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Desenvolvimento Sustentável 
 
Conceito 
 
Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do 
meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras.  
O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez, em 1983, por ocasião da Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU. Presidida pela então primeira-ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brudtland, essa comissão propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à 
questão ambiental, estabelecendo-se, assim, o conceito de “desenvolvimento sustentável”. 
 
Os trabalhos foram concluídos em 1987, com a apresentação de um diagnóstico dos problemas globais 
ambientais, conhecido como “Relatório Brundtland”. Na Eco-92 (Rio-92), essa nova forma de 
desenvolvimento foi amplamente difundida e aceita, e o termo ganhou força. Nessa reunião, foram assinados 
a Agenda 21 e um conjunto amplo de documentos e tratados cobrindo biodiversidade, clima, florestas, 
desertificação e o acesso e uso dos recursos naturais do planeta. 
Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável é necessário que haja uma harmonização entre o 
desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social (acesso a serviços públicos de 
qualidade), a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza (principalmente a água). 
 
No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável tem 
caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, muitas empresas 
ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil 
o desmatamento de florestas e uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado 
nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda 
são problemas ambientais comuns em nosso país. 
 
Como atingir o desenvolvimento sustentável 
A primeira etapa para conquistar o desenvolvimento sustentável é reconhecer que os recursos naturais são 
finitos. Usar os bens naturais, com critério e planejamento. A partir daí, traçar um novo modelo de 
desenvolvimento econômico para a humanidade. 
Confunde-se muito desenvolvimento com crescimento econômico. São coisas distintas: 
- desenvolvimento que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, que as atividades 
econômicas são incentivadas em detrimento ao esgotamento dos recursos naturais do país, é involução. É 
insustentável e está fadado ao insucesso. 
- Desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade, ao invés da quantidade, com a redução de 
matéria-prima e produtos. Implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização. 
 
Sugestões para o desenvolvimento sustentável: 
-  Reciclagem de diversos tipos de materiais: reciclagem de papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha e 
etc. 
- Coleta seletiva de lixo. 
- Tratamento de esgotos industriais e domésticos para que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e mares. 
- Descarte de baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados. Estas baterias 
nunca devem ser jogadas em lixo comum; 
- Geração de energia através de fontes não poluentes como, por exemplo, eólica, solar e geotérmica. 
- Substituição, em supermercados e lojas, das sacolas plásticas pelas feitas de papel. 
- Uso racional (sem desperdício) de recursos da natureza como, por exemplo, a água. 
- Diminuição na utilização de combustíveis fósseis (gasolina, diesel), substituindo-os por biocombustíveis. 
- Utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo. 
- Substituição gradual dos meios de transportes individuais (carros particulares) por coletivos (metrô). 
- Criação de sistemas urbanos (ciclovias) capazes de permitir a utilização de bicicletas como meio de transporte 
eficiente e seguro. 
- Incentivo ao transporte solidário (um veículo circulando com várias pessoas). 
- Combate ao desmatamento ilegal de matas e florestas. 
- Combate à ocupação irregular em regiões de mananciais. 
- Criação de áreas verdes nos grandes centros urbanos. 



                                             Apostilas OBJETIVA – Ano XII -  Concursos Públicos -  Brasil 

3 
 

 

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 
 
O que é A3P? 
A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente criado como resposta da administração pública à 
necessidade de enfrentamento das graves questões ambientais.  
Era preciso pensar em como gastar menos energia para manter as instalações, como reduzir os gastos, como 
gerar o mínimo de rejeitos, como adquirir produtos que causassem menos danos ao meio ambiente, em suma, 
como implantar um programa de sustentabilidade na administração pública. Era preciso repensar os atuais 
padrões de produção e consumo do setor público e, em contrapartida, buscar estratégias que fossem 
inovadoras e, portanto, adotassem critérios, princípios e diretrizes sociais e ambientais. E, assim, surgiu a A3P. 
 
Rede A3P  
 
A A3P tem sido implementada em vários órgãos e entidades públicos por meio da participação na Rede A3P. 
A Rede é um canal de comunicação permanente para promover o intercâmbio técnico, difundir informações 
sobre temas relevantes à agenda, sistematizar dados e informações sobre o desempenho ambiental das 
instituições e incentivar programas de formação e mudanças organizacionais, permitindo a troca de 
experiências. Para aderir à Rede basta solicitar, por meio do e-mail a3p@mma.gov.br , o cadastro informando 
seus dados: nome, órgão, setor, e-mail, telefone e endereço 
 
Onde ocorre e quem participa  
 
A A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que 
insere critérios socioambientais nas atividades dos órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário, das esferas federal, estadual e municipal. 
 
