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Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
 
 

No uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso I, do 

Regimento Interno deste Conselho Nacional1, na condição de Conselheiro 

Nacional e Presidente da Comissão do Meio Ambiente, tenho a honra de 

apresentar ao Plenário deste Conselho Nacional, Proposta de 

Recomendação, com o objetivo de que o Ministério Público da União e 

dos Estados e o Conselho Nacional do Ministério Público procedam à 

substituição de copos e utensílios descartáveis fabricados com matéria 

prima derivada do petróleo por dispositivos retornáveis duráveis ou 

biodegradáveis no âmbito de suas dependências. 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva, a justificativa e o 

texto sugerido por este Conselheiro, requerendo a Vossa Excelência o 

processamento da presente proposta, na forma do artigo 147 e seguintes 

do RICNMP. 

Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente 

 
1 Art. 147. Qualquer membro ou Comissão poderá apresentar Proposta de: I – Recomendação; 
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JUSTIFICATIVA 

Há 31 anos a temática desenvolvimento sustentável foi disseminada 

através do documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, usualmente 

nominado como Relatório Brundtland, que inaugurou o modelo de 

desenvolvimento que conciliava o crescimento econômico com a justiça 

social e a preservação do meio ambiente, fazendo com que surgisse o 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

O “Nosso Futuro Comum” foi parametrizado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que definiu desenvolvimento sustentável como: 

“o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as 

pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 

preservando as espécies e os habitats naturais”. 

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 dispõe que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
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presentes e futuras gerações. A Carta Magna de 1988 também outorga 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. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Cúpula da Terra 

ou Rio-92, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, equalizou como 

seu desiderato primordial a conciliação entre o desenvolvimento social e 

econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas, ou seja, 

propiciar em escala global o desenvolvimento sustentável, a partir de um 

modelo de crescimento menos consumista e mais equilibrado 

ecologicamente. 

Como resultado da Rio-92, celebrou-se a Agenda 21 e a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, sendo 

o Brasil signatário. Ambos documentos perseguiram um programa de 

ação para o novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional. 

A partir disto, tem-se a Agenda 21 Brasileira, onde salientou-se a 

importância da atuação proativa do Governo na busca dessa mudança de 

paradigma, quando destaca que “não é preciso, porém, esperar pelas 

mudanças culturais, naturalmente lentas. É dever das autoridades e dos 
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meios de comunicação manter a população consciente das consequências 

do desperdício e não apelar à economia apenas em situação de crise, como 

aconteceu em 2001, durante a escassez de hidroeletricidade”. (Agenda 21 

Brasileira – Ações Prioritárias). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 (dezessete) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação para as 

pessoas, para as instituições e para o planeta, com meta até o ano de 2030, 

dentre eles: nº 07 (energia limpa e acessível), nº 12 (consumo e produção 

responsáveis), nº 13 (ação contra a mudança global do clima) e nº 16 (paz, 

justiça e instituições eficazes). 

Ora, é perceptível que as rotinas de trabalho do Poder Público 

contribuem para a degradação do Meio Ambiente em função da alta 

geração de resíduos e que essa realidade pode ser modificada com a 

adoção de práticas sustentáveis. No entanto, apenas uma parte dos órgãos 

do Ministério Público brasileiro é dotada de procedimentos considerados 

condizentes com o ecologicamente recomendável. 

Assim, exsurge importante o alinhamento da construção de 

políticas institucionais do Ministério Público, uma vez que o Poder 

Público é agente fomentador das políticas ambientais de alta relevância. 

Sabe-se que grande parte dos Ministérios Públicos adquirem e 

utilizam copos e utensílios de plástico ou outros materiais derivados de 
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petróleo para o consumo de bebidas e alimentos no âmbito de suas 

dependências, bem como adquirem água envasada em copos ou garrafas 

plásticas. 

Ora, a utilização de plástico em suas diversas aplicações tornou-

se um dos maiores problemas ambientais da atualidade, uma vez que seu 

índice de reciclagem é muito baixo, ao passo que grande parte dos 

utensílios plásticos descartáveis vão parar nos rios, lagos, mares e oceanos, 

decompondo-se em microplásticos que entram na cadeia alimentar, ou em 

aterros, caso em que a decomposição pode levar centenas de anos. 

Em 09 de janeiro de 2020, o Ministério Público do Rio Grande do 

Sul expediu a Ordem de Serviço nº 01/2020, que dispõe sobre a vedação à 

aquisição e utilização de copos e utensílios descartáveis derivados de 

petróleo para o consumo de bebidas e alimentos no âmbito do órgão. 

