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O “X” DA QUESTÃO: 21 PONTOS  DE DESTAQUE E REFLEXÃO 

DO DECRETO Nº 10.936 

Marlon do Nascimento Barbosa 

Advogado e Técnico em Gestão Pública. Graduado em 

Direito pela Universidade Estadual de Maringá em 

1998. Sócio do Escritório Marlon do Nascimento 

Barbosa Sociedade Individual de Advocacia. Pós-

Graduado em Direito Tributário e em Gestão Pública. 

Militante em Direito do Saneamento e Regulação em 

Saneamento desde 2003 nos Estados do Paraná, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. 

 

Sempre deixados em lugares invisíveis aos olhos da população, mas sentidos pelo meio 

ambiente, e em posições desfavoráveis no rol das preferências das políticas públicas, os resíduos 

sólidos ganharam grande destaque no contexto do sanamento nacional após o Novo Marco 

Regultório do Saneamento, notadamente no ano de 2021, com a edição na Norma de Referência 

nº 1, da ANA. 

De forma empírica, percebe-se desde o último trimestre de 2021 um certo movimento 

dos municípios brasileiros em relação a algumas preocupações envolvendo o tema “resíduos 

sólidos”, sobretudo no que diz respeito à adequada cobrança, fruto do disposto no art. 35, §2º 

da Lei Federal nº 11.445, de 2007, introduzido pela Lei Federal nº 14.026, de 2020. 

Tanto isso é verdade que, conforme notícia veiculada no site da Confederação Nacional 

dos Municípios em 27 de dezembro de 2021, foi manifestada a preocupação dessa entidade 

municipalista brasileira quanto ao prazo de envio dos dados, por parte dos municípios, sobre a 

instituição da cobrança, de modo que houve a solicitação, à ANA, de prorrogação desse prazo. 

De qualquer forma, seja em decorrência dessa solicitação, seja em decorrência de outras 

solicitações, a ANA acabou prorrogando o prazo de envio dessas informações para o dia 28 de 

fevereiro de 2022, o que se deu por meio da Resolução nº 114, de 2021. 

Esse fato, por si só, chama a atenção pela mobilização municipalista em torno do tema 
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“cobrança dos serviços de resíduos sólidos”, de modo que essa cobrança, pelo menos em alguns 

municípios brasileiros, deixará de ser um mero apêndice irrisório nos carnês de IPTU para 

figurar como um dos protagonistas nas faturas de água e esgoto. 

Prosseguindo nessa linha de destaque, os resíduos sólidos ganharam mais um capítulo 

de relevância com a recentíssima edição do Decreto Federal nº 10.936, de 2022, publicado 

ontem (dia 12 de janeiro). 

Dentre os principais pontos de destaque e de reflexão, destacam-se os seguintes: 

1) detalhamento dos procedimentos de coleta seletiva (arts. 8º ao 11), destacando-se sua 

implantação pelo titular do serviço (art. 8º, §1º, I), a seperação mínima de resíduos secos e 

orgânicos dos rejeitos e a separação progressiva dos resíduos secos em suas parcelas específicas 

(art. 8º, §1º, II e III); 

2) detalhamentos das questões relativas à logística reversa (art. 12 ao art. 29), 

destacando-se a instituição de postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis e 

procedimentos de compra de produtos ou de embalagens usadas na implementação e na 

operacionalização dos sistemas de logística reversa (art. 14, §2º, I e II), a prestação de 

informações, por parte dos responsáveis por esses sistemas, sobre a localização de pontos de 

entrega voluntária, os pontos de consolidação e os resultados obtidos, consideradas as metas 

estabelecidas (art. 15, §2º, I, II e III), a prevalência dos acordos setoriais, regulamentos editados 

pelo Poder Público e termos de compromisso firmados em âmbito nacional sobre os firmados 

em âmbito regional, distrital ou estadual e prevalência dos acordos setoriais, regulamentos 

editados pelo Poder Público e termos de compromisso firmados em âmbito regional, distrital 

ou estadual sobre os firmados em âmbito municipal (art. 19, caput, I e II), a fixação de 

procedimentos para a implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por 

meio de acordo setorial de âmbito nacional (art. 22), a fixação de procedimentos para a 

implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por meio de regulamento 

editado pelo Poder Executivo federal (art. 24), a fixação de procedimentos para a  

implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por meio de termo de 

compromisso de âmbito nacional (art. 26) e a isonomia na fiscalização e no cumprimento das 



MNB 
Marlon do Nascimento Barbosa Sociedade Individual de Advocacia                             13 jan 2022 

 

3 
 

obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes 

de produtos, de seus resíduos e de suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória (art. 

27); 

3) reafirmação dos compromissos de sustentabilidade econômico-financeira dos 

serviços por meio de cobrança feita diretamente aos usuários (art. 30, §1º), estendendo-os 

inclusive aos serviços de limpeza urbana, embora essa tarefa seja extremamente difícil de 

implementação prática diante do fato de que, de forma clara, esses serviços foram excluídos do 

escopo da Norma de Referência nº 1, da ANA; 

4) previsão expressa acerca da recuperação energética dos resíduos sólidos, a qual será 

disciplinada, de forma específica, em ato conjunto dos Ministros de Estado do Meio Ambiente, 

de Minas e Energia e do Desenvolvimento Regional (art. 31, caput); 

5) incentivo, por parte dos Estados e do Distrito Federal, à regionalização dos serviços 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por meio de consórcios públicos e arranjos 

de prestação regionalizada, principalmente quanto à implantação de unidades regionalizadas, 

que atendam a mais de um Município, para a destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos em seu território (art. 33, III); 

