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RESUMO 

 

Hodiernamente, as relações sociais se incrementam vertiginosamente e, com elas recrudescem os 

problemas de ordem socioambiental. É cada vez maior o número de pessoas que habitam o 

planeta e, junto a essa realidade, a necessidade da sociedade se organizar quanto à disposição 

adequada dos resíduos sólidos. Neste cenário, descortina-se diante da sociedade e, 

inexoravelmente, perante os gestores públicos, o desafio de destinar o os resíduos sólidos urbanos 

sem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Simultaneamente, observa-se que as 

tecnologias de gestão de resíduos estão em franco desenvolvimento pelas diversas partes do 

mundo. Estruturar os municípios com Aterros Sanitários e Usinas de Triagem e Compostagem 

para extirpar os lixões torna-se um grande objetivo ambiental. Alternativas são apresentadas, 

como o estímulo a reciclagem e a logística reversa, o incentivo a políticas inclusivas do trabalho 

dos catadores, a implementação de consórcios regionais e parcerias público-privadas são alguns 

norteadores importantes para as políticas deste setor. Para que essas ações se tornem críveis e se 

alcance a meta de abolir os lixões, estudaremos se os instrumentos jurídicos estão colaborando no 

mesmo ritmo. Diagnosticar a efetividade desses instrumentos jurídicos em conjunto com as 

externalidades, como os fatores políticos, técnicos, econômicos e de gestão, também é alvo desta 

pesquisa. Para tanto, mitigar os danos antrópicos e econômicos ao meio ambiente pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos, o Direito pode se valer de instrumentos jurídicos como a Ação 

Civil Pública, a Ação Popular, o Inquérito Civil e os Termos de Ajustamento de Conduta para 

remediar judicialmente ou extra-judicialmente esta realidade. Neste trabalho, será perquirida a 

efetividade do Termo de Ajustamento de Conduta na solução dessa questão ambiental, 

particularmente no caso dos lixões da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

Palavras Chave: Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Instrumentos Jurídicos, 

Efetividade e Lixão. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, social relations have increased dramatically and with them, environmental 

problems worsen. As the number of people who inhabit the planet increases, so the need 

increases for society to organize adequate disposal of solid waste. This reveals to 

society and inexorably to public managers, the challenge to dispose of garbage without 

causing damage to the environment and public health. Simultaneously, it is observed 

that the waste management technologies are rapidly developing in various parts of the 

world. To structure municipalities with landfills and Composting Plants Screening to 

put an end to the dumps becomes a big environmental goal. Several alternatives are 

presented, such as encouraging recycling and reverse logistics to incentivize policies 

inclusive of the workers, the implementation of regional consortia and public-private 

partnerships are some important guiding policies for this sector. For these actions to 

become a reality and reach the goal of abolishing the dumps, it is necessary to study 

whether the legal instruments are collaborating at the same pace. To diagnose the 

effectiveness of these legal instruments together with externalities, such as political, 

technical, economic and management is also the target of this research. Therefore, to 

mitigate the damage to the economic and anthropic environment by improper disposal 

of solid waste, the law can take advantage of legal instruments such as the Civil Action, 

the Popular Action, the Civil Inquiry and Terms of Conduct Adjustment to remedy in 

court or extrajudicially this reality. This work will investigate the effectiveness of the 

Terms of Conduct Adjustment to solve this environmental issue, particularly in the case 

of the dumps of the Metropolitan Region of Belo Horizonte. 

 

Keywords: Environmental Law, Sustainable Development, Legal Instruments, 

Effectiveness and Dump. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Em uma análise hodierna da situação socioambiental do território mineiro, se 

destaca três fenômenos de danos relevantes à natureza, conforme destacado pelo 

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas 

Gerais (SEMAD)
1
: os incêndios florestais, o ciclo ilegal do carvão e os lixões. Tendo 

em vista o caráter anual de sazonalidade dos incêndios florestais e a previsão atual de 

substituição da matriz energética do país em um futuro próximo, abandonamos os dois 

primeiros temas e elegemos o último como assunto a ser investigado. Os resíduos 

sólidos urbanos (RSU) são um problema ambiental com tendência de crescimento, 

devido ao vertiginoso aumento populacional, a carência histórica de políticas públicas 

no setor dos resíduos e o auxílio do modelo capitalista de consumo da sociedade 

contemporânea. Além desses indicadores, vislumbramos uma oportunidade de explorar, 

colaborar e sugerir ao final do estudo um direcionamento jurídico confiante para o 

enfrentamento do problema. 

A disposição inadequada dos resíduos e rejeitos produzidos por uma sociedade 

em constante crescimento é um dos grandes tormentos ambientais a ser solucionado 

pelos gestores públicos, pelo setor produtivo e pela sociedade civil, em todos os níveis. 

O caso traz repercussões negativas não apenas em nível local, mas, também, regional, 

nacional e global. A geração de resíduos é uma realidade em todos os locais onde vivem 

seres humanos. Encontrado o problema, como ordem fundamental desta produção 

acadêmica, os lixões, demonstram ser um objeto relevante de pesquisa, com 

características de complexidade teórica e prática. 

Concomitantemente a questão ambiental, elegemos para estudo jurídico os 

Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). Este instrumento extrajudicial está sendo 

sugerido como solução para diversos litígios, nos mesmos moldes de um sonrisal que 

cura todos males
2
. Essa amplitude de atuação dos TACs e sua efetividade é que também 

                                                 
1
 Palestra concedida por CHAVES, Adriano Magalhães. (abr. 2012) Seminário da PMMG/DMAT sobre 

Sustentabilidade. Belo Horizonte, 2012. 

 

2
 Palestra concedida por MARTINS, Luciano Luz Badini. (maio 2012) Reunião do MP sobre o TAC do 

Lixão de Vespasiano. Belo Horizonte, 2012. 
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demandou esta pesquisa. A indicação de uso desta opção jurídica num cenário de 

excessos de processos judiciais é o que se pretende verificar, como positiva ou não, e se 

sim de que forma deve ser operada para uma melhor solução dos casos ambientais, em 

específico dos lixões, mas que se presta para a defesa dos demais bens difusos. 

Os Termos ou Compromissos de Ajustamentos de Conduta (TACs) se 

apresentam, conforme qual seja o órgão legitimado a celebrá-lo, de orientações 

civilistas ou administrativistas. O primeiro modelo predomina nos TACs firmados com 

o Ministério Público, que se denominará nesta pesquisa como TAC Ministerial. No 

segundo prevalece quando firmado com o órgão ambiental, que se nomeará de TAC 

Administrativo ou de gestão. Outros instrumentos jurídicos podem ser utilizados como 

as judiciais as Ações Populares (AP), as Ações Civis Públicas (ACP), e as 

extrajudiciais, como os Inquéritos Civis (IC) e as sanções administrativas pelos órgãos 

ambientais.  

Em uma abordagem critica será analisado apenas a efetividade dos TACs, no 

alcance da extinção dos lixões nos municípios pesquisados, embora oportunamente os 

outros instrumentos caso surjam no contexto investigativo, serão também mencionados. 

Um dos instrumentos jurídicos mais utilizados recentemente pelos operadores do 

Direito, não só para questões ambientais, mas para outras proteções de bens jurídicos 

difusos e coletivos são os Termos de Ajustamento de Conduta. A doutrina o cita com 

outras terminologias como Compromissos de Ajustamento de Conduta (CAC), pois 

assim se encontra em sua origem, mas optaremos por citá-lo como TAC, por ser o de 

uso mais usual no Estado de Minas Gerais (MG).  

A forma como este instrumento jurídico é empregado proporciona vantagens 

para a solução de problemas multifacetados como o caso dos lixões. A ambiência do 

diálogo, da negociação, do acerto e das argumentações dentro deste instituto jurídico 

favorece a demonstração real das possibilidades do município em gerir seus resíduos, 

proporcionado pela construção dialética e voltado para a pacificação do conflito 

socioambiental. Contudo, no caso dos lixões, é verificado que o problema persiste com 

o passar dos anos. Por este motivo, verifiar-se-á em quais circunstâncias o fator jurídico, 

por meio dos TAC’s, concorre para esta realidade. 