Importante ressaltar que há uma tendência nacional e 

internacional em proibir o uso de plástico, substituindo-o por materiais 

biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. 

Neste sentido, o Município de São Paulo editou a Lei Municipal 

nº 17.261/20, de 13 de janeiro de 2020, que proíbe estabelecimentos 

comerciais de fornecer utensílios plásticos descartáveis na cidade de São 

Paulo, que deverão ser substituídos por similares de material 
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biodegradável, compostáveis ou reutilizáveis, a partir de 1º de janeiro de 

2021. 

Por sua vez, a União Europeia, em 27 de março de 2019, aprovou 

legislação para banir produtos plásticos descartáveis, aos quais existem 

alternativas no mercado, a partir de 2021, a fim de reduzir a poluição, uma 

vez que os plásticos representam mais de 70% do lixo marinho, cujos 

resíduos são encontrados em muitas espécies animais e nos frutos do mar 

destinados ao consumo humano, tendo ainda alertado contra o risco de 

haver mais plásticos do que peixes nos oceanos até 2050, se nada fosse 

feito para combater a poluição. 

Na mesma linha, a China anunciou nova medida para combater 

a poluição, que consiste na eliminação gradual da produção e do uso de 

plástico em todo o país até 2025. 

Ademais, sabe-se que o Conselho Nacional do Ministério 

Público, como órgão central, trabalha pelo constante aperfeiçoamento e 

pela integração do Ministério Público, buscando a consolidação de seus 

princípios institucionais de unidade e indivisibilidade, estabelecidos no 

art. 127, §1º da Constituição Federal. 

Com esse escopo, a Comissão do Meio Ambiente (CMA) do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por seu Conselheiro Presidente, 

desenvolveu a presente proposição objetivando aprimorar a atuação dos 
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órgãos do Ministério Público no quesito responsabilidade ambiental e 

desenvolvimento sustentável. 

Impende acrescentar que tal iniciativa se encontra em 

consonância com um dos objetivos de contribuição do Plano Diretor da 

CMA 2020/2021, que consiste na “disseminação de boas práticas de 

sustentabilidade e a conscientização institucional para a preservação do 

meio ambiente”. 

Ante o exposto, espera-se contar com o apoio deste Colegiado 

para a aprovação da presente proposição, a qual pretende fomentar as 

unidades dos Ministérios Públicos a substituírem copos e utensílios 

descartáveis fabricados com matéria prima derivada do petróleo por 

dispositivos retornáveis duráveis ou biodegradáveis no âmbito de suas 

dependências. 

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente 
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RECOMENDAÇÃO CNMP n° …. , de …. de  ….. de 2020.  

 

 

Dispõe sobre a substituição de copos e 

utensílios descartáveis fabricados com 

matéria prima derivada do petróleo por 

dispositivos retornáveis duráveis ou 

biodegradáveis no âmbito do Ministério 

Público brasileiro 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício da competência fixada no artigo 130-A, §2º, inciso I, da 

Constituição Federal, com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 

de seu Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da 

Proposição n.º _______________, julgada na __ Sessão Ordinária, realizada 

no dia __ de ___ de 2020; 

CONSIDERANDO que o Art. 225 da Constituição Federal de 

1988 dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
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vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que a Carta Magna de 1988 também outorga 

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; 

CONSIDERANDO a adesão do Brasil aos acordos 

internacionais: Agenda 21, Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, em Marrakesh, bem como o disposto na Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, na Lei 

nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro 

de 2006, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 

CONSIDERANDO os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da Agenda 2030 da ONU nº 07 (energia limpa e acessível), nº 12 (consumo 

e produção responsáveis), nº 13 (ação contra a mudança global do clima) 

e nº 16 (paz, justiça e instituições eficazes); 

CONSIDERANDO que as rotinas de trabalho do Poder Público 

contribuem para a degradação do Meio Ambiente em função da alta 

geração de resíduos e que essa realidade pode ser modificada com a 

adoção de práticas sustentáveis; 
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CONSIDERANDO que uma parte dos órgãos do Ministério 

Público brasileiro já adota procedimentos considerados sustentáveis e que 

em diversos órgãos ministeriais são práticas comuns: a coleta seletiva de 

resíduos, a adoção de sistema para evitar o desperdício de água e a 

exigência de critérios de sustentabilidade nas licitações; 

CONSIDERANDO que a gestão integrada e o gerenciamento de 

resíduos sólidos de responsabilidade dos geradores e do poder público 

foram instituídos pela Lei 12.305/2010, que definiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e pelo Decreto 7.407/2010, que regulamenta a 

supracitada lei; 