A Responsabilidade Socioambiental se inicia com a decisão de mudar e exige mudanças de atitudes e de 
práticas. O grande desafio consiste em transformar discurso em prática, e intenção em compromisso. Os 
princípios da responsabilidade socioambiental demandam cooperação e união de esforços em torno de causas 
significativas e inadiáveis. 
 
A A3P é uma iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal 
e da disposição para a incorporação dos conceitos preconizados, para a mudança de hábitos e a difusão do 
programa. 
 
Para auxiliar o processo de implantação da agenda o Ministério do Meio Ambiente propõe aos parceiros 
interessados a sua institucionalização por meio da assinatura do Termo de Adesão que tem por finalidade 
integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implementação da agenda. A assinatura do termo 
demonstra o comprometimento da instituição com a agenda socioambiental e gestão transparente. 
 
A A3P também conta com uma rede de participação chamada de “Rede A3P”. A Rede é um canal de 
comunicação permanente para promover o intercâmbio técnico, difundir informações sobre temas relevantes 
à agenda, sistematizar dados e informações sobre o desempenho ambiental das instituições, incentivar e 
promover programas de formação e mudanças organizacionais, permitindo a troca de experiências. 
 

Eixos Temáticos 
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Resolução nº 201 de 03/03/2015 

 
Dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do 
Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ) 
                                           
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 170, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata 
da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; bem como artigo 225 que estabelece que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que cuida das normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o 
artigo 3º da citada Lei, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal; 
  
CONSIDERANDO a Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Mudança de 
Clima, com diretrizes ao estímulo e apoio à manutenção e promoções de padrões sustentáveis de produção e 
consumo e como um de seus instrumentos à adoção de critérios de preferência nas licitações e concorrências 
públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a 
redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; e o disposto na Lei 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Decreto 7.407, que regulamenta a supracitada Lei; 
  
CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial e a Resolução CNJ 185/2013, a qual institui o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), que destaca a necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios para a racionalização dos 
recursos orçamentários, pautados na eficiência do gasto público e melhoria contínua da gestão de processos 
de trabalho; 
  
CONSIDERANDO a Resolução CNJ 114/2010, que dispõe sobre o planejamento, a execução e o 
monitoramento de obras, bem como os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, 
composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas 
essenciais nos novos contratos de reforma e construção de imóveis no Poder Judiciário; e a Resolução CNJ 
198/2014, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, 
classificando como atributo de valor judiciário a Responsabilidade Socioambiental; 
  
CONSIDERANDO as Recomendações CNJ 11/2007 e 27/2009, que tratam da inclusão de práticas de 
socioambientais nas atividades rotineiras dos tribunais e a necessidade de atualizá-la no PJe; 
  
CONSIDERANDO os modelos de boas práticas de gestão sustentável do Poder Executivo, constantes das 
Instruções Normativas CNJ 1/2010; 10/2012, que estabelecem regras para elaboração dos Planos de Gestão 
de Logística Sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012; e 2, de 4 de junho de 
2014, o qual dispõe sobre a economia de energia nas edificações públicas; 
  
CONSIDERANDO as recomendações do Tribunal de Contas da União, dispostas no Acórdão 1752, de 5 de 
julho de 2011, que trata das medidas de eficiência e sustentabilidade por meio do uso racional de energia, 
água e papel adotadas pela Administração Pública; 
  
CONSIDERANDO a efetiva influência do Poder Público na atividade econômica nacional, especialmente por 
meio das contratações necessárias para o bom desenvolvimento de suas atividades e efetiva prestação de 
serviços ao público em geral e a importância de ações planejadas e continuadas ligadas à mobilização e 
sensibilização para questões socioambientais no âmbito do Poder Judiciário; 
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CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo 0005176-96.2014.2.0000 na 
203ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de março de 2015; 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES OU NÚCLEOS SOCIOAMBIENTAIS NO PODER JUDICIÁRIO E SUAS 

COMPETÊNCIAS 
  
Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-A a VII do art. 92 da Constituição Federal de 
1988 bem como nos demais conselhos, devem criar unidades ou núcleos socioambientais, estabelecer suas 
competências e implantar o respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). 
 
Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos de gestão organizacional e de 
processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
 
Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
I – visão sistêmica: identificação, entendimento e gerenciamento de processos interrelacionados como um 
sistema que contribui para a eficiência da organização no sentido de atingir os seus objetivos; 
II – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do 
fornecimento ao desfazimento, que considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo e o 
desenvolvimento econômico equilibrado; 
III – critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou 
serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico; 
IV - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de 
cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário; 
V – práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e 
o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho; 
VI – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme sua constituição ou 
composição com destinação ambientalmente adequada; 
VII – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para 
destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 
VIII – resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados 
pelos órgãos do Poder Judiciário; 
IX – material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde normalmente sua identidade 
física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos; 
X - gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas para produção, tramitação, uso e 
avaliação de documentos, com vistas à sua guarda permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de 
critérios de responsabilidade ambiental; 
XI – inventário físico financeiro: relação de materiais que compõem o estoque onde figuram a quantidade 
física e financeira, a descrição, e o valor do bem; 
XII – compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual 
a responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços serão de 
um órgão ou entidade da Administração Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e 
socioambientais; 
XIII – ponto de equilíbrio: quantidade ideal de recursos materiais necessários para execução das atividades 
desempenhadas por uma unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência; 
XIV – corpo funcional: magistrados, servidores e estagiários; e 
XV – força de trabalho auxiliar: funcionários terceirizados. 
 
Art. 4º As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o planejamento, 
implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de desempenho para o 
cumprimento desta Resolução, devendo ser criadas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
publicação da presente.   
 
Art. 5º As unidades ou núcleos socioambientais deverão estimular a reflexão e a mudança dos padrões de 
compra, consumo e gestão documental dos órgãos do Poder Judiciário, bem como do corpo funcional e força 
de trabalho auxiliar de cada instituição. 
 
Art. 6º As unidades ou núcleos socioambientais deverão fomentar ações que estimulem: 
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I - o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público; 
II -o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos; 
III - a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos 
resíduos gerados; 
IV - a promoção das contratações sustentáveis; 
V - a gestão sustentável de documentos, em conjunto com a unidade responsável; 
VI - a sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e de outras partes interessadas; 
e  
VII - a qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade responsável. 
§ 1º A adequada gestão dos resíduos gerados deverá promover a coleta seletiva, com estímulo a sua redução, 
ao reuso e à reciclagem de materiais, e à inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos, em consonância 
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as limitações de cada município. 
§ 2º O uso sustentável de recursos naturais e bens públicos deverá ter como objetivos o combate ao 
desperdício e o consumo consciente de materiais, com destaque para a gestão sustentável de documentos 
como a implementação de processo judicial eletrônico e a informatização dos processos e procedimentos 
administrativos. 
§ 3º A promoção das contratações sustentáveis deverá observar a integração dos aspectos ambientais, 
econômicos e sociais do desenvolvimento sustentável. 
§ 4º As unidades ou núcleos socioambientais, em interatividade com as áreas envolvidas direta ou 
indiretamente com as contratações, deverão fomentar a inclusão de práticas de sustentabilidade, 
racionalização e consumo consciente, que compreende as seguintes etapas: 
I – estudo e levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços solicitados, considerando: 
a) verificação da real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço; 
b) existência no mercado de alternativas sustentáveis considerando o ciclo de vida do produto; 
c) a legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados; 
d) conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor 
expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou 
à proteção do consumidor e da concorrência justa; 
e) normas da Anvisa quanto à especificação e classificação, quando for o caso; 
f) as Resoluções do CONAMA, no que couber; 
g) descarte adequado do produto ao fim de sua vida útil, em observância à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; 
II – especificação ou alteração de especificação já existente do material ou serviço solicitado, observando os 
critérios e práticas de sustentabilidade, em conjunto com a unidade solicitante; 
III – lançamento ou atualização das especificações no sistema de compras e administração de material da 
instituição; 
IV - dentre os critérios de consumo consciente, o pedido de material e/ou planejamento anual de aquisições 
deverão ser baseados na real necessidade de consumo até que a unidade possa atingir o ponto de equilíbrio. 
§ 5º. O histórico de consumo da unidade deverá ser considerado para monitoramento de dados e poderá ser 
um dos critérios utilizados no levantamento da real necessidade de consumo. 
§ 6º A sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras 
partes interessadas deverão estimular de forma contínua o consumo consciente e a responsabilidade 
socioambiental no âmbito da instituição. 
§ 7º A qualidade de vida no ambiente de trabalho deve compreender a valorização, satisfação e inclusão do 
capital humano das instituições, em ações que estimulem o seu desenvolvimento pessoal e profissional, assim 
como a melhoria das condições das instalações físicas. 
 