A verificação, por exemplo, dos cumprimentos das condicionantes estabelecidas, 

o cumprimento dos prazos estipulados, o valor das multas, simples ou diárias, o  

acompanhamento e a execução judicial, caso seja necessário, serão alguns dos fatores 

pesquisados nos TACs. Caso surjam outros instrumentos jurídicos nos municípios 
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pesquisados, como os IC, as AP ou ACPs, analisar-se-á apenas os resultados 

finalísticos, ou seja, se eles foram efetivos ou não, pois esses não são objetos do 

presente estudo.  

Por outro viés, os argumentos dos gestores municipais para presença ainda dos 

lixões serão analisados, e procurar-se-á detectar se a solução do problema passa pelo 

Direito, ou se outras perspectivas devam também ser consideradas no caso. Todo este 

esforço para se mostrar qual a causa da ainda existência dos lixões. A importância da 

disposição adequada se justifica inexoravelmente devido aos malefícios causados à 

saúde pública e a poluição dos bens naturais. Além disto, é notório apontar a forte 

característica degradadora dos lixões, que de forma significante altera a estética do meio 

ambiente natural. 

Esses questionamentos serão explorados para auferir se os TACs estão 

alcançando os resultados esperados para as soluções desses conflitos ou se os órgãos 

ambientais e o Ministério Público devem adotar outras condutas caso as soluções 

perpassem por outras esferas que não apenas a jurídica, tais como a econômica, a 

técnica, a política ou a de gestão. Hipótese principal para o problema é se o TAC é 

efetivo ou não. Hipóteses secundárias são diversas como o descumprimento da 

legislação ambiental, das condicionantes dos TACs, multas irrisórias, inoperância da 

gestão pública, lentidão do judiciário, recursos humanos escassos, ausência de estudos 

técnicos, insuficiência de provas, inexecução dos títulos executivos extrajudiciais, 

dentre outras, que extrapolem os fatores jurídicos.  

De forma factível, almeja-se ponderar e contextualizar sobre a realidade do 

tratamento deste instrumento jurídico, na problemática dos lixões em pleno século XXI 

e propor alternativas possíveis de serem exploradas, precipuamente na atmosfera 

negocial dos Termos de Ajustamento de Conduta.  

 É notória a velocidade da mutação dos fenômenos sócioambientais e jurídicos. 

Tendo como premissa que o Direito costuma estar atrás dos acontecimentos é necessário 

o desenvolvimento e aprimoramento constante dos procedimentos e institutos jurídicos, 

para que estes não caduquem frente ao desafio de pacificação. Os instrumentos jurídicos 

se prestam para caminharem em sintonia com os fatos, devendo, atualmente, como 

indica a doutrina majoritária, investir na tutela extrajudicial, evitando-se assim, os 

custos do curso ordinário de um processo, que são longos e extenuantes. As 

características extraprocessuais dos termos e a propositura de condicionantes e prazos 
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em comum acordo com o pactuado, obedecidos com boa-fé, podem traduzir em uma 

eficácia na solução das controvérsias ambientais. 

 O atual estudo procura raciocinar criticamente como os Termos de Ajustamentos 

de Conduta tratam o tema relacionado aos lixões em alguns municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A forma como os TAC’s são empregados 

para solucionar questões envolvendo o meio ambiente é o que se pretender verificar. 

Existem efetividade dos instrumentos jurídicos? Durante os prazos estipulados nos 

Termos de Ajustamento de Conduta, há o cumprimento das condicionantes 

estabelecidas? O tempo estipulado nos Termos é razoável, tendo em vista o caráter de 

irreversibilidade dos danos ambientais e a saúde pública causada pela presença dos 

resíduos sólidos urbanos a céu aberto? Esses questionamentos serão explorados durante 

a pesquisa para auferir se os TAC’s são apropriados para as soluções dos danos ao meio 

ambiente e a saúde pública ou se a solução para o problema é optar por outro 

instrumento jurídico ou se passa por outra ordem que não a jurídica, seja ela econômica, 

técnica, política ou de gestão.  

Em que grau os governos municipais se comprometem em cumprir o que é 

determinado pelo Ministério Público ou pelos órgãos ambientais de controle também é 

um aspecto relevante para esta pesquisa. Todo esse esforço se justifica por ser o tema 

dos resíduos e rejeitos um problema de ordem não apenas local, mas generalizado na 

grande maioria dos municípios brasileiros. Com base nestes dois panoramas, dos 

resíduos sólidos urbanos e do TAC, fundamenta-se a existência desta pesquisa. 

 Como referencial teórico, o estudo terá o conceito de efetividade que o relaciona 

com a capacidade de a norma atingir seus objetivos, que vêm a ser, em última análise, 

realizar os ditames jurídicos objetivados pelo legislador (SILVA, 1998, p. 66). Muitas são 

as considerações acerca dos conceitos de efetividade, bem como de eficácia e eficiência. 

José Cláudio Junqueira Ribeiro (2006, p. 67) alude o tema apontando que “têm todas a 

mesma raiz, de origem latina, com o significado de produzir um efeito.” Como o mesmo 

autor cita, “apesar dos dicionários da língua portuguesa apresentarem essa palavras 

muitas vezes, como sinônimos, diversos autores técnicos têm lhe atribuído novos valores, 

o que pode gerar certa confusão”. 

 De acordo com os ensinamentos de Cunha (1986) citados por Ribeiro (2006, p. 

71) “efetividade é anotado como o caráter, virtude ou qualidade do que é efetivo, capaz 

de produzir um efeito real; capacidade de produzir o seu efeito habitual, de funcionar 

normalmente em uma realidade verificável”. Ribeiro (2006) menciona que estudos da 
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Epidemiologia fazem distinção entre efetividade e eficácia, apontando que, na primeira, 

os resultados são em circunstâncias reais e rotineiras, enquanto que, na segunda, os 

resultados são obtidos em condições ideais, num universo experimental controlado. Para 

este estudo, o mais pertinente é o conceito da efetividade, por ser notório que as lides 

jurídicas ocorrem de forma contumaz distante do ideal. Um exemplo que o autor cita para 

melhor entendermos a diferença é de um remédio que pode ter uma eficácia no 

tratamento de uma doença de 90% e sob determinadas condições ter a efetividade de 

apenas 60%. 

 No presente estudo, será apresentado o contexto dos lixões de uma pesquisa de 

campo acerca da efetividade ou não dos Termos de Ajustamento de Conduta no 

combate à disposição inadequada dos resíduos sólidos. Para tal, foram delimitados seis 

municípios da RMBH que constam na lista do anexo 1 da Deliberação Normativa (DN) 

do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) nº 52/01. Os municípios são o 

de Ibirité, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Caso um 

ou mais desses municípios não tenham mais lixão em seus territórios, verificar-se-á 

como ele foi extinto e se foi deixado por ele algum passivo ambiental ainda não 

recuperado. A pesquisa será feita com informações de entrevistas com pessoas 

envolvidas, de alguma forma, com o processo de regularização ambiental do lixão, 

preferencialmente o secretário municipal de meio ambiente, o Promotor de Justiça da 

respectiva comarca ou outro agente público que tenha participado da celebração do 

TAC. 

 Os objetivos da pesquisa, portanto se delineiam em verificar se os TAC’s são 

instrumentos efetivos ou não na resolutividade do problema socioambiental da presença 

dos lixões nos municípios pesquisados. Como objetivos secundários, procurar-se-á 

detectar quais os aspectos não-jurídicos que influenciam para uma possível 

inefetividade da opção jurídica. Dentre eles, destacaremos os vieses técnicos, 

financeiros, políticos e de gestão.  

 O trabalho será dividido em quatro capítulos além da introdução, da conclusão, 

das referências bibliográficas, dos anexos fotográficos, questionário e o apêndice com as 

entrevistas. No primeiro capítulo abordar-se-á a contextualização dos resíduos sólidos, 

com um breve histórico. Mencionar-se-á como os resíduos sólidos estão inseridos na 

contemporaneidade, além de algumas reflexões da produção de resíduos no sistema 

capitalista, o consumismo e o utilitarismo. 
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 No segundo capitulo, tratar-se-á acerca da realidade fática dos lixões como um 

problema ainda existente, e dos seus conceitos, classificações e características correlatas. 

