Rachel trouxe uma visão de 

que, além de afetar a natureza, esses danos incidem, também, no homem 

(MONTEIRO, 2011).  
Com isso, está se dizendo que a ecologia, além de assumir a 
natureza (no que poderíamos chamar de ecologia natural), alarga seu 
horizonte e abarca a cultura e a sociedade (numa ecologia humana, 
social etc). A ênfase é dada ao enlace entre todos os seres naturais e 
culturais, na rede de interdependências que tudo conecta. Podemos 
falar, então, numa totalidade ecológica, expressa por uma unidade 
dinâmica (não homogeneizada), ricamente diversa (AGOSTINI, 
2010). 
 

Atualmente, de acordo com Alberto Teixeira da Silva (2007), não há 

como fechar os olhos para os problemas ambientais globais, dentre eles o 

aquecimento da terra, a depleção da camada de ozônio, perda de diversidade 

biológica, desertificação, poluição dos mares, entre outros. Diante de tantas 

dificuldades, torna-se necessário repensar como ocorre a relação entre a 

sociedade humana e a natureza, como, por exemplo, a reestruturação política, 
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institucional e econômica, cujos resultados influenciarão no rumo da 

humanidade no próximo milênio. 

 
A irrupção da crise ecológica global no ultimo quartel do século XX, 
rompendo fronteiras nacionais e transbordando em global commons – 
notadamente os problemas derivados das mudanças climáticas – o 
chamado aquecimento global (global warming), dentre uma cadeia 
complexa de fenômenos intensificados pela revolução industrial, 
desde fins do século XVIII, e a crescente escassez de recursos 
estratégicos para a humanidade – como exemplo, a água; tornou-se 
uma questão absolutamente fundamental que interroga as forças da 
sociedade moderna e desafia estruturas e processos de governança 
– do local ao global, diante do futuro sombrio e incerto, mas também 
utópico que anuncia o novo século (SILVA, 2007). 
 

Segundo o mesmo autor, a crise ecológica contemporânea seria 

um resultado da crise de civilização, abarcando as dimensões políticas, 

econômicas, sociais, culturais, religiosas, e éticas, obtendo um papel de 

profunda importância na crítica da modernidade e na buscada pós-

modernidade (SILVA, 2007).  

 

2.2 Danos ambientais x danos ecológicos: como são tratados no âmbito 
jurídico 

Sabe-se que há conceitos diferentes quando se fala em danos 

ambientais e danos ecológicos. Os primeiros, segundo Isabella Pearce de 

Carvalho Monteiro (2012), que pela doutrina também se denomina “danos 

tradicionais”, podem ser definidos como aqueles que atingem a saúde humana 

devido a um dano advindo do meio ambiente; os segundos são aqueles que 

focam no ambiente, especialmente, independente de haver vítimas humanas. 

Para Heloísa Oliveira apud Marta Pratas (2013), esses conceitos possuem um 

denominador comum: o fato de ambos resultarem de um dano causado a um 

elemento natural.  
No dano ambiental falamos de danos a pessoas e bens, já no dano 
ecológico apenas releva o dano causado no elemento natural. Como 
preconiza a autora esta distinção poderá ser feita de uma forma 
simples, sendo que: o dano ecológico é uma lesão num elemento 
natural e o dano ambiental é uma lesão que resulta da lesão do 
elemento natural. O dano ecológico tratar-se-á de uma ideia 
puramente naturalística, excluindo todos os danos extra-ambientais 
(OLIVEIRA apud PRATAS, 2013).  
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Em relação aos danos, aborda-se a questão da responsabilidade 

civil, a qual visa o ressarcimento dos danos e a imputação dos fatos lesivos aos 

agentes (PRATAS, 2013). As normas sobre tal responsabilidade estão 

elencadas no artigo 483º e seguintes do Código Civil. 

Com isso, veio o Decreto-Lei nº. 147/08 que trata sobre a questão 

da responsabilidade civil ambiental, inspirado nesses artigos do Código Civil. 

Consoante Maria Pratas (2013), para incidir a obrigação deve haver fato, 

ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade; só haverá a responsabilidade se 

provar uma relação causa-efeito entre o fato e o dano. 