Art. 7º As unidades ou núcleos socioambientais deverão, preferencialmente, ser subordinados à alta 
administração dos órgãos tendo em vista as suas atribuições estratégicas e as mudanças de paradigma que 
suas ações compreendem. 
 
Art. 8º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão implementar o Plano de Logística Sustentável do 
Poder Judiciário (PLS-PJ), de acordo com o Capítulo II desta Resolução. 
 
Art. 9º O CNJ deverá publicar anualmente, por intermédio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), 
o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações consolidadas nos relatórios de 
acompanhamento do PLS-PJ de todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
  

CAPÍTULO II 
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DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO (PLS-PJ) 
  
Art. 10. O PLS-PJ é instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e 
responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação 
de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade 
que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a 
visão sistêmica do órgão. 
 
Art. 11. Ficam instituídos os indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do 
Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ), conforme Anexo I, que devem ser aplicados nos 
órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
 
Art. 12. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS-PJ composta 
por no mínimo 5 (cinco) servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 30 dias a partir 
da constituição das unidades ou núcleos socioambientais. 
§ 1º A comissão gestora do PLS-PJ será composta, obrigatoriamente, por um servidor da unidade ou núcleo 
socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da área de compras ou aquisições do órgão ou 
conselho do Poder Judiciário. 
§ 2º A comissão gestora do PLS-PJ terá a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu 
órgão. 
 
Art. 13. O PLS-PJ será aprovado pela alta administração do órgão. 
§ 1º O PLS-PJ poderá ser subdividido, a critério de cada órgão, em razão da complexidade de sua estrutura. 
§ 2º Os PLS-PJ dos órgãos seccionais da Justiça Federal deverão estar em conformidade com o PLS-PJ do 
órgão a que é subordinado. 
 
Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: 
I – relatório consolidado do inventário de bens e materiais do órgão, com a identificação dos itens nos quais 
foram inseridos critérios de sustentabilidade quando de sua aquisição; 
II – práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços; 
III – responsabilidades, metodologia de implementação, avaliação do plano e monitoramento dos dados; 
IV – ações de divulgação, sensibilização e capacitação. 
 
Art. 15. A elaboração e atualização do inventário de bens e materiais, adquiridos pelo órgão no período de 
um ano, deverão ser feitas em conformidade com a normatização interna de cada órgão do Poder Judiciário 
conforme definição no art. 3º, XII. 
 
Art. 16. As práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços deverão 
abranger, no mínimo, os seguintes temas: 
I – uso eficiente de insumos e materiais considerando, inclusive, a implantação do PJe e a informatização dos 
processos e procedimentos administrativos; 
II – energia elétrica; 
III – água e esgoto; 
IV – gestão de resíduos; 
V – qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
VI – sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, 
de outras partes interessadas; 
VII – contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, combustível, serviços de 
vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção 
predial, conforme artigo 15; 
VIII – deslocamento de pessoal, bens e materiais considerando todos os meios de transporte, com foco na 
redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 
Parágrafo único: As práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e 
serviços constantes no Anexo II desta Resolução poderão ser utilizadas como referência na elaboração dos 
planos de ação dos PLS-PJ dos conselhos e órgãos do Poder Judiciário. 
 
Art. 17. As contratações efetuadas pelo órgão ou conselho deverão observar: 
I – critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, tais como: 
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a) rastreabilidade e origem dos insumos de madeira como itens de papelaria e mobiliário, a partir de fontes de 
manejo sustentável; 
b) eficiência energética e nível de emissão de poluentes de máquinas e aparelhos consumidores de energia, 
veículos e prédios públicos; 
c) eficácia e segurança dos produtos usados na limpeza e conservação de ambientes; 
d) gêneros alimentícios. 
II - práticas de sustentabilidade na execução dos serviços; 
III – critérios e práticas de sustentabilidade no projeto e execução de obras e serviços de engenharia, em 
consonância com a Resolução CNJ 114/2010; 
IV – emprego da logística reversa na destinação final de suprimentos de impressão, pilhas e baterias, pneus, 
lâmpadas, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, observadas as limitações de cada 
município. 
 