Apontamentos sobre os resíduos sólidos urbanos no Brasil e no mundo serão citados 

como forma de expandir referencialmente o objeto de estudo para a esfera regional e 

global. Ainda neste capítulo serão estudados os danos socioambientais provocados pelos 

lixões e as normas, doutrinas e jurisprudências afetas ao caso. A viabilidade técnica, 

financeira e de gestão da disposição adequada dos resíduos demonstrou-se ser relevante 

para ser tratado neste capítulo, bem como propostas técnicas para a solução do problema. 

 No terceiro capítulo o estudo se perfaz pela juridicidade dos termos de 

ajustamento de conduta. A ciência aplicada aos casos concretos, a ofensa principiológica, 

a competência municipal, assim como propostas de extrafiscalidade como alternativa 

para a melhoria do aporto financeiro aos municípios. No quarto capitulo abordar-se-á a 

pesquisa de campo, onde estará consignado as observações e dados coletados junto aos 

membros das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios pesquisados bem 

como dos integrantes do Ministério Público das comarcas referentes dos mesmos 

municípios. Apresentar-se-á resumos esquemáticos para melhor visualização dos 

principais aspectos de cada localidade, além de propostas jurídicas. 

O estudo será abordado numa linha metodológica da tecnologia social cientifica, 

que conforme Gustin e Dias (2006) “é baseado num pensamento jurídico voltado para a 

tecnologia de questões sociais, preocupando-se com os fins e com os efeitos”. A linha 

teórica-metodológica adotada será a jurídico-sociológica onde o Direito está incluído 

num ambiente social mais amplo, com suas características socioculturais, políticas e 

antropológicas. O método escolhido será o indutivo-dedutivo, no qual as informações se 

complementam. O tipo de investigação implementada é o jurídico-exploratório onde 

será diagnosticada a efetividade ou não dos Termos de Ajustamento de Conduta 

celebrados no enfrentamento dos lixões.  
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 II       CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

2.1 Breve histórico dos resíduos sólidos urbanos 

Nos primórdios, os homens eram eminentemente nômades, moravam em 

cavernas, viviam da caça e da pesca e vestiam-se de peles de animais provenientes de 

suas empreitadas nas selvas, mas sempre produziam resíduos sólidos. Quando o 

alimento ficava escasso, esses homens se mudavam para outra região e os seus restos, 

ou "lixos", eram deixados por onde passavam, eram vestígios da passagem do homem 

por ali, e logo eram decompostos pela ação da natureza. Assim, a história do lixo se 

confunde com a própria história do ser humano e o seu estudo torna-se uma das formas 

de se estudar a civilização humana. 

Na Idade Antiga, o montante de lixo produzido ainda era pequeno e sua 

reciclagem era natural, afinal, eram basicamente restos alimentares, animais mortos e 

utensílios de pedra, metal e argila. Os arqueólogos valorizam muito o lixo, pois á a 

partir deles que estudam o comportamento de nossos ancestrais. Os objetos encontrados 

são pesquisados e revelam os hábitos e costumes dos povos daquela época.  

A produção de lixo começou a aumentar com o surgimento das cidades e com o 

aumento populacional. Os grandes agrupamentos humanos passaram a não mais se 

mudar de um lugar para outro e surge o acúmulo de resíduos. Os primeiros registros de 

controle dos resíduos sólidos datam de 500 a.C. na Grécia. Os lixões nos arredores de 

Atenas atraíam ratos, baratas e outros insetos. Solucionou-se o problema a época 

cobrindo os resíduos sólidos com camadas de terra, e assim, inventaram o Aterro 

Controlado (AC). No entanto, esses resíduos sólidos eram basicamente compostos por 

restos de comida e de tecidos, sendo o lixo da antiguidade quase todo orgânico.  

Na Idade Média, na Europa, o destino dos resíduos sólidos urbanos era 

individual. Além de restos de comida, o lixo passou a ser também constituído de 

excrementos humanos e animais. Não havia saneamento básico, antes da invenção do 

sistema de esgoto, os excrementos poderiam ser dispensados em vias públicas, onde 

eram arrastados pela água das chuvas. Aquela época foi marcada por epidemias como a 

Peste Bubônica e a Peste Negra, cuja causa está diretamente relacionada aos resíduos 
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sólidos urbanos, que é onde se alimentam os ratos, cujas pulgas são os vetores da 

doença.  

Durante séculos, as doenças infecciosas foram grandes males para a população e 

não havia preocupação com os resíduos sólidos urbanos, uma vez que essas doenças, 

muitas vezes, eram atribuídas a castigos divinos. No entanto, ficou pior durante a 

Revolução Industrial, no século XVIII. As máquinas ficaram mais potentes, pois eram 

movidas a vapor, e intensificando-se a poluição. Não havia preocupação com a 

natureza. Os homens achavam que os recursos naturais eram inesgotáveis e os resíduos 

das indústrias eram liberados sem tratamento no solo, no ar e nas águas. Com o 

crescimento da produção de mercadorias, o consumo foi incentivado e uma maior 

quantidade de artigos industrializados foi incorporada aos resíduos sólidos urbanos 

produzidos por aquela sociedade. Com o consumo maior, o desperdício também 

aumentou e o lixo acompanhou esse crescimento.  

No século XIX, quando as más condições de higiene passaram a ser vistas como 

um incômodo, a população buscou alternativas para a disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos e algumas mudanças de hábito com relação à higiene pessoal e das 

residências. Os agentes municipais limpavam as ruas e os engenheiros sanitários 

criaram novas tecnologias para reduzir custos e volume dos resíduos. Os óleos e 

gorduras eram recuperados para serem reutilizados na fabricação de sabão e velas e os 

incineradores geravam vapor para energia e aquecimento. 

Essas mudanças foram positivas, mas as preocupações com o ambiente eram 

tímidas. Jogar resíduos sólidos urbanos no mar ou em espaços abertos longe das cidades 

continuava a ser aceitável. A preocupação plena com o meio ambiente só apareceu em 

meados da década de 60, quando pesquisas de especialistas em natureza começaram a 

apontar os impactos da ação antrópica no meio ambiente. 

Com o passar dos anos, surgem novas fontes de energia, como o petróleo e a 

eletricidade. No início do século XX, inovações tecnológicas como os aparelhos 

elétricos e as máquinas exercendo um grande fascínio na população. A propaganda 

atuava também como fundamental no incentivo para a aquisição desses bens. Assim, 

recrudesceu a geração de resíduos sólidos urbanos domésticos e industriais. Outros 

resíduos como os pesticidas, que se tornam populares após a Segunda Guerra Mundial 
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como solução para o controle de pragas nas lavouras passaram a ser mais uma 

preocupação de controle. 

Uma mudança paradigmática veio com o capitalismo e o consumismo, pois 

vários produtos que eram feitos para durar passam a ter uma vida útil menor e as 

pessoas são incentivadas a descartá-los e comprar um modelo novo. Este conceito 

recebeu o nome de obsolescência programada. Desta forma, da mesma maneira com que 

as pessoas na Idade Média sofreram as consequências por jogar os resíduos sólidos 

urbanos de forma inadequada, hoje se percebe que o modelo consumista e o excesso de 

materiais descartados nos trazem sérios problemas, porém agora com uma magnitude 

muito maior. 

Um dos grandes problemas dos resíduos são também os resíduos sólidos urbanos 

eletrônicos. Restos de aparelhos eletrônicos como peças de computador, celulares 

velhos e eletrodomésticos estragados, assim como as pilhas e baterias usadas, são 

jogados em qualquer lugar. Esse tipo de resíduo sólido contém elementos químicos 

pesados que prejudicam o meio ambiente. O mercúrio e o chumbo contidos em pilhas e 

baterias podem penetrar no solo e contaminar os lençóis freáticos e fontes de água 

potáveis. As pessoas são incentivadas a trocar aparelhos eletrônicos toda vez que surge 

outros mais modernos. Uma forma de dar destino correto ao resíduo eletrônico seria o 

reaproveitamento das peças, o que está em desuso, sendo então o mais recomendável a 

incineração ou a reciclagem das partes que são reutilizáveis. 