6) estabelecimento de objetivos econômicos e sociais em relação aos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis (pessoas físicas de baixa renda), reunidos em associações, 

visando a formalização da contratação, o empreendedorismo, a inclusão social e a emancipação 

econômica (art. 36, caput, I a IV); 

7) instituição específica do Programa Coleta Seletiva Cidadã, por meio do qual os 

órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão separar os 

resíduos reutilizáveis e recicláveis e destinar resíduos reutilizáveis e recicláveis, 

prioritariamente, às associações e às cooperativas de catadores de materiais recicláveis (art. 40, 

caput, I e II); 

8) procedimentos para as atualizações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (art. 48); 
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9) demonstração, nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, de 

atendimento à sustentabilidade econômico-financeira decorrente da prestação de serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e aos mecanismos de cobrança dos referidos 

serviços (art. 51, §3º); 

10) definição, por meio de ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, das normas e 

critérios para os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos que 

poderão ser elaborados pelos municípios com população total inferior a 20 mil habitantes (art. 

52, §1º); 

11) possibilidade de apresentação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de 

forma coletiva e integrada por parte dos empreendimentos que estejam localizados no mesmo 

condomínio, Município, microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, exerçam 

atividades características do mesmo setor produtivo e possuam mecanismos formalizados de 

governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum (art. 57, caput, I, II e 

III); 

12) disponibilização, por parte dos responsáveis pelo plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, em proveito do órgão municipal competente, do orgão licenciador do Sisnama 

e das demais autoridades competentes, com periodicidade anual, das informações completas e 

atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, 

por meio eletrônico, conforme as regras estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (art. 

58, caput); 

13) possibilidade de participação das cooperativas ou das associações de catadores de 

materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis dos 

empreedimentos submetidos aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 60, caput); 

14) tratamento diferenciado às microempresas e as empresas de pequeno porte em 

relação à apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ficando estas 

dispensadas dessa obrigação, desde que gerem somente resíduos sólidos domiciliares ou que 

gerem resíduos sólidos equiparados aos resíduos sólidos domiciliares pelo Poder Público 
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municipal até o volume de 200 litros por empreendimento por dia, inclusive com a aplicação 

direta da disposição normativa atinente a esse volume aos municípios que não dispuserem de 

norma específica à equiparação de que trata o parágrafo único do art. 13 da Lei nº 12.305, de 

2010 (art. 63, caput e §1º), embora esses dispositivos pareçam padecer de inconstitucionalidade, 

por invadirem competências nitidamente municipais; 

15) autorização ou licenciamento, pelas autoridades competentes, de instalação e 

funcionamento de empreendimento ou de atividade que gere ou opere com resíduos perigosos 

somente somente diante da comprovação da capacidade técnica, da capacidade econômica e da 

demonstração de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento dos referidos 

resíduos (art. 70, caput, I, II e III); 

16) recuperação energética obrigatória dos resíduos perigosos que apresentem 

características de inflamabilidade quando houver instalações devidamente licenciadas para essa 

recuperação em até 150 quilômetros de distância da fonte de geração dos resíduos (art. 72, 

caput, I); 

17) necessidade de cadastramento das pessoas jurídicas que operam com resíduos 

perigosos, inclusive com a indicação de responsável técnico, no Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Perigosos (art. 74, caput e parágrafo único); 

18) definição dos objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos - Sinir – destacando-se a coleta e sistematização dos dados relativos à 

prestação dos serviços públicos e privados de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, 

inclusive dos sistemas de logística reversa implementados (art. 77, I), a facilitação do 

monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e do gerenciamento de 

resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive nos sistemas de logística reversa implementados 

(art. 77, V) e a disponibilização periódica, à sociedade, do diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos no País, por meio do inventário nacional de resíduos sólidos (art. 77, VIII); 

19) estímulo à educação ambiental, como parte integrante da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e com o objetivo de promover o aprimoramento do conhecimento, dos 
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valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e com o 

gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos (art. 82, caput), de modo que 

incumbirá ao poder público  incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em 

colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil (art. 82, §2º, I), 

 desenvolver ações educativas destinadas à conscientização dos consumidores quanto ao 

consumo sustentável e às suas responsabilidades (art. 82, §2º, IV) e divulgar conceitos 

relacionados a coleta seletiva, logística reversa, consumo consciente e minimização da geração 

de resíduos sólidos (art. 82, §2º, VI), sendo este último aspecto bastante relevante, já que se 

mostra totalmente ineficiente, do ponto de vista prático, estabelecer uma série de condutas 

derivadas de instrumentos normativos complexos ao poder público se os usuários não souberem 

se adequar a essas condutas e instrumentos; 

20) definição da elaboração dos planos estaduais e distrital de resíduos sólidos, dos 

planos microrregionais de resíduos sólidos e dos planos de resíduos sólidos de regiões 

metropolitanas ou aglomerações urbanas, dos planos intermunicipais de resíduos sólidos e dos 

planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, bem como de disponibilização de 

informações atualizadas no Sinir, como condições para que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios tenham acesso a recursos da União ou por ela controlados (arts. 83, caput e 84, 

caput); e 

21) criação de linhas especiais de financiamento por paarte das instituições financeiras 

federais para aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos 

realizada por cooperativas ou por outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis (art. 86, I) e atividades relacionadas à gestão e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos (art. 86, II), incluídas as de triagem mecanizada (art. 86, II, “a”). 

Diante do grande nível de minúcia em relação à temática, verifica-se que, ao que tudo 

indica, passos maiores e mais contundentes serão dados, em termos brasileiros, para a adequada 

gestão dos resíduos sólidos. 

 

 