 
Não havia um tratamento de dano ecológico face ao dano ambiental. 
Assim, antes desta autonomia, o dano ecológico só poderia ser 
reparado se houvesse uma lesão a interesses individuais (dano 
ambiental). Com a entrada em vigor deste DL acentua-se a diferença 
entre estes dois danos (PRATAS, 2013). 
 

No que cabe às formas de reparação, a Política Nacional do Meio 

Ambiente “visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados” (MILARÉ, 2007, p. 817). Há dois 

tipos de reparação: a restauração natural e a indenização em dinheiro.  

A primeira “é a restauração natural do bem agredido, cessando-se a 

atividade lesiva e repondo-se a situação ao status anterior ao dano, ou 

adotando-se medida compensatória equivalente” (MILARÉ, 2007, p. 817). Cabe 

ressaltar que, segundo Edis Milaré (2007), esta é a modalidade ideal, mesmo 

que mais onerosa. Esta modalidade de reparação pode tomar dois caminhos 

que, consoante o autor, podem ser a reintegração dos bens afetados, ou a 

substituição destes por outros equivalentes.  

O segundo tipo de reparação cabe na indenização em dinheiro, a 

qual é aplicada quando a primeira opção não é viável. Edis Milaré acrescenta: 

 
De qualquer modo, em ambas as hipóteses de reparação do dano 
ambiental, busca o legislador a imposição de um custo ao poluidor, 
que, a um só tempo, cumpre dois objetivos principais: dar uma 
respostar econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo e a 
sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes do poluidor ou 
de terceiros. A efetividade de um e de outro depende, diretamente, da 
certeza (inevitabilidade) e da tempestividade (rapidez) da ação 
reparatória (ALBAMONTE apud MILARÉ, 2007, p. 818).  
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A REALIDADE 
ASSUSTADORA DO LIXO 
 

Essencialmente, cabe realizar um estudo acerca da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Sabe-se que os resíduos sólidos são problemas em 

várias sociedades contemporâneas, estas que, de modo geral, possuem um 

modo de vida baseado no consumo, que quanto maior, maior o impacto 

causado ao meio ambiente (FLORES; VIEIRA, 2012).  

De acordo com Guilherme Flores e Ricardo Stanziola Vieira (2012), 

pode-se concluir que o meio ambiente é depredado tanto pela produção de 

bens tecnológicos pela extração de recursos naturais quanto no descarte de 

produtos não aproveitáveis, gerando outro impacto sobre o ambiente. Diante 

disto, se prevê que qualquer bem fabricado, ao ser descartado, virará resíduo, 

necessitando de um fim ambientalmente correto.  

 
A produção diária de resíduos é tamanha que promover sua correta 
disposição e tratamento representa uma grande responsabilidade de 
todos e deve ser prioridade social, não podendo ser negligenciada 
pelo poder público. Nesse contexto, vale destacar que os aspectos 
econômicos, políticos e sociais no Brasil geram uma enorme carga de 
Resíduos Sólidos, de modo que, sua produção se tornou 
ambientalmente insustentável na medida em que a capacidade de 
disposição adequada é insuficiente (FLORES; VIEIRA, 2012, p. 934).  
 

Com essa imensa produção de resíduos, é preciso uma estrutura 

proporcional capaz de suprir a demanda de lixo produzida, “eis que à luz da 

novel Política Nacional de Resíduos Sólidos, o atual modelo de disposição de 

Resíduos adotado na maioria dos municípios brasileiros é inadequado” 

(FLORES; VIEIRA, 2012, p. 934).  

Situação que pode ilustrar tal fato se encontra no filme Lixo 

Extraordinário, no qual o artista plástico Vik Muniz demonstra com seu ponto de 

vista como uma enorme quantidade de lixo pode ser transformada em arte, 

inclusive com a ajuda dos próprios catadores de material reciclável.  

A Política Nacional de Resíduos sólidos tramitou por mais de duas 

décadas nas casas legislativas, foi aprovada por meio da Lei Federal 

12.305/2010 e regulamentada através do Decreto nº 7.404/2010; veio com o 
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intuito de desafiar o Poder Público e trazer diretrizes para a gestão de resíduos 

sólidos, a fim de reduzir a quantidade produzida.  

 
A referida legislação também destaca a importância da proteção do 
meio ambiente e a participação comprometida e responsável de todos 
os setores. Assim, de acordo com a nova lei, estão sujeitas à sua 
observância as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão 
integrada de resíduos sólidos. Esta disposição implica uma maior 
participação social na gestão integrada de resíduos sólidos, e o 
envolvimento de diversos setores sociais (FLORES; VIEIRA, 2012, p. 
936).  
 