O crescimento populacional e a Revolução Industrial em 1780 na Inglaterra 

elevaram vertiginosamente a produção e o consumo de diversos bens de consumo. 

Devido a esses fatores, nesse período, iniciou-se de forma progressiva a geração de 

resíduos sólidos. Apesar de a exposição desse fenômeno social ser uma grande marca 

desenvolvimentista, junto a ela seria produzido o resíduos sólido, que ainda não era uma 

preocupação ambiental. 

Foi a partir de 1960 que o cenário começa a mudar e as pessoas, de modo geral, 

passam a se preocupar com o meio ambiente. Fatos como maremotos, tempestades, 

furacões, aquecimento global e o buraco na camada de ozônio despertam na 

humanidade a necessidade de adequar suas ações à proteção ambiental. Nesse cenário é 
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que a questão do resíduo sólido foi percebida como mais um problema a ser 

solucionado pelas autoridades e pela sociedade civil organizada. 

 O resíduo sólido urbano é um bom indicador de sustentabilidade e 

desenvolvimento. Quanto maior for a economia de um país, mais resíduos ele produzirá. 

É uma indicação de que o país está crescendo, mas caso não destine adequadamente 

seus resíduos, esse país não estará se desenvolvendo sustentavelmente. Há distinção 

entre a sustentabilidade no contexto de desenvolvimento. Políticas mais modernas já 

prevêem desenvolvimento com menor geração de resíduos. Nos últimos anos, percebe-

se uma mudança no perfil do resíduo sólido. Na primeira metade do século passado, a 

sua composição era predominantemente de matéria orgânica. Com o avanço da 

tecnologia, de maior utilização de embalagens, de materiais plásticos, eletroeletrônicos, 

pilhas, baterias, pneus e lâmpadas, esses materiais se tornaram cada vez mais presentes 

no resíduo sólido urbano, que torna os resíduos mais poluidores.  

  A reciclagem, alternativa eficiente para o problema dos resíduos sólidos urbanos 

é desenvolvida pelo movimento ambiental desde a década de 70. Naquela época, em 

diversos países ainda não se conseguiu produzir bens rapidamente e com baixo custo. 

Assim, praticava-se a reciclagem, mesmo que sem a conotação de programas de larga 

escala. As pessoas que praticavam a reciclagem, reutilizavam ou consertavam produtos 

quebrados ou inutilizados. Depressões econômicas trouxeram a necessidade de as 

pessoas reciclarem, pois não podiam pagar por bens novos.  

 Em uma perspectiva mais atual do reflexo deste tipo de sociedade, é de destaque 

o pensamento de Tickell (2002)
3
 que dissertou da seguinte forma acerca das interações 

humanas com o meio ambiente e suas repercussões insustentáveis: 

 

 
   A ideologia  da  sociedade  industrial,  baseada em noções sobre o crescimento  

   econômico, padrões de vida cada vez  melhores e fé nas soluções tecnológicas,  

   a longo prazo é inviável. Ao  mudarmos  nossas idéias, temos que adotar como  

   objetivo uma sociedade humana em que a população, o consumo de recursos, a 

   eliminação dos resíduos e o meio ambiente estejam num  equilíbrio saudável.  

   Acima  de   tudo,  temos  que  encarar   a   vida   como  respeito  e   assombro.  

   Precisamos  de  um  sistema  ético  em  que  o  mundo  natural tenha valor não  

   apenas para o  bem  estar  humano,  mas  para  si  e  em  si.  O  universo é algo  

   interno, tanto quanto externo (TICKELL, 2002). 

                                                 
3
 Palestra em uma Conferência sobre o”Nosso destino, a Terra”, na Catedral de Portsmouth. 2002. In: 

Lovelock. James. A Vingança de Gaia. Trad. Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006. p. 141. 
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Com o movimento ambiental a reciclagem se tornou uma ideia recorrente. 

Apesar do descrédito pela falta de aceitação pública e mercadológica desses produtos, 

aos poucos, a axiologia dos resíduos se transforma em algo bom e útil. O sucesso da 

reciclagem se deve além da atual aceitação pública, do crescimento da economia do 

setor e de leis que incentivam desde as coletas seletivas até a gestão da logística reversa 

e a inclusão de catadores. 

 

2.2 Resíduos sólidos na contemporaneidade. 

 

 

 

 A contemporaneidade possui importantes características que influenciam muito 

as questões ambientais como os aspectos tecnicistas, econômicos e a crise ética. Alguns 

equívocos são observados na repetição dos discursos extremistas. A crise do Direito 

também é um fator que merece destaque na sua ineficácia na proteção do bem 

ambiental, devido aos diversos mecanismos protelatórios e recursais, além de sanções 

pífias. 

A técnica não é a única solução para a crise ambiental, pois foi ela própria que 

gerou essa crise. Devem-se buscar alternativas de sentido para o tema ambiental. Não 

podemos resolver as questões ambientais com o pensamento moderno concreto, e, sim, 

através da ideologia pós-moderna ou da Segunda Modernidade, onde os conceitos são 

fluidos e as decisões passam por fatores práticos e não apenas do campo das ideias. 

A natureza é o meio ambiente não modificado pelo ser humano. A cultura é a 

natureza modificada, com sentido, que convive com a nossa existência. A técnica, como 

evolução da razão e afirmação da razão tecnicista, contribui para uma interferência 

polarizada no equilíbrio sistêmico da dinâmica ambiental. No entanto, acabou por 

provocar um desequilíbrio. O recrudescimento da técnica enfraquece a ética. 

A maior parte das respostas dos problemas éticos na contemporaneidade usa 

instrumentos racionais da técnica para tentar solucioná-los. Na prática, torna-se uma 

irracionalidade operacional, pois a técnica não é capaz de resolver todas as questões 

éticas. Deve ocorrer, portanto, hodiernamente em nossa cultura ambiental, uma 

mitigação da excessiva valorização tecnicista e o fortalecimento da ética. Esse cenário 
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desmente a corrente positivista, na qual se construiu o modelo de que a razão resolveria 

todas as questões sociais. 

Percebe-se a universalização de forma um pouco mais clara, no tema dos direitos 

humanos, pelo amadurecimento dos direitos individuais. Embora se possa falar também 

em uma diversidade de entendimentos do que sejam os direitos humanos, nas diversas 

partes do mundo. Espera-se para os direitos coletivos de terceira geração, como o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde o sujeito é plural, uma evolução 

ainda para as próximas décadas. 

A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões 

de habitantes, um quinto do total mundial (DIAMOND, 2013). “É o terceiro maior país 

do mundo em área e o terceiro mais rico em espécies de plantas. Sua economia cresce a 

10% ao ano, quatro vezes a média das economias do Primeiro Mundo”
4
. É o maior 

produtor de carvão, ferro e está no topo em eletricidade, veículos automotores e 

madeira. Junto a estes números estão os problemas ambientais na mesma proporção. 

Poluição do ar, perda de biodiversidade, desertificação, erosão do solo, acúmulo de 

resíduos sólidos e falta de água são alguns exemplos que este país possui. Portanto, 

problemas ambientais de grande porte, não são características exclusivas de países 

capitalistas, sendo a China um país socialista, este cenário explica bem o quadro de 

generalização dos danos à natureza no planeta. 

O prisma da percepção contemporânea do resíduo sólido, em nossa sociedade e 

suas concepções, remonta ao ano de 1430, início da Idade Moderna, há quase 600 anos. 

O período é marcado pela Queda do Império Romano no Oriente. Muitos anos já se 

passaram e com eles a transformação do conceito, do valor e do tratamento que 

dispensamos ao resíduo sólido na sociedade atual. O resíduo sólido foi concebido na 

maior parte desse período por um conceito de desprezabilidade, inutilidade e desvalor. 

Pouco se procurou nas culturas modernas, reaproveitá-lo, reusá-lo ou reutilizar o 

resíduo sólido.  

