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|Mal iniciou 2022 e o segmento dos resíduos sólidos já começa o ano sendo 

impactado pela publicação de um importante ato normativo, o Decreto nº 10.936, 

publicado em 12 de janeiro do presente exercício. Esse Decreto regulamenta a Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

assunto antes objeto do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual foi revogado 

por completo pelo ato normativo recém-publicado.  

Além deste, o Decreto Federal nº 10.936/2022 revogou ainda os seguintes atos 

regulamentares: 

i. Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que instituía a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

ii. Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, que regulamentava o art. 33 da 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, 

de 23 de dezembro de 2010 ; e 

iii. o inciso IV do caput do art. 5º do Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 

2020, que regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 

de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa 

de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. 

Embora uma grande quantidade de dispositivos do Decreto Federal nº 7.404/2010, 

agora revogado, tenha tido sua redação reproduzida pelo atual ato regulamentador da 

PNRS, o Decreto Federal nº 10.936/2022, este novo ato introduziu alterações importantes 

em relação à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos no país.  

Nesse sentido, o presente texto tem o objetivo de apresentar algumas reflexões 

sobre as principais mudanças e inovações trazidas pelo novo Decreto regulamentador, 

não vislumbrando, portanto, exaurir todos os tópicos alterados por ele. 

Sobre as diretrizes para implantação da COLETA SELETIVA, o novo texto 

reforça que esta deverá ocorrer de acordo com as determinações dos titulares dos serviços 

e com as metas estabelecidas nos planos de resíduos. Uma das mais importantes 

alterações sobre esse tema refere-se as frações dos resíduos a serem separadas.  
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A separação mínima, antes estabelecida entre secos e úmidos, agora deverá ser entre 

secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos (art. 8º, §2º). Depreende-se que com 

a publicação do Decreto Federal nº 10.936/2022, a segregação dos resíduos deverá 

prever no mínimo 3 frações: secos, orgânicos e rejeitos. Os resíduos úmidos, antes 

presentes no antigo decreto, na nova regulamentação foram desmembrados em orgânicos 

e rejeitos. Tal fato vai ao encontro do incentivo a valorização dos resíduos orgânicos no 

Brasil. Com os resíduos orgânicos adequadamente segregados o processo de tratamento 

desta fração são otimizados e os produtos deles resultantes de maior quantidade e 

qualidade. Apesar dos benefícios, será um desafio grande para os municípios brasileiros 

a coleta segregada de três frações distintas de resíduos sólidos urbanos em termos de 

custos e operação. 

Em relação à LOGÍSTICA REVERSA - LR, um importante passo foi dado com 

a instituição do Programa Nacional de Logística Reversa, instrumento de coordenação e 

de integração dos sistemas de logística reversa a ser coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente. 

Outro avanço foi a introdução de dispositivo expresso estabelecendo a possibilidade 

das cooperativas e as associações de catadores de materiais recicláveis integrar o sistema 

de logística reversa, desde que sejam legalmente constituídas, cadastradas e habilitadas e 

por meio de instrumento legal firmado entre a cooperativa ou a associação e as empresas 

ou entidades gestoras para prestação dos serviços, na forma prevista na legislação. 

Foi estabelecido também a responsabilidade do adquirente ou encomendante sobre 

à obrigatoriedade de implantação do sistema de logística reversa para os produtos por 

estes importados. A empresa importadora terceirizada contratada para efetuar a 

importação deverá incluir na declaração de importação, para as autoridades competentes, 

a informação do responsável por estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de 

logística reversa do importador, conforme definido em contrato. 

Em relação aos tipos instrumentos de implantação e operacionalização dos sistemas 

de logística reversa não houve alteração, continuam podendo se dar por meio de acordos 

setoriais, regulamentos ou termos de compromissos. Ressalta-se que antes, só havia 

detalhamento de conteúdo mínimo para os acordos setoriais. Agora o conteúdo mínimo 

tornou-se comum a todos os instrumentos e aos itens obrigatórios que já eram exigidos 

foi acrescentado a necessidade de indicar as entidades gestoras responsáveis. 

Muito se debateu desde a publicação da PNRS sobre a possibilidade de tornar 

obrigatória a existência de entidades gestoras para implantarem e organizarem o sistema 

de logística reversa para as cadeias específicas de resíduos. Apesar da obrigatoriedade 

ainda não ter sido incluída na Lei, o Decreto, nesse sentido, sinaliza o entendimento da 

importância das entidades gestoras nesse processo de organização e operacionalização 

dos sistemas. 