Art. 18. O PLS-PJ deverá ser formalizado em processo administrativo e, para cada tema citado no art. 16, 
deverão ser criados planos de ação com os seguintes tópicos: 
I – objetivo do plano de ação; 
II – detalhamento de implementação das ações; 
III - unidades e áreas envolvidas na implementação de cada ação e respectivos responsáveis; 
IV – metas a serem alcançadas para cada ação; 
V – cronograma de implementação das ações; 
VI - previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação 
das ações. 
§ 1º Para os temas listados no art. 16, os resultados alcançados serão avaliados semestralmente e/ou 
anualmente pela comissão gestora do PLS-PJ, utilizando os indicadores constantes no Anexo I e banco de 
boas práticas. 
§ 2º Caso o órgão ou conselho inclua outros temas no PLS-PJ, deverão ser definidos os respectivos 
indicadores, contendo: nome, fórmula de cálculo, fonte de dados, metodologia e periodicidade de apuração. 
 
Art. 19. As iniciativas de capacitação afetas ao tema sustentabilidade deverão ser incluídas no plano de 
treinamento de cada órgão do Poder Judiciário. 
Parágrafo único. As atividades de ambientação de novos servidores e colaboradores deverão difundir as 
ações sustentáveis praticadas, de modo a consolidar os novos padrões de consumo consciente do órgão. 
 
Art. 20. As seguintes iniciativas da Administração Pública Federal poderão ser observadas na elaboração dos 
PLS-PJ: 
I – Programa de Eficiência do Gasto Público (PEG), desenvolvido no âmbito da Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MP); 
II – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (SPE/MME); 
III – Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), coordenada pela Secretaria de Articulação Institucional 
e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (SAIC/MMA); 
IV – Coleta Seletiva Solidária, desenvolvida no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SE/MDS); 
V – Projeto Esplanada Sustentável (PES), coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da SOF/MP, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e 
Ministério do Desenvolvimento Social; 
VI – Contratações Públicas Sustentáveis (CPS), coordenada pelo órgão central do Sistema de Serviços Gerais 
(SISG), na forma da Instrução Normativa 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria da Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI/MP). 
§ 1º Os planos de ação, ou instrumentos similares, das iniciativas elencadas neste artigo, poderão ser 
incorporados aos PLS-PJ dos órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
§ 2º Os guias de contratações sustentáveis poderão ser utilizados com o objetivo de orientar a inclusão de 
critérios e práticas de sustentabilidade a serem observados na aquisição de bens e na contratação de obras e 
serviços. 
§ 3º O banco de boas práticas estará disponível no sítio do CNJ, no qual serão elencadas as iniciativas e ações 
que resultaram em impacto positivo quanto aos aspectos ambientais, econômicos e sociais na gestão dos 
órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
  

CAPÍTULO III 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 21. O PLS-PJ deverá ser elaborado e publicado no sítio dos respectivos órgãos e conselhos do Poder 
Judiciário no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da publicação desta resolução. 
 
Art. 22. Os resultados obtidos a partir da implantação das ações definidas no PLS-PJ deverão ser publicados 
ao final de cada semestre do ano no sítio dos respectivos conselhos e órgãos do Poder Judiciário, 
apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores. 
 
Art. 23. Ao final de cada ano deverá ser elaborado por cada órgão e conselho do Poder Judiciário relatório de 
desempenho do PLS-PJ, contendo: 
I – consolidação dos resultados alcançados; 
II – a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e 
econômico, de acordo com o previsto no Anexo I; 
III – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 
§ 1º Os relatórios deverão ser publicados no sítio dos respectivos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e 
encaminhados, em forma eletrônica, ao CNJ até o dia 20 de dezembro do ano corrente pela autoridade 
competente do órgão ou conselho. 
§ 2º O DPJ disponibilizará aos órgãos e conselhos do Poder Judiciário acesso ao sistema informatizado para 
compilação das informações quanto ao PLS-PJ com o objetivo de padronizar o envio e recebimento de dados 
e facilitar a análise dos indicadores que avaliarão o índice de sustentabilidade das instituições. 
 
