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RESUMO

As modernas sociedades contemporâneas do ocidente possuem como pressuposto básico para noção de ordem em seus territórios o uso de 
mecanismos legais coercitivos. Ou seja, todo estado-nação possui uma lei geral instituída para reger as condições de vida da coletividade na pólis 
(cidade). Para este resumo, resolvemos usar como pano de fundo da discussão a política municipal carioca do Lixo Zero e sua provável 
inefetividade. Assim, se faz imperiosa tal discussão nos dias atuais.  O Programa Lixo Zero, realizado pela Comlurb em parceria com a Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro, prevê a aplicação de multas para quem sujar a cidade. A iniciativa tem como objetivo tornar a Lei de Limpeza Urbana 
(3.273/2001) efetiva e conscientizar a população da importância de não jogar lixo nas ruas, praias, praças e demais áreas públicas, melhorando a 
qualidade da limpeza do Rio. Contudo, algumas pesquisas recentes têm demonstrado a não conscientização da população, daí o nosso trabalho, 
porque não há melhora neste quesito? Problematizar isto é nosso objetivo aqui. Sabendo que sempre haverá o direito de desrespeitar – opção 
individual de cada um – queremos aqui discutir como o excesso de regulamentação deságua na ineficiência de bons mecanismos que poderiam 
ter logrado êxito se executados de outra forma – por via de políticas educacionais conscientizadoras.   Noutras palavras, não adianta eu aplicar 
pena de multa para aquelas que jogam papel no chão, se não houver a compreensão que jogar papel no chão causa danos a uma coletividade e 
ao meio ambiente. É essa a pedra de toque, este é o ponto a ser despertado. Com certeza, a criação de leis disciplinadoras é importante, mas 
quando dotadas de mero efeito punitivo, se perdem no tempo, como a lei do Lixo Zero na cidade do Rio de Janeiro. O Programa Lixo Zero foi 
lançado pela prefeitura do Rio em agosto de 2013.   Desde então, guardas municipais podem autuar pessoas que forem flagradas jogando detritos 
nas ruas, contudo, perceba que na matéria veiculada ainda subsiste o hábito das pessoas de ainda jogarem lixo no chão. Os valores das multas 
podem variar de R$ 170 a R$ 3.400, dependendo da quantidade descartada irregularmente. Desde guimbas de cigarro até urinar em lugares 
públicos. Todo e qualquer descarte de lixo (sólido ou líquido) efetuado em vias públicas pode ser passível de pena de multa de acordo com a lei 
municipal. Tal lei atende a uma política nacional de gestão de resíduos sólidos no contexto da produção de lixos urbanos.   Difícil é a relação entre 
o desenvolvimento econômico promovido pela urbanização dos grandes centros e a proteção do meio ambiente. A CRFB de 1988 no art. 225 
impõe ao poder público a capacidade de zelar pelo meio ambiente – criando leis, punindo poluidores etc. Especialmente na cidade do Rio há uma 
força tarefa da Comlurb (agentes municiais de limpeza urbana) e da guarda municipal para fiscalizar essa proteção do meio ambiente.   No caso 
das multas aplicadas para quem poluir a cidade é um pouco diferente porque ao ser multado, o “infrator” tem até 10 dias para quitar a dívida; do 
contrário, seu nome será protestado, podendo entrar no cadastro do Serasa. Contudo, essa penalidade é meramente administrativa e não possui 
caráter criminal, logo isso acaba levando muitas pessoas a não quitar seus débitos com a prefeitura, haja vista a possibilidade de recurso judicial 
para discussão da penalidade aplicada. Por fim, como resultados parciais, percebemos que todo esse aparato legal e judicial demonstrado, não fez 
com que brotasse no seio da população carioca a consciência de não jogar lixo no chão. Mas do que isso, muitos mecanismos legais se 
demonstram insuficientes quando não acompanhados de políticas educacionais. A velha ideia de que mexer no bolso dói, não tem dado certo por 
aqui. Assim, propomos como solução, a adoção de instrumentos mais educativos e menos punitivos.
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