Historicamente o destino dos rejeitos sólidos sempre foram os lixões e com isso 

as crescentes externalidades negativas principalmente da economia. A transformação 

axiológica do resíduo sólido, mesmo que timidamente, evolui ao perpassar dos anos e 

vem alcançando progressos expressivos. O crescimento vertiginoso da população 

mundial tornou o resíduo sólido, principalmente nos últimos vinte anos, um grande 

                                                 
4
 Idem. 2013. 
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problema a ser solucionado e ao mesmo tempo um atrativo para as empresas de logística 

reversa e para os catadores. 

Nota-se a prematuridade jurídica do assunto pela promulgação recente da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei Federal nº 12.305/10. Essa norma 

federal aponta as regras gerais para os governos ampararem suas ações em políticas 

adequadas de destinação dos resíduos sólidos. O reaproveitamento econômico do 

resíduo sólido, através de inúmeras possibilidades, proporciona melhorias sociais, 

econômicas e ambientais. Nessa esteira, veio a mudança ontológica do resíduo sólido 

em nossa sociedade. Estamos longe de uma estrutura social forte o suficiente para 

podermos reaproveitar efetivamente todo o resíduo sólido produzido por uma população 

que já ultrapassa os 200 milhões de habitantes em nosso país e sete bilhões em nosso 

planeta. Conforme estudos do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR, 

2013)
5
, reaproveitam-se menos de 1% dos resíduos produzidos no Estado de Minas 

Gerais. 

 A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Minas Gerais, prevista na 

Lei nº 18.031, de 12/01/09, anterior à Lei Federal sobre o mesmo tema, sujeita os 

agentes públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou indiretamente, 

envolvam a geração e a gestão de resíduos sólidos, à observância dos seus dispositivos. 

   A etimologia do termo lixo é oriunda da expressão em latim lix e possui dois 

significados (RODRIGUES; CAVINATTO. 2003). O primeiro significa "cinzas", de 

um tempo que a maioria dos resíduos domésticos eram compostos por cinzas e restos de 

lenha carbonizados dos fornos e fogões. O outro significado deriva de lixare que 

significa polir, desbastar, onde o resíduo sólido possuía um caráter de sujeira, de restos, 

de supérfluo, do efeito que a lixa produz nos materiais. Outras definições para o termo 

são relacionadas à sujeira, imundice, coisas inúteis, velhas e sem valor. Lixo, conforme 

a doutrina , tecnicamente, é entendido hodiernamente como resíduos sólidos e quando 

se referir a 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 (BRASIL, 2010). 

                                                 
5
 Semana Mineira de Redução de Resíduos. 2013. 
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A temática socioambiental dos danos provocados pelos resíduos, ganha 

repercussão nos últimos anos, quando a discussão alcança os diversos setores da 

sociedade organizada, os meios de comunicações, as organizações não governamentais, 

os órgãos ambientais e a sociedade civil. O resíduo sólido, desta forma, passa a ter 

maior visibilidade com o aumento exponencial principalmente com a presença de 

inúmeros tipos de papéis, materiais da construção civil e embalagens descartadas 

inadequadamente no meio ambiente artificial, alguns casos de inundações provocados 

por acúmulo de resíduos sólidos nas redes de esgoto e nos cursos d’água, mau cheiro 

próximo a residências, presença humana nos lixões, dentre outros. Recrudesceu assim a 

diversidade e a quantidade de problemas nos grandes centros urbanos relacionados ao 

resíduo sólido.  

O aumento populacional como um dos fatores que mais impactam a produção de 

lixo e a ocupação desordenada do solo impôs a necessidade de políticas públicas 

efetivas de destinação correta dos resíduos. Os locais considerados adequados para os 

padrões brasileiros são os Aterros Sanitários (AS), as Usina de Triagem e Compostagem 

(UTC) e as Usinas de Incineração (UI), embora eles também sejam considerados por 

especialistas como um passivo ambiental e consequentemente, podendo ser entendido 

como uma disposição inadequada. Apesar de a política fiscal, de destinação de receitas 

maiores, de 30% e não 10%, do valor arrecadado com o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços Ecológicos (ICMS-e) serem destinados para os 

municípios que construírem Aterros Sanitários (AS) ou Unidades de Compostagem e 

Triagem (UTC) em seus territórios, ainda há grandes desafios de ordem de gestão, 

política, econômica e técnica a serem superadas.  

A barreira política se observa em dois momentos. A primeira, quando uma 

gestão aponta que as dificuldades têm origem na gestão anterior. Esse argumento se 

mostra inconsistente, pois a partir do momento em que um candidato se dispõe a ocupar 

um cargo eletivo da chefia do poder executivo municipal, ele assume o dever de 

resolver os problemas não solucionados pelas gestões anteriores. A segunda ocorre 

quando a lei sugere o consórcio intermunicipal para a construção dos ASs ou das UTCs 

e os municípios não demonstram interesse em construí-los, alegando inviabilidade 

econômica, porém com forte aspecto também de incompatibilidade política. Nestes 
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casos, o interesse público fica relegado pelos antagonismos políticos de partidos 

adversários.  

A escolha do município para a existência dos locais apropriados para receber os 

RSU em regime de consórcio, ainda é acompanhada de aspectos negativos como a 

repercussão social pejorativa de ser um município que receba resíduos de outros 

municípios, a possibilidade de disseminação de moléstias e a falta de um local 

adequado.  

Uma parcimônia alijada de posicionamentos partidários entre os governantes 

municipais deve ocorrer para que não haja qualquer entrave para a celebração dos 

consórcios regionais.  O interesse público deve sobrepujar em detrimento dos interesses 

políticos. O cenário atual de preocupação socioambiental com os resíduos sólidos além 

dos prazos estaduais já estarem vencidos e os da União prestes a vencer em dois de 

Agosto de 2014, devem ser vistos pelos prefeitos não apenas como o momento 

adequado para estabelecerem seus planos de resíduos sólidos, mas realmente como 

ultimatos para a solução do problema de forma definitiva. O meio ambiente, a sociedade 

e à saúde pública não podem mais esperar a vontade política e conviver com o 

desrespeito as normas de proteção ambiental.  

Projetando estes aspectos para uma proporção nacional e global, temos que 

somando todas as disposições inadequadas dos níveis locais, ocasiona um efeito cascata, 

onde toda a humanidade sofrerá a repercussão destes danos socioambientais. Lovelock 

(2006) explica que Gaia, como “um invólucro esférico fino de matéria que cerca o 

interior incandescente” e “um sistema fisiológico porque parece dotada do objetivo 

inconsciente de regular o clima e a química em um estado confortável para a vida”, 

referenciando uma deusa da Mitologia, e nomeando a Terra como um ente vivo, destaca 

a dimensão da interconectividade da soma de todos os danos ambientais que são 

suportadas pela Terra viva. Este posicionamento é uma alerta para o cuidado não apenas 

com os resíduos sólidos, mas para com toda a temática ambiental, como o aquecimento 

global pelas emissões de gases do efeito estufa, desmatamento, poluição dos recursos 

hídricos, uso de energias não renováveis, dentre outros que só agrava o peso que Gaia 

tem que suportar, e que não é baixo quando somados todos estes danos. 
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2.3 O sistema capitalista e o consumismo. 

 

 A Modernidade se inicia com a Queda do Império Romano no Oriente no século 

XV, mais precisamente em 1453. Para outros em 1789 com a eclosão da Revolução 

Francesa. Fato é que as repercussões desses períodos estão presentes nos tempos de 

hoje, e será através dele que devemos observar o surgimento da produção de resíduos e 

rejeitos pela sociedade de forma a carecer de uma preocupação científica. Dentro da 

Modernidade, com a presença de seus aspectos marcantes como o Racionalismo, o 

Capitalismo, a Sociedade de Consumo, a Crise Ética e de Sentido, o Tecnicismo, o 

Pluralismo e seus conflitos, todos podem ser relacionados ao meio ambiente. Contudo, 

será na Revolução Industrial que se observa com maior nitidez o surgimento dos 

ambientes urbanos degradados e o aparecimento dos resíduos nas ruas das grandes 

cidades emergentes. 