Art. 24. O PLS-PJ irá subsidiar, anualmente, o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, a ser publicado 
pelo CNJ por intermédio do DPJ, no prazo de 180 dias a contar do recebimento do relatório de desempenho 
dos órgãos. 
 
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO 201, DE 3 DE MARÇO DE 2015 
  
Indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do PLS-PJ 
 

I – Materiais de Consumo 

Papel 

Nome do Indicador/Índice Descrição Apuração 

Consumo de papel branco Quantidade (resmas) de papel 
branco utilizadas 

Mensal e anual 

Gasto com aquisição de papel 
branco 

Valor (R$) gasto com a compra de 
papel branco 

Mensal e anual 

Consumo de papel reciclado Quantidade (resmas) de papel 
reciclado utilizadas 

Mensal e anual 

Gasto com aquisição de papel 
reciclado 

Valor (R$) gasto com a compra de 
papel reciclado 

Mensal e anual 

Consumo total de papel branco e 
reciclado 

Quantidade total de resmas de 
papel branco e reciclado utilizadas 

Mensal e anual 

Copos Descartáveis e água engarrafada 
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II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que 
sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a posteriori; 
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos 
sistemas ambiental, social e econômico; 
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e 
nacional; 
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do 
setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de 
políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima; 
VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, 
processos e práticas orientados a: 
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das 
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; 
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima;  
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; 
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à 
mudança do clima, observado o disposto no art. 6o; 
VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de instrumentos de ação 
governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático; 
IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por 
sumidouros de gases de efeito estufa;  
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a 
capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação 
de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio 
de informações; 
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no território 
nacional e nas áreas oceânicas contíguas;  
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a conscientização pública 
sobre mudança do clima; 
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção: 
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa; 
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. 
 
Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas; 
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 
acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das Partes; 
V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; 
VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de 
efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos 
em lei específica; 
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados; 
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento; 
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União; 
X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos 
efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima e do Protocolo de Quioto; 
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à 
mudança do clima; 
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, 
que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a 
adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências 
públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão 
para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de 
energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; 
XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de 
efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas 
e privadas; 
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XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização; 
XV - o monitoramento climático nacional; 
XVI - os indicadores de sustentabilidade; 
XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de 
emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; 
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima. 
 
Art. 7º Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima incluem: 
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; 
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; 
III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; 
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima; 
V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. 
 
Art. 8ºAs instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para 
desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos 
agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais. 
 
Art. 9ºO Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será operacionalizado em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de 
gases de efeito estufa evitadas certificadas. 
 
Art. 10.  (VETADO) 
 
Art. 11.  Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais 
deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre 
Mudança do Clima. 
Parágrafo único.  Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à 
consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, 
no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na 
indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na 
indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na 
agropecuária, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e 
verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs. 
 
Art. 12.  Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso nacional voluntário, ações 
de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros 
e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 
2020. 
Parágrafo único.  A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento das ações para alcançar 
o objetivo expresso no caput serão dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a 
ser concluído em 2010. 
 
Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 29 de dezembro de 2009; 188ºda Independência e 121ºda República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Nelson Machado 
Edison Lobão 

Paulo Bernardo Silva  
Luís Inácio Lucena Adams 

  
 

 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
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Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Art. 1º   Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis.  
§ 1º   Estão sujeitas à observância desta Lei 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 ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  
§ 2º   Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.  
 
Art. 2º   Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nºs 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  
 

CAPÍTULO II 
DEFINIÇÕES 

 
Art. 3º   Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto;  
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 
substâncias ou resíduos;  
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou 
individualizáveis;  
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição;  
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 
resíduos sólidos;  
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, 
a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos;  
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram 
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  
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XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa;  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmente adequada;  
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas 
e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física 
ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama 
e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no 
art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  
 

TÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 4º -  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  
 
Art. 5º - A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se 
com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 
Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei nº 11.107, de 6 de 
abril de 2005.  
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 6º   São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, 
econômica, tecnológica e de saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 
serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da 
sociedade;  
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VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
 
Art. 7º   São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados 
de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à 
cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem 
a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 
financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis;  
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria 
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
 

CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS 

 
Art. 8º -  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  
I - os planos de resíduos sólidos;  
II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  
VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas 
de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de 
resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  
VII - a pesquisa científica e tecnológica;  
VIII - a educação ambiental;  
IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  
X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;  
XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  
XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  
XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  
XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos;  
XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  
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XVI - os acordos setoriais;  
XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões de 
qualidade ambiental;  
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais;  
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  
d) a avaliação de impactos ambientais;  
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  
XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção de 
consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas 
de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.  
 