Vale destacar que durante a tramitação do seu projeto de lei, a 

PNRS contou com a participação desde os catadores de material reciclável até 

os grandes empresários, segundo Tinna Oliveira (2013), buscando engajar 

todos os atores sociais na mudança que o país passa; o consenso entre 

setores industriais e os catadores serviu de base para a aprovação da PNRS 

(COSTA, [s.d]).  

 
As perspectivas da implementação da PNRS, como um 
dos instrumentos para o desenvolvimento sustentável no 
país, incluem o fortalecimento da estrutura produtiva 
nacional, estimulada pela formação de consórcios 
municipais para modelos mais eficientes de gestão de 
resíduos sólidos, a consolidação de cooperativas de 
catadores, a reciclagem, o reaproveitamento e a adoção 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos. Segundo a nova lei, haverá financiamento aos 
municípios que investirem na coleta seletiva e na 
profissionalização das cooperativas e com isto a inclusão 
e garantia de renda dos catadores serão subsidiados 
(COSTA, [s.d]).  
 

A ideia de inclusão dos catadores, consoante Edmilson Rodrigues 

da Costa ([s.d]), busca reforçar a garantia de direitos, promover a proteção 

social e gerar oportunidades de inclusão qualificada e cidadania. Tal fato pode 

ser relacionado à questão da Governança Democrática, pois incorpora as 

decisões de atores sociais plurais, assim como suas articulações para um 

maior comprometimento do executivo com as demandas sociais (GRIMBERG, 

2005).  

 

3.1 A PNRS e sua inserção na dimensão econômica 
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Sabe-se que a dimensão ambiental está intimamente ligada ao 

discurso econômico, de modo que o nosso padrão cultural é de extremo 

consumo, fato que resulta numa produção cada vez maior de resíduos.  

Um aspecto diferenciado que a PNRS traz é a Logística Reversa, 

que são procedimentos que objetivam “viabilizar a coleta e restituição dos 

resíduos sólidos para reaproveitamento em seu ciclo produtivo ou em outros, 

ou ainda em outra destinação final ambientalmente adequada (Lei 

12.305/2010, art. 3º, XII)” (FLORES; VIEIRA, 2012, p. 937).  

O instrumento da Logística Reversa é de interesse também das 

grandes empresas sob o ponto de vista econômico, já que os produtos podem 

ser reutilizados, e assim haveria redução nos custos de fabricação (ANJOS et. 

al, 2011), trazendo vantagens para a empresa. De acordo com Carlos Eduardo 

Francischetti et. al (2012): 
Por exemplo, o desempenho que uma empresa no ramo de 
engarrafamento de bebidas com vasilhames e engradados 
retornáveis se beneficia enormemente de uma Logística Reversa. Em 
uma engarrafadora de Coca-cola no México, por exemplo, os ganhos 
se deram desde uma melhor coordenação entre promoções e picos 
esperados no retorno de vasilhames, reduzindo a necessidade de 
produção de novos vasilhames, até a redução da produção de 
garrafas plásticas não-retornáveis, aproveitando o maior controle 
sobre os vasilhames retornáveis e que já haviam sido pagos 
(FRANCISCHETTI et. al, 2012, p. 04).  
 

Destarte, tem-se a importância da logística reversa para a economia 

e à competição por lucro das empresas, viabilizando seu discurso com o modo 

de vida dos brasileiros e à fatores sociais.  

 

CONCLUSÃO  
 

Diante do exposto nesse trabalho, buscou-se realizar um estudo 

acerca da Governança Democrática e como esta viabiliza a participação de 

diversos setores sociais na construção de uma política ambiental e sua 

mobilização em busca de direitos. Ainda, levantaram-se as questões 

relacionadas aos danos ambientais: como estes se inserem na seara jurídica e 

quais as suas formas de reparação.  

Pode-se concluir, também, que é bastante viável atrelar o discurso 

ambiental ao econômico, pois a partir da Logística Reversa, as empresas 
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também possuem a chance de saírem em vantagem e ainda assim ajudando 

no desenvolvimento de uma política ambiental adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

BIBLIOGRAFIA 

AGOSTINI, Nilo. A crise ecológica: o ser humano em questão. Petropólis: 
Editora Vozes, 1996. Disponível em: < 
http://www.niloagostini.com.br/artigos/2010/pdf/17_010610_criseecologica.pdf>
. Acesso em: 03 nov. 2013. 