Foi na Reforma Protestante, um dos eventos que marcaram a origem da 

Modernidade, junto com o Descobrimento da América em 1492, que surge o embrião 

do Capitalismo, sistema que perdura até hoje. Esse modelo de sociedade demonstrou 

sua solidificação em muitos países, mesmo com embates com os países socialistas. 

Após mais de 500 anos, argumenta-se, entre os cientistas sociais, os males decorrentes 

desse modelo social, principalmente contra a Sociedade de Consumo e os seus valores 

de dominação dos meios de produção e que produz desigualdade e outros problemas 

sociais, e dentre eles o do lixo, pelos números elevados de resíduos produzidos pelas 

sociedades capitalistas contemporâneas. Importante destacar que os problemas 

ambientais não estão existentes apenas neste modelo de sociedade, nos sistemas 

socialistas e comunistas, também existe problemas relacionados aos resíduos, apenas 

com suas origens e características um pouco distintas. 

O Capitalismo surge nos pequenos burgos da Europa e é com o Protestantismo 

que ele se consolida, devido às expropriações das terras da Igreja para as formações das 

cidades. Para o cristianismo, a usura e o acúmulo de capital são mal vistos, enquanto 
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que o Protestantismo prega que a prosperidade é divina. As famílias ao serem 

expropriadas das terras da igreja deslocam para os burgos e a sociedade toma o lugar da 

família e as populações começam a crescer. 

Atualmente, vivemos na pós-modernidade, ou como prefere a melhor doutrina, 

numa segunda modernidade. No capitalismo, o homem se submerge de uma forma 

intensa e veloz ao consumo. Ele passa a não mais raciocinar, a refletir, sendo um ser 

acrítico. Trata-se de um modelo de organização social muito sedutor, impulsionado 

pelas produções industriais.  

É neste cenário de consumo que os resíduos surgem como um problema 

Acontecimentos que têm como marco histórico a Revolução Industrial, ocorrida na Grã-

Bretanha, no final do século XVIII. Hobsbawm (1977) observou na Inglaterra, entre os 

anos 1780 e 1800, e principalmente em Londres, o surgimento da máquina a vapor, por 

James Watt, em 1784, que substitui a mão de obra humana pela mecânica. Esse 

acontecimento fomentou o crescimento em larga escala da produção, precipuamente nas 

indústrias têxteis e algodoeiras à época. 

Essas indústrias propiciaram a ascensão da sociedade capitalista, que é uma das 

colunas de sustentação da sociedade moderna do ocidente e com cada vez mais força, 

também nos países orientais. Para alguns economistas, a Revolução Industrial foi a 

partida para um crescimento autossustentável. Essa terminologia foi aplicada na 

doutrina ambiental, mas também utilizada por outras ciências como se observa na 

Economia. A Sustentabilidade foi consagrada pela Convenção da Biodiversidade no Rio 

de Janeiro em 1992, conhecida como Eco-92 e estabelecida nas Metas do Milênio pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), e a cada dia é mais utilizada. 

Durante a Revolução Industrial, a exportação britânica de tecidos aumentou mais 

de dez vezes. Foi nessa época que se iniciou a vitória das exportações sobre o mercado 

doméstico. Outros números são relevantes como a vertiginosa exportação para as Índias, 

ao contrário que era comum na história do comércio internacional. Em 1820, esse país 

adquiriu 11 milhões de jardas de tecidos, enquanto que em 1840 esse número subiu para 

145 milhões de jardas. Fatos como esses marcaram a história mundial do capitalismo e 

do consumismo. A quantidade de algodão importada pela Grã-Bretanha subiu de 11 

milhões de libras-peso em 1785, para 588 milhões em 1850 e a produção de tecidos 

nesse mesmo período subiu de 40 milhões para 2 bilhões de jardas. 
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De acordo ainda com Hobsbawm (1977), foi com toda essa expansão industrial 

que surgiram grandes problemas sociais. O capitalismo tinha, então, sua primeira crise. 

O crescimento de algumas décadas depois passou a diminuir devido às revoltas sociais, 

o descontentamento com a substituição da mão de obra pelas máquinas e com o 

desemprego. Surgiram, então, os movimentos dos trabalhadores destruindo as 

máquinas, pois as julgavam ser responsáveis pelas suas misérias. Passaram a ser parte 

integrante das novas cidades a miséria, a pobreza e o lixo. Os resíduos sólidos começam 

a surgir como um problema social e a sua história se inicia por volta de 1840 no berço 

da Revolução Industrial, ou seja, na Grã Bretanha. Londres, nessa época, era a única 

cidade mundial a contar com mais de 1 milhão de habitantes, vindo logo depois Paris, 

que possuía cerca de 500 mil pessoas. 

  Outros números que corroboram a força da Revolução Industrial são as novas 

fiações e processos industriais do algodão. Em 1800, eram 39 patentes, em 1820 já eram 

51 e, em 1840, o número alcançou 156 patentes na Grã-Bretanha. Com esses 

indicadores, é fácil imaginar como a produção gerava os seus resíduos e 

concomitantemente os problemas advindos da falta de políticas públicas para absorvê-

los todos. 

Hobsbawm (1977) ainda ilustra esse período da história, acerca do clima 

instaurado na Europa pela Revolução Industrial: 

 

 

Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o 

mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o 

seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, aqui a civilização 

faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem 

(HOBSBAWM, 1977). 

 

 Importante apontar que no pensamento moderno, a natureza possui um novo 

conceito. Ela é vista pela ciência como uma máquina e não como um organismo vivo. 

Conforme ensina Eigenheer (2003) o lixo pertence a uma zona sombria, onde 

prevalecem medos e receios. O lixo costuma ser lembrado como um dejeto, impregnado 

de sujidades, onde com ele, são jogadas fora todas as nossas impurezas, e assim como 
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ele, o nosso corpo também terá o mesmo destino quando não mais prevalecer a vida, e 

sua matéria transformar em restos mortais. 

 O lixo possui um forte caráter estigmatizador. Assim, aqueles que lidam com 

ele, como os agentes de limpeza pública, os catadores ou os recicladores possuem para 

alguns integrantes da sociedade o mesmo desvalor que é atribuído ao lixo. Mesmo que 

muitos dentre aqueles, percebam a sua identidade, não com a etiqueta do inferiorizado, 

mas como dignificados pela oportunidade que aquele trabalho lhes proporciona de 

sobrevivência e até de respeito. Contudo, enquanto não for superado esse tratamento 

pejorativo ainda dispensado a quem trabalha com os resíduos, o homem terá 

dificuldades em resolver esse problema. A implementação de novas tecnologias para o 

tratamento e destino desses resíduos enfrentarão grande resistência pelos gestores 

públicos, pela sociedade civil e pelo mercado, por também entenderem que os resíduos 

estejam em uma esfera de rejeitabilidade. 

 A escassez de locais licenciados para disposição dos resíduos sólidos tem 

consequências significativas na saúde pública e no meio ambiente. Atrai a presença de 

seres humanos, provoca assoreamento, poluição do ar, do solo e da água. Há, na atual 

sociedade de consumo, características que impõem um forte traço de descartabilidade 

aos produtos. O ser humano é também percebido como um produto e como um objeto, e 

se são objetos, são descartáveis. O mercado cria desejos que ao serem satisfeitos geram 

novos desejos, é a compulsão pelo consumo. Os shoppings são os templos 

contemporâneos e a questão ambiental está segregada nesse contexto.  

 O consumo sempre existiu, passando a ser individual em uma sociedade de 

consumidores. Os indivíduos passam a ser julgados pelo que consomem. A satisfação 

do consumo não pode ser realizada, devido a sua ausência de limites. Ocorre, então, o 

retardamento da satisfação. Bom é o novo. O velho tem que ser descartado e corremos o 

risco de sermos descartados também, caso tratemos o ser humano da mesma forma 

como tratamos as coisas. A busca pelo novo é permanente, o que gera uma insatisfação 

perpétua do consumidor. Cada indivíduo será medido por aquilo que possui. Tudo é 

mercadoria, inclusive o meio ambiente. Pensar o meio ambiente como uma mercadoria 

é o mesmo erro de encarar o homem da mesma maneira. O mundo vive uma crise ética 

que se traduz numa clara crise de sentido, onde se almeja muito que o Estado e o Direito 

resolvam todos os conflitos existentes na sociedade. 
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2.4 O utilitarismo. 