TÍTULO III 
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 9º -  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  
§ 1º   Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde 
que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de 
monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  
§ 2º   A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1º deste artigo e com as demais 
diretrizes estabelecidas nesta Lei.  
 
Art. 10 - Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 
respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e 
estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento 
de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.  
 
Art. 11 -  Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, 
incumbe aos Estados:  
I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 
comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;  
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do 
Sisnama.  
Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município 
de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios.  
 
Art. 12 -  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, 
o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o 
Sinima.  
Parágrafo único.  Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal 
responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de 
competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.  

 



                                             Apostilas OBJETIVA – Ano XII -  Concursos Públicos -  Brasil 

16 
 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou 
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários 
e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  
II - quanto à periculosidade:  
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  
Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se 
caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  
 

CAPÍTULO II 
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 14.  São planos de resíduos sólidos:  
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas;  
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  
Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como 
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, 
de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.  
 

Seção II 
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 
Art. 15.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) 
anos, tendo como conteúdo mínimo:  
I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  
II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  
III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e 
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos;  
V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou 
para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a 
ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  
IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas 
de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico;  
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  
XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.  
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a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas 
as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.  
 

Seção IV 
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 
Art. 18 -  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por 
esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela 
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 
sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 
fomento para tal finalidade. (Vigência) 
§ 1º - Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  
I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração 
e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais 
de resíduos sólidos referidos no § 1º do art. 16;  
II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  
§ 2º - Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União 
na forma deste artigo.  
 
Art. 19 -  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, 
a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o 
plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as 
formas de prevenção dos riscos ambientais;  
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos 
do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 
regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos;  
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes 
da legislação federal e estadual;  
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas 
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;  
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver;  
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos 
sólidos;  
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos;  
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de 
logística reversa previstos no art. 33;  
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;  
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XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, 
e respectivas medidas saneadoras;  
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 
municipal.  
§ 1º - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento 
básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do 
caput e observado o disposto no § 2º, todos deste artigo.  
§ 2º - Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.  
§ 3º - O disposto no § 2º não se aplica a Municípios:  
I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  
II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional;  
III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.  
§ 4º - A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o 
Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações 
operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão 
competente do Sisnama.  
§ 5º - Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento 
dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS.  
§ 6º -  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração 
pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício 
e à minimização da geração de resíduos sólidos.  
§ 7º - O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o Sinir, 
na forma do regulamento.  
§ 8º - A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para 
impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos 
competentes.  
§ 9º - Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos 
incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos.  
 

Seção V 
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Art. 20 - Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:  
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;  
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
a) gerem resíduos perigosos;  
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, 
não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;  
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama;  
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos 
termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte;  
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS 
ou do Suasa.  
Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por regulamento 
exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos.  
 
Art. 21 -  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  
I - descrição do empreendimento ou atividade;  
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização 
dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;  
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III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob 
responsabilidade do gerador;  
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;  
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;  
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do 
art. 31;  
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação 
a cargo dos órgãos do Sisnama.  
§ 1º - O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama, do SNVS e do Suasa.  
§ 2º - A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a 
implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  
§ 3º - Serão estabelecidos em regulamento:  
I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação 
de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas 
não gerem resíduos perigosos.  
 
Art. 22 - Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.  
 
Art. 23 - Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis 
ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações 
completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  
§ 1º - Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das 
autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do 
regulamento.  
§ 2º - As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do 
regulamento.  
 
Art. 24 -  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.  
§ 1º - Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente.  
§ 2º - No processo de licenciamento ambiental referido no § 1º a cargo de órgão federal ou estadual do 
Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos.  
 

CAPÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 25 -  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações 
voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  
 
Art. 26 -  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável 
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.  
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E) de todos os tipos, seja permanente, direcional, de emergência ou temporária deve ser, no mínimo, visual e 
tátil.  
 