ANJOS, Aline Pereira dos. et. al. Logística reversa e sustentabilidade: enfoque 
econômico e ambiental. Disponível em: 
<http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/hu
manas/LOG%C3%8DSTICA%20REVERSA%20E%20SUSTENTABILIDADE%
20ENFOQUE%20ECON%C3%94MICO%20E%20AMBIENTAL.pdf>. Acesso 
em: 02 nov. 2013. 

ARAGÃO, Alexandra. Direito dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2003. 

ARAÚJO, Andréa Naritza Silva Marquim de. Articulação entre o conceito de 
governança e as funções de planejamento e controle na gestão de políticas 
públicas. Disponível em: 
<http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/pa
ineis_III_congresso_consad/painel_9/articulacao_entre_o_conceito_de_govern
anca_e_as_funcoes_de_planejamento_e_controle_na_gestao_de_politicas_pu
blicas.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2013. 

ASHLEY, Patricia A. Um modelo conceitual para a incorporação da 
responsabilidade social à governança das relações negócio-sociedade. 
Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/depto_administracao/TD06.pdf>. 
Acesso em: 06 nov. 2013. 

BRASIL. Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei nº 12305. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. 
Acesso em: 11 nov. 2013. 

COMISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A RIO+20. Guia Rio+20. Rio de 
Janeiro, 2012. 

COSTA, Edmilson Rodrigues da. Uma visão comentada sobre a lei da PNRS. 
Disponível em: <http://www.revistapetrus.com.br/uma-visao-comentada-sobre-
a-lei-da-pnrs/>. Acesso em: 02 nov. 2013. 

DE FEO, Giovanni. Minicurso – Gestão de resíduos sólidos: experiências da 
Europa para a realidade brasileira. VI Encontro científico – Sustentabilidade: 
abordagens transdisciplinares. Anais de evento. UNDB – Unidade de Ensino 
Superior Dom Bosco. São Luis. 2013. 

DIEFENTHALER JUNIOR, José Helton Nogueira. O papel do Judiciário para a 
boa governança. Disponível em: 
<http://www.epm.tjsp.jus.br/Internas/ArtigosView.aspx?ID=19446>. Acesso em: 
06 nov. 2013. 

http://www.niloagostini.com.br/artigos/2010/pdf/17_010610_criseecologica.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/LOG%C3%8DSTICA%20REVERSA%20E%20SUSTENTABILIDADE%20ENFOQUE%20ECON%C3%94MICO%20E%20AMBIENTAL.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/LOG%C3%8DSTICA%20REVERSA%20E%20SUSTENTABILIDADE%20ENFOQUE%20ECON%C3%94MICO%20E%20AMBIENTAL.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/LOG%C3%8DSTICA%20REVERSA%20E%20SUSTENTABILIDADE%20ENFOQUE%20ECON%C3%94MICO%20E%20AMBIENTAL.pdf
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_III_congresso_consad/painel_9/articulacao_entre_o_conceito_de_governanca_e_as_funcoes_de_planejamento_e_controle_na_gestao_de_politicas_publicas.pdf
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_III_congresso_consad/painel_9/articulacao_entre_o_conceito_de_governanca_e_as_funcoes_de_planejamento_e_controle_na_gestao_de_politicas_publicas.pdf
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_III_congresso_consad/painel_9/articulacao_entre_o_conceito_de_governanca_e_as_funcoes_de_planejamento_e_controle_na_gestao_de_politicas_publicas.pdf
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_III_congresso_consad/painel_9/articulacao_entre_o_conceito_de_governanca_e_as_funcoes_de_planejamento_e_controle_na_gestao_de_politicas_publicas.pdf
http://www.dbd.puc-rio.br/depto_administracao/TD06.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.revistapetrus.com.br/uma-visao-comentada-sobre-a-lei-da-pnrs/
http://www.revistapetrus.com.br/uma-visao-comentada-sobre-a-lei-da-pnrs/
http://www.epm.tjsp.jus.br/Internas/ArtigosView.aspx?ID=19446


REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
GIMENEZ, Telma. Cidadania e deliberação pública. Disponível em: 
<http://www.uel.br/cch/gped/arqtxt/CidadaniaedeliberacaopublicaGPED.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2013. 

GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. Disponível em: 
<http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf>. Acesso 
em: 06 nov. 2013. 

GRIMBERG, Elisabeth. Governança Democrática e um novo paradigma de 
gestão de resíduos sólidos. Disponível em: 
<http://www.polis.org.br/uploads/753/753.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2013. 

GUEDES, Maria do Socorro Barbosa. As Práticas de Boa Governança na 
Gestão das Empresas Públicas Federais Vinculadas ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em: 
<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/659687/1/AT09108.pdf>. 
Acesso em: 06 nov. 2013. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 15. ed. rev. atual. 
ampl. São Paulo: Malheiros, 2007. 

MARTINS, Nuno Ornelas. Marx e o Determinismo: Observações acerca de um 
comentário de Sampaio Bruno. Covilhã: Artigos Lusosofia, 2011. 

MONTEIRO, Isabella Pearce. Direito do Desenvolvimento Sustentável: 
produção histórica internacional, sistematização e constitucionalização do 
discurso do desenvolvimento sustentável. Dissertação de Mestrado. Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, 2011. 

MONTEIRO, Isabella Pearce. Governança Democrática para o 
Desenvolvimento Sustentável. Trabalho apresentado no âmbito do Programa 
de Doutorado em Direito Público. Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, 2012. 

MUNIZ, Vik. Lixo extraordinário. Rio de Janeiro: G. Ermarkoff, 2010. 

OLIVEIRA, Tinna. Painel debate desafios da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/9743-painel-
debate-desafios-da-pol%C3%ADtica-nacional-de-res%C3%ADduos-
s%C3%B3lidos>. Acesso em: 03 nov. 2013. 

PINTO, Célia Regina Jardim. Espaços deliberativos e a questão da 
representação. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092004000100006&lng=pt&nrm=iso&userID=-2>. Acesso em: 06 nov. 2013. 

PRATAS, Marta. Os danos e a responsabilidade ambiental no Direito do 
Ambiente. Disponível em: 
<http://ano4subturma3fdl.blogspot.com.br/2013/05/os-danos-e-
responsabilidade-ambiental.html>. Acesso em: 03 nov. 2013. 

http://www.uel.br/cch/gped/arqtxt/CidadaniaedeliberacaopublicaGPED.pdf
http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/753/753.pdf
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/659687/1/AT09108.pdf
http://www.mma.gov.br/informma/item/9743-painel-debate-desafios-da-pol%C3%ADtica-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/informma/item/9743-painel-debate-desafios-da-pol%C3%ADtica-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/informma/item/9743-painel-debate-desafios-da-pol%C3%ADtica-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000100006&lng=pt&nrm=iso&userID=-2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000100006&lng=pt&nrm=iso&userID=-2
http://ano4subturma3fdl.blogspot.com.br/2013/05/os-danos-e-responsabilidade-ambiental.html
http://ano4subturma3fdl.blogspot.com.br/2013/05/os-danos-e-responsabilidade-ambiental.html


REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
REBOUÇAS, Fernando. Responsabilidade Ambiental Comum, mas 
Diferenciada. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/ecologia/responsabilidade-ambiental-comum-mas-
diferenciada/>. Acesso em: 06 nov. 2013. 

SALMÓN, Elizabeth. O longo caminho da luta contra a pobreza e seu alentador 
encontro com os direitos humanos. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-
64452007000200007&script=sci_arttext>. Acesso em: 11 nov. 2013. 

SILVA, Alberto Teixeira da. Crise ecológica global. Disponível em: 
<http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=
1357>. Acesso em: 02 nov. 2013. 

SOARES, Juliana. A justiciabilidade dos direitos sociais. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1293/A-justiciabilidade-dos-Direitos-
Sociais>. Acesso em: 06 nov. 2011. 

http://www.infoescola.com/ecologia/responsabilidade-ambiental-comum-mas-diferenciada/
http://www.infoescola.com/ecologia/responsabilidade-ambiental-comum-mas-diferenciada/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452007000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452007000200007&script=sci_arttext
http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=1357
http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=1357
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1293/A-justiciabilidade-dos-Direitos-Sociais
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1293/A-justiciabilidade-dos-Direitos-Sociais