 

 Uma importante interpretação da sociedade ao longo dos últimos quase 300 

anos, começando com a Revolução Industrial em 1780 na Inglaterra até os dias de hoje, 

está na concepção de que a maioria dos países são adeptos ao Capitalismo. Essa ideia 

está presente nos pensamentos de Bauman (2009), que menciona de forma emblemática 

não apenas as características do Capitalismo e do Consumismo, mas também do 

Utilitarismo, distinguindo-o de forma sutil com o que está por detrás das relações 

comerciais e humanas. 

 Bauman (2009) expõe que a sociedade atual se compõe de um forte traço de 

efemeridade. Com este raciocínio, o autor demonstra que não apenas as mercadorias são 

desprezíveis, mas, também, o ser humano. É com a expressão de liquidez que ele 

adjetiva toda a sociedade contemporânea, caracterizando a essência do homem, num 

mundo onde as relações humanas se mercantilizam como um verdadeiro ser descartável, 

um ninguém ou até um lixo mesmo.  

 Ressalvados os exageros, esse autor desperta a sociedade para o problema que o 

Capitalismo tem de mais complexo: a insaciabilidade pelo consumo. No desdobramento 

deste sistema, o homem não tem como supremos os valores morais e humanos, pois até 

mesmo o ser humano se torna desprezível pela velocidade da imposição de adquirirmos 

sempre o novo. Com isso, acabamos nunca nos tornando atualizados, sempre nos 

sentimos ultrapassados, velhos e passíveis de sermos descontextualizados, desprezados 

e descartados por esta sociedade materialista. 

 Sob este prisma, esta sociedade moderna, possui a convicção de que seus bens 

são rapidamente indesejáveis, devendo ter como destino a lata de lixo. O novo processo 

onde as pessoas estão inseridas é a “destruição criativa”. Este modelo pode ser bem 

observado nas tentativas governamentais de substituírem os lixões pelos Aterros 

Sanitários e Usinas de Triagem e Compostagem, sem perceberem as vidas que já se 

instalaram naqueles lixões e extraem daquele local o seu sustento. Louvável é a prática 

de extirpar a presença dos lixões ainda presentes na maioria dos municípios brasileiros. 

Entretanto, por falta de políticas de inclusão social, não se estuda suficientemente a 
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possibilidade e as alternativas de alocarem aquelas pessoas em um setor produtivo, onde 

eles poderão não apenas sair daquele local hostil, mas, também, continuar a ter de onde 

retirarem o seu sustento. Esta realidade demonstra que os problemas gerados pelos 

lixões ultrapassam a esfera apenas do meio ambiente e alcança também o social, por 

isso da escolha mais acertada, dos danos socioambientais provocados pelos lixões. 

 O Utilitarismo tem como característica condutas humanas inadequadas quando 

analisadas sob um prisma socioambiental. Visa balizar as atitudes humanas, apenas de 

modo a favorecer o bem-estar do homem. É coerente, portanto, dizer que esta corrente, 

está alinhada as concepções do Capitalismo e do Consumismo, sendo o Utilitarismo, 

sua consequência natural. Com toda a praticidade imposta por um mundo cada vez mais 

utilitarista, as coisas, e tormentosamente também o homem, acabam por se tornar 

também cada vez mais intangível. Com o crescimento populacional e o fortalecimento 

da cultura utilitarista, ou seja, que as coisas devem sempre ter um propósito prático, do 

contrário perdem sua função de ser e que as coisas têm seus prazos de validade cada vez 

mais curtos, recrudesce assim a produção de lixo das mais variadas espécies e com ele 

os problemas socioambientais. 

 O desejo é cada vez maior, portanto, não há limites para o utilitarismo. Vive-se o 

presente pelo presente, não há um planejamento nem uma preocupação com o futuro. O 

valor dos nossos antepassados está no passado. O que vale agora é o que é imposto 

como novo. O desejo é um importante impulsionador para o homem. Ele motiva nossas 

ações. O critério para se estabelecer quais são os nossos desejos é que diferencia nosso 

bem estar como verdadeiro ou efêmero. O tipo dessa escolha irá dizer se nossa 

felicidade está depositada em coisas com sentido pleno ou pueril. 

  Num mundo onde estamos cercados de produtos, mercadorias, embalagens, 

propagandas e consumidores, o que se espera é realmente que todos esses elementos se 

interajam. O resultado de tudo isso é o prazer efêmero pelo consumo e as inúmeras 

pilhas de todas as espécies de lixos decorrentes desse modelo de sociedade. Esses lixos 

são os guarda-roupas lotados, o lixo oriundo de aparelhos domésticos e eletrônicos, 

mais caracterizado pelos aparelhos celulares ou o lixo das informações que processamos 

diariamente com o advento da internet se optar pela abstração. Além desses, há o lixo 

domiciliar, que produz toneladas de detritos por dia nas grandes cidades.  
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Este modelo socioeconômico de consumo tem o lixo como uma marca de seus 

produtos. O utilitarismo deve ter entre suas características as preocupações ambientais 

como o aquecimento global, as mudanças climáticas, as poluições do ar, da água e do 

solo, e a redução de milhões de toneladas de lixo produzidas diariamente. Podemos 

destacar nesta sociedade de consumo, a produção de lixo como uma atividade perene e 

blindada contra crises. Por isso, a destinação adequada dos resíduos pode ser destacada 

efetivamente como um dos dois principais desafios ambientais que a vida líquida 

precisa enfrentar e resolver. Neste tipo de sociedade, efêmera nas relações interpessoais 

e voláteis no manejo das coisas, a perspectiva é de ser factível com relação a problemas 

sérios envolvendo principalmente a poluição provocada pelos resíduos sólidos e, 

portanto, torna-se auspicioso refletir qual a direção estamos dando para o nosso futuro 

neste aspecto. 
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 3 OS LIXÕES: UM PROBLEMA AINDA EXISTENTE 

 

 

 3.1 Conceitos, classificações e características 

  

 

 Um importante cenário onde devemos conceituar e referenciar a situação da 

disposição inadequada dos resíduos urbanos é o da sustentabilidade. O entendimento 

deste conceito mais do que o estampado no art. 225 da Constituição Federal de 1988 

como sendo o dever do Poder Público e da coletividade de defender e preservar o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, deve 

ser entendido em uma dimensão supradimencional, onde a sustentabilidade alcança 

sentidos superiores de aplicação. Ignacy Sachs (2009) consegue expor como este 

paradigma está presente em diversas esferas de atuação humana, auxiliando o 

alargamento de horizontes da envergadura conceitual do tema. Assim expõe o autor: 

   

   Critérios  de  sustentabilidade:  1.  Social:  alcance  de um patamar razoável de  

   homogeneidade   social;   distribuição   de   renda   justa;   emprego pleno e/ou  

   autônomo  com  qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e  

   serviços sociais.  2.  Cultural: mudanças no interior da continuidade (equilíbrio  

   entre respeito à tradição e inovação; autoconfiança com abertura para o mundo. 