CONSIDERANDO que foram também estabelecidos como 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a não geração, redução 

e reutilização dos resíduos sólidos, o estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; a adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais, entre outros; 

CONSIDERANDO que a utilização de plástico em suas diversas 

aplicações tornou-se um dos maiores problemas ambientais da 

atualidade, uma vez que seu índice de reciclagem é muito baixo, ao passo 

que grande parte dos utensílios plásticos descartáveis vão parar nos rios, 

lagos, mares e oceanos, decompondo-se em microplásticos que entram na 
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cadeia alimentar, ou em aterros, caso em que a decomposição pode levar 

centenas de anos; 

CONSIDERANDO que, em 09/01/2020, o Ministério Público do 

Rio Grande do Sul expediu a Ordem de Serviço nº 01/2020, que dispõe 

sobre a vedação à aquisição e utilização de copos e utensílios descartáveis 

derivados de petróleo para o consumo de bebidas e alimentos no âmbito 

do órgão; 

CONSIDERANDO que o Município de São Paulo editou a Lei 

Municipal nº 17.261/20, de 13 de janeiro de 2020, que proíbe 

estabelecimentos comerciais de fornecer utensílios plásticos descartáveis 

na cidade de São Paulo, que deverão ser substituídos por similares de 

material biodegradável, compostáveis ou reutilizáveis, a partir de 1º de 

janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO que a União Europeia, em 27 de março de 

2019, aprovou legislação para banir produtos plásticos descartáveis, aos 

quais existem alternativas no mercado, a partir de 2021, a fim de reduzir a 

poluição, uma vez que os plásticos representam mais de 70% do lixo 

marinho, cujos resíduos são encontrados em muitas espécies animais e nos 

frutos do mar destinados ao consumo humano, tendo ainda alertado 

contra o risco de haver mais plásticos do que peixes nos oceanos até 2050, 

se nada fosse feito para combater a poluição; 
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CONSIDERANDO que a China anunciou nova medida para 

combater a poluição, que consiste na eliminação gradual da produção e 

do uso de plástico em todo o país até 2025; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público brasileiro deve 

adotar uma postura institucional uniforme, que proporcione o estímulo à 

implementação de práticas ecoeficientes, uma vez que as rotinas adotadas 

pelos órgãos públicos influenciam diretamente a preservação ambiental 

além de inspirar a difusão de boas práticas ambientais na sociedade e na 

atividade econômica; 

CONSIDERANDO o papel do Conselho Nacional do Ministério 

Público no aprimoramento e na promoção da integração entre as unidades 

do Ministério Público brasileiro, respeitada a independência funcional de 

seus membros e a autonomia de cada instituição, 

RESOLVE RECOMENDAR: 

Art. 1º - O Ministério Público da União e dos Estados e o Conselho 

Nacional do Ministério Público devem se abster de adquirir, distribuir e 

utilizar copos e utensílios descartáveis fabricados com matéria prima 

derivada do petróleo para o consumo de bebidas e alimentos no âmbito 

de suas dependências. 
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Parágrafo Único: Recomenda-se a substituição do uso de copos 

descartáveis por dispositivos retornáveis duráveis ou biodegradáveis. 

Art. 2º - Os membros e servidores do Ministério Público da União e dos 

Estados e o Conselho Nacional do Ministério Público devem utilizar 

canecas, copos ou outros utensílios de uso particular e individual nas 

dependências do órgão, observando-se as restrições previstas no caput do 

art. 1º desta Recomendação. 

Art. 3º - O Ministério Público da União e dos Estados e o Conselho 

Nacional do Ministério Público devem adquirir produtos biodegradáveis, 

obtidos por meio de processos industriais que utilizem matérias primas 

de fontes renováveis e que minimizem os impactos ambientais de seu 

descarte, em substituição aos materiais descritos no art. 1º desta 

Recomendação. 

Parágrafo Único: Os copos e utensílios biodegradáveis adquiridos devem 

ser destinados preferencialmente ao público externo nas dependências do 

Ministério Público da União e dos Estados e o Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Art. 4º - O Ministério Público da União e dos Estados e o Conselho 

Nacional do Ministério Público devem substituir o consumo de água 

envasada em copos e/ou garrafas plásticas por sistemas de filtragem, 

bebedouros ou garrafões de 20 litros, tendo em vista as questões 
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econômico-financeiras e impactos ambientais negativos gerados pelos 

resíduos plásticos. 

Art. 5º - O Ministério Público da União e dos Estados e o Conselho 

Nacional do Ministério Público devem incentivar o uso de copo retornável 

com campanhas de sensibilização e consumo consciente. 

Art. 6º - Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, __ de _____ de 2020. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