Com a revogação do Decreto Federal nº 7404/2010, foi extinto o Comitê Orientador 

para Implementação de Sistemas de Logística Reversa, o qual tinha um relevante papel 

na condução da implementação dos sistemas de LR, cabia a ele avaliar inclusive, a 

viabilidade técnica e econômica das propostas a serem implementadas.  

Sobre os instrumentos de implementação dos sistemas de LR, o Ministério da 

Saúde; o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Ministério da Economia; 



e o Ministério do Desenvolvimento Regional, deverão ser ouvidos individualmente, sem, 

contudo, integrarem um comitê. 

Depreende-se que parte das definições antes atribuídas ao extinto Comitê deverão 

ser objeto do Programa Nacional de Logística Reversa, ainda a ser melhor detalhado.  

Foi acrescentado agora, de forma expressa, que os sistemas de logística reversa 

estabelecidos por termo de compromisso não serão precedidos de consulta pública, 

eliminando dúvidas sobre essa dispensa. 

A nova regulamentação introduz e reforça no seu art. 30, a importância da 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA dos serviços de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos por meio de instrumento de remuneração, com cobrança 

dos usuários, dialogando, portanto, com as mudanças ocorridas por meio do Novo Marco 

do Saneamento Básico e da edição de Norma de Referência da ANA que trata do tema 

(NR 01/2021 – ANA). 

Uma importante diretriz introduzida refere-se ao desenvolvimento da cadeia de 

valor dos resíduos sólidos, a partir do incentivo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, a inovação e o empreendedorismo na gestão e no gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

Em também coerência com as novas disposições da Lei nº 11.445/2010, o Decreto 

nº 10.936/20 reforça a necessidade do incentivo à a REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 

por meio de consórcios públicos e arranjos de prestação regionalizada, nos termos do 

disposto no inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 11.445, de 2007, 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, inciso 

III). O problema visto aqui é que o novo texto coloca os Estados e o Distrito Federal com 

as mesmas competências e obrigações em relação à regionalização, em contraposição à 

Constituição Federal e à Lei 11.445/2007, onde fica claro que não há que se falar em 

obrigatoriedade do DF em relação a criação de unidades regionais, competência atribuída 

apenas aos Estados, in verbis: 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:      

VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada 

de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento 

básico em determinada região cujo território abranja mais de um 

Município, podendo ser estruturada em: 

a) região metropolitana, aglomeração urbana ou 

microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei 

complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição 

Federal, composta de agrupamento de Municípios limítrofes e 

instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 

2015 (Estatuto da Metrópole) 

b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída 

pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art3vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm


agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, 

para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde 

pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos 

Municípios menos favorecidos 

c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não 

necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos 

do § 3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de 

gestão associada voluntária dos titulares; (Lei nº 11.445/2010, 

grifo nosso)    

Ressalta-se ainda que art. 25, § 3, da Constituição Federal e o Estatuto da 

Metrópoles, possibilita somente aos Estados, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. É vedado ao Distrito Federal criar 

região metropolitana dentro da sua área de abrangência, o que parece não ter sido 

observado pelo art. 33 do novo Decreto regulamentador da PNRS. 

O Decreto Federal nº 10.936/20222 instituiu ainda o PROGRAMA COLETA 

SELETIVA CIDADÃ (art. 40), por meio do qual os órgãos e as entidades da 

administração pública federal, direta e indireta, deverão separar os resíduos reutilizáveis 

e recicláveis e destiná-los prioritariamente, às associações e às cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis, que dentre outras obrigações, deverão estar regularmente 

cadastradas e habilitadas no Sinir. Não se trata de uma inovação, pois o programa já 

existia sob o nome de Coleta Seletiva Solidária, antes regulamentado pelo Decreto nº 

5.940, de 25 de outubro de 2006, o qual foi revogado pelo Decreto ora analisado.  

Em relação aos PLANOS DE RESÍDUOS, houve uma mudança significativa para 

o Distrito Federal, agora equiparado pelo novo Decreto aos Estados em relação às 

diretrizes para elaboração do plano de resíduos. No Decreto Federal nº 10.936/2022 foi 

estabelecido que os planos estaduais e distrital de resíduos sólidos abrangerão o território 

do Estado ou do Distrito Federal e considerarão o conteúdo mínimo estabelecido no art. 

17 da Lei nº 12.305/2010 (art.49, §2º), o qual traz o conteúdo mínimo dos planos estaduais 

de resíduos. Essa alteração contraria o disposto na Lei nº 12.305/2010, fazendo com que 

o Decreto extrapole os limites impostos por ela, como veremos a seguir. 

A Lei nº 12.305, em seu art. 18, no que tange ao plano de resíduos, equipara o DF 

aos municípios, ao estabelecer que: 

 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. (Grifo nosso)  

Esse entendimento é reforçado em outros dispositivos da Lei nº 12.305/2010:  

Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem 
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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. 19 

§ 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.  