50) Assinale a alternativa que não descreve um dos princípios da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março 
de 2007. 
A) A não-discriminação. 
B) A igualdade de oportunidade. 
C) A independência das pessoas. 
D) A igualdade entre o homem e a mulher. 
E) A garantia de escolas especiais para crianças com deficiência. 
 
51) No Brasil reconhece-se que “as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde 
mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência”.  
Assim, o país deve, legalmente: 
A) Criar seguros privados de saúde específicos para pessoas com deficiência. 
B) Organizar seguros de vida categorizados por deficiência. 
C) Estruturar rede paralela ao SUS de serviços de saúde, porém com a mesma qualidade. 
D) Oferecer às pessoas com deficiência serviços de saúde o mais próximo possível de suas comunidades. 
E) Criar dois centros de excelência em saúde para pessoas com deficiência por município, exceto na zona 
rural. 
 
52) Assinale a alternativa que descreve uma medida que o Brasil deve assegurar, legalmente, às 
pessoas com deficiência: 
A) Dotar edifícios de uso público de sinalização em braile. 
B) Garantir centros de lazer específicos e exclusivos para pessoas com deficiência. 
C) Promover a disseminação de tecnologias de informação acessíveis a pessoas com deficiência, sem 
considerar o preço final. 
D) Dar liberdade à autorregulação da iniciativa privada quanto às políticas direcionadas às pessoas com 
deficiência, sem interferência do Estado. 
E) Criar redes de atenção psicossocial voltadas a crianças menores de 3 anos com deficiência em todos os 
municípios com mais de 100.000 habitantes. 
 
53) Nos termos das normas de proteção das pessoas portadoras de deficiência, considere as seguintes 
afirmativas. 
I. O MP deve atuar em toda ação judicial em que seja parte uma pessoa portadora de deficiência.  
II. O MP está legitimado para proteger judicialmente direitos coletivos de pessoas que temporariamente tenham 
limitadas as suas capacidades de relacionarem-se com o meio e de utilizá-lo.  
III. A construção de edifícios públicos destinados ao uso coletivo deverá ser realizada de modo que sejam 
acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  
IV. A ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser 
executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.  
Pode-se concluir que estão CORRETAS 
A) as afirmativas I, II, III e IV. 
B) apenas as afirmativas I e III. 
C) apenas as afirmativas I, II e IV. 
D) apenas as afirmativas II, III e IV. 
 
54) O termo deficiência está definido internacionalmente como uma expressão física, mental ou 
sensorial de natureza permanente ou transitória. Nesse sentido, a deficiência 
A)  dificulta a socialização dessas pessoas, devendo elas serem incluídas em programas especiais. 
B)  diminui as possibilidades de convivência familiar e comunitária, exigindo serviços assistenciais de 
recuperação físico-afetiva. 
C)  reduz a capacidade cognitiva e intelectual das pessoas portadoras de deficiências, requerendo cuidados 
especiais para sua inserção social. 
D)  limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social. 
 
55) De acordo com a Resolução CNJ nº 230, A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento 
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prioritário, sobretudo com a finalidade de: 
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
II - atendimento em todos os serviços de atendimento ao público; 
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade 
de condições com as demais pessoas; 
IV - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 
V - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em 
todos os atos e diligências. 
Está correto o que consta SOMENTE em: 
A) I e V 
B) I, II e V 
C) I, II, III, IV e V 
D) I, III e IV 
E) I, II, III e IV 
 
56) De acordo com a Resolução CNJ nº 230, a avaliação da deficiência, quando necessária, 
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
Destes itens, são afirmativas corretas 
A) os itens I, II e IV 
B) os itens II e IV 
C) os itens III e IV 
D) os itens I, III e IV 
E) os itens I, II, III e IV 
 
57) O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico compreende recomendações ou diretrizes que 
visa tornar o conteúdo Web acessível a todas as pessoas. É INCORRETO afirmar que dentre estas 
recomendações está a de: 
A) utilizar corretamente os níveis de cabeçalho.  
B) não utilizar redirecionamento automático de páginas.  
C) ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação.  
D) garantir que os objetos programáveis sejam inacessíveis.  
E) não utilizar tabelas para diagramação. 

 
Gabarito 
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