Tendo a Lei definido a obrigação do Distrito Federal em elaborar o equivalente ao 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o conteúdo mínimo a ser 

observado é o do art. 19 da Lei e não o art. 17, como prevê o decreto em debate. Desta 

forma, o Decreto Federal nº 10.936/2022 não poderia ter disposto sobre o assunto de 

forma diferente da Lei. Como a Lei não foi alterada, o entendimento é que deverá 

prevalecer o disposto por ela em relação a esse tópico. 

Ainda em relação aos planos, especificamente sobre o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, outra grande novidade diz respeito às microempresas e empresas de 

pequeno porte. O art. 63 estabeleceu que ficam dispensadas de apresentar o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos as MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE 

PEQUENO porte a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que gerem somente resíduos sólidos 

domiciliares ou, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 13 da Lei nº 12.305, 

de 2010, que gerem resíduos sólidos equiparados aos resíduos sólidos domiciliares pelo 

Poder Público municipal até o volume de duzentos litros por empreendimento por dia. 

A regulamentação anterior não definia essa equiparação por limitação de volume.  

Sobre esse item, o novo Decreto prevê ainda que o volume previsto será aplicado 

aos Municípios que não dispuserem de norma específica à equiparação de que trata o 

parágrafo único do art. 13 da Lei nº 12.305/2010, o qual diz que “os resíduos sólidos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços se caracterizados como não 

perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados 

aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal”. Nesse sentido, percebe-se que 

o novo Decreto preenche uma competência do titular definida em Lei, ao definir essa 

equiparação, o que pode ser questionado. 

Sobre a RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA, as maiores novidades estão 

relacionadas aos resíduos perigosos que apresentam características de inflamabilidade. A 

regulamentação estabelece que, observada a ordem de prioridade estabelecida no art. 9º 

da Lei nº 12.305, de 2010, esses resíduos sólidos serão destinados à recuperação 

energética  obrigatoriamente, quando houver instalações devidamente licenciadas para 

recuperação energética a até cento e cinquenta quilômetros de distância da fonte de 

geração dos resíduos Observada a ordem de prioridade estabelecida no art. 9º da Lei nº 

12.305, de 2010. Essa disposição só  não se aplica às hipóteses em que o transporte para 

as instalações de recuperação energética seja considerado inviável pelo órgão ambiental 

competente. Observa-se que aqui, fala-se apenas em viabilidade ambiental para a 

exceção. 
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Foi acrescentado ao Decreto uma lista exemplificativa de resíduos perigosos com 

características de inflamabilidade (art. 72, §1º). 

No título que trata da EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS foi retirada do rol de medidas a serem adotadas pelo poder 

público apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por 

organizações não governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração de 

estudos, a coleta de dados e de informações sobre o comportamento do consumidor 

brasileiro. Embora a realização dessa ação ainda guarde coerência com outros 

dispositivos presentes na Lei e no próprio Decreto, sua retirada deixa de lançar luz sobre 

a possibilidade do apoio público na realização de pesquisas sobre o assunto pelas 

instituições antes mencionadas. 

Em relação às competências sobre REGULAÇÃO dos serviços de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos nada foi alterado. A única disposição que menciona a 

regulação no novo Decreto é uma reprodução de um dispositivo que já existia na 

regulamentação revogada, conforme a seguir transcrito: 

Art. 81.  Os dados, as informações, os relatórios, os estudos, os 

inventários e os instrumentos equivalentes referentes à regulação ou à 

fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos e 

aos direitos e aos deveres dos usuários e dos operadores serão 

disponibilizados pelo Sinir em sítio eletrônico oficial. (Decreto Federal 

nº 10.936/2022). 

Observou-se também que o Decreto Federal introduziu melhorias na redação de 

muitos dispositivos, a fim de observar as boas técnicas de redação normativa, sem, 

contudo, modificar o objetivo da disposição. 

Nota-se, ainda, que uma das finalidades de dar nova redação à regulamentação da 

PNRS foi procurar consolidar, num único instrumento, regulamentações antes difusas. A 

nova redação reuniu conteúdos antes tratados pelo Decreto nº 7.404/ 2010, pelo Decreto 

Federal nº 10.936/2022 e pelo Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. 

Apesar de alguns pontos serem passíveis de questionamentos, os titulares dos 

serviços e os outros atores responsáveis pela implementação, regulação e controle das 

atividades, ações e serviços de gerenciamento de resíduos sólidos tem em 2022 a missão 

de adequar-se às mudanças da regulamentação da PNRS. 
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