   3. Ecológica: preservação  do potencial do capital natureza na sua produção de  

   recursos  renováveis;  limitar o  uso dos  recursos  não-renováveis;  Ambiental: 

   respeitar e realçar a capacidade de  autodepuração  dos  ecossistemas  naturais;  

   Territorial:    superação    das    disparidades    inter-regionais;       Econômico:  

   desenvolvimento    econômico   intersetorial   equilibrado;  Política (nacional):  

   democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos; 

   Política (internacional): eficácia do sistema de prevenção de guerras  da ONU,  

   na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional. (SACHS, 2009, 

   p. 85) 

 

 Desta feita, destaca-se que o cenário da disposição dos resíduos sólidos urbanos, 

bem como os temas ambientais como um todo, pela sua inerente complexidade e 

interrelação como uma verdadeira teia, nos remete a refletir que o problema dos 

resíduos não se trata apenas da contaminação do solo, da água e do ar. A inserção dos 

catadores implica um forte fator social para o tema dos lixões, o que requer do poder 

público cuidados não apenas para a disposição adequada, mas também para o rearranjo 

destas pessoas na sociedade. Por isso, não se deve, perder de vista a completude do 

tema e as demais questões que envolvem o assunto.  
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 Retornando ao objeto, mas sem perder de foco sua amplitude, julga-se 

importante uma seção secundária sobre os assuntos intitulados, tendo em vista a 

especificidade dos termos e objetivando uma melhor definição dos conceitos utilizados 

na pesquisa e dos parâmetros que serão utilizados. Para nos ater mais à técnica jurídica, 

adotaremos os conceitos trazidos pela legislação, não obstante haja diversos conceitos, 

classificações e características elaboradas por outros ramos científicos que tratam de 

temas ambientais como a Engenharia Ambiental e a Biologia. 

 O conceito de lixo conforme Ferreira (2004), por sua utilização comum, é: 

 

(s.m.) 1. Aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga fora; entulho. 

2. (p. ext.) Tudo o que não presta e se joga fora. 3. Sujidade, sujeira, imundice. 

4. Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. 5. (Restr.) Resíduos que resultam 

de atividades domésticas, industriais, comerciais, etc. 6. Fig. v. ralé. Lixo 

atômico. Fis. Nuclear. Conjunto de detritos resultantes da fusão nuclear e que, 

em razão de sua radioatividade, devem ser isolados, longe de regiões povoadas, 

até que ela venha a cessar; lixo radioativo. Lixo espacial. Astron. Satélites 

artificiais desativados e/ou detritos provenientes desses objetos lançados pelo 

homem ao espaço, e que podem oferecer ameaça aos astronautas e às 

espaçonaves. Lixo especial. Lixo de difícil eliminação, como, p. ex. de 

atividades industriais poluentes. Lixo radioativo. Lixo atômico. (FERREIRA, 

2004) 

 

Pelas qualificações expostas nos itens 1, 2, 3 e 4, verifica-se como o lixo possui 

uma conotação pejorativa quando comparado com sujeira, e impregnado de adjetivos 

negativos. Objetos diversos podem ser ou se transformar em lixo. Desde uma poeira 

domiciliar varrida para o cesto até naves espaciais desativadas pelo homem no espaço 

ou o próprio corpo humano depois de cessada a vida. Deve-se ter o cuidado ao nos 

referirmos ao lixo, porque existe uma classificação que distingue o lixo que não possui 

valor daquele que pode ser reaproveitado, reutilizado e reinserido no ciclo produtivo e 

de consumo. 

Com o passar dos anos e a necessidade de destinar corretamente o lixo sem causar 

danos ao meio ambiente e às pessoas, a ciência conferiu nomenclaturas específicas a 

cada tipo de lixo. Tecnicamente substitui-se o termo lixo por resíduos e rejeitos. 

Produtos perigosos ou materiais que não possuem valor e não podem ser reaproveitados, 

tais como o lixo hospitalar e os oriundos da construção civil são rejeitos. Sua natureza é 

de serem inaproveitáveis, pelas suas características nocivas ou inviáveis para uma 

reutilização. Seu destino é o aterramento. Resíduos são os materiais que podem ser 

reaproveitados, reciclados, reusados ou reutilizados, dotados de utilidade e valor 
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econômico, sendo insumos para a indústria de reciclagem e de logística reversa, que têm 

como objetivo retornar materiais usados ao mercado. 

 Outro conceito é o de Depósito de Lixo. Previsto no art. 2º, d da Deliberação 

Normativa (DN) COPAM nº 118/08. É a denominação genérica do local utilizado para 

destinação final de RSU coletados pela municipalidade, que dependendo da técnica ou 

da forma de implantação e operação pode ser classificado como: Aterro Sanitário, 

Aterro Controlado, Lixão ou outra técnica pertinente. É comumente utilizado durante as 

etapas de levantamento e pesquisa dos locais de destinação de RSU, onde ainda não se 

estabeleceu conforme critérios técnicos a sua classificação perante a legislação. 

Os Resíduos Sólidos (RS), de acordo com a norma da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.004:2004 tem como definição técnica: 

   

  Os  resíduos  em  estado  sólido  e  semissólido  que  resultam de atividades da  

   comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar,  comercial,  agrícola,  

   de serviços de saúde. Ficam incluídos nesta  definição os lodos provenientes de  

   sistemas   de   tratamento   de   água,   aqueles   gerados   em   equipamentos  e  

   instalações   de   controle   da   poluição,   bem  como  determinados  líquidos  

   cujas peculiaridades tornem inviável o seu lançamento   na  rede   pública  de 

   esgotos    ou    corpos   d’água   ou   exijam   para   isso   soluções   técnicas   e  

   economicamente  viáveis  em  face  da  melhor tecnologia disponível. (ABNT,  

   2004) 

 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são o objeto de estudo desta pesquisa, pois é a 

modalidade de resíduos que devem ser destinados aos lixões. Desconsideram-se nesse 

estudo os resíduos agrícolas e parcialmente os resíduos perigosos, de serviços de saúde 

e industrial, pois o interesse nuclear é a existência dos lixões e sua degradação 

socioambiental, que são provocados fundamentalmente pelo volume de resíduos 

principalmente domiciliares e comerciais. 

Existe outra definição jurídica para resíduos sólidos que está prevista no art. 3º, 

XVI da PNRS e se assemelha ao conceito técnico: 

 

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 sólidos ou semissólidos, 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 inviável em face da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 
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A Norma Brasileira (NBR) nº 10.004/04 define a classificação dos resíduos em 

Perigosos como de Classe I, Não–Perigosos de Classe II, Inertes de Classe IIA, e Não 

Inertes de Classe IIB. Exemplificam-se os resíduos perigosos como aqueles que 

apresentam periculosidade e características como inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os Não-Perigosos seriam por exclusão aqueles 

que não se enquadram como perigosos. Os inertes são aqueles resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. Os resíduos Não Inertes 

são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos perigosos ou de 

resíduos inertes. Eles podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água.  

A importância para o conhecimento desses tipos de resíduos, apesar de não ser 

objeto deste estudo, é saber que todos esses tipos podem estar junto ao volume maior 

dos resíduos domiciliares e comerciais, e que podem provocar grandes danos ao meio 

ambiente e ao ser humano, caso estejam nos lixões. Por este motivo consider-se-á 

parcialmente esses tipos de resíduos, como citado anteriormente. Contudo, aprofundar-

se-á em suas peculiaridades de também serem destinados adequadamente, pois cada um 

deles possui um procedimento específico. 

 Lixão, desobedecendo à ordem da Deliberação Normativa e optando pela 

sequência da modalidade mais inadequada para a mais correta de disposição de resíduos 

sólidos urbanos, também conhecido como vazadouro, de acordo com o art. 2º, e, da DN 

118/08 é a “forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, caracterizada pela 

sua descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à 

saúde pública, sendo o mesmo que descarga a “céu aberto””. Portanto, para a 

classificação escolhida, Lixão é uma espécie, inadequada, de destinação de resíduos, na 

qual Depósito de Lixo é o gênero. Para os AS, devem ser destinados apenas os RSU, os 

resíduos perigosos como resíduos dos serviços de saúde (RSS) e os de esgoto devem ter 

destinações específicas conforme suas características ou para as Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE).  

 Nos lixões, não existe controle quanto aos tipos de resíduos depositados e quanto 

ao local de sua disposição. Nesses casos, resíduos domiciliares, comerciais, da varrição 
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e da construção civil que são relativamente de baixa periculosidade ambiental são 

depositados juntamente com os industriais e hospitalares, que possuem alto poder 

poluidor. Outro problema associados aos lixões, além da poluição e a degradação 

ambiental, são os relacionados à saúde pública, que têm com o ambiente uma forte 

ligação. Isto é evidenciado na expressão “sadia” qualidade de “vida”, prevista na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) nos arts. 196 e 225.  

O ambiente propício à proliferação de insetos vetores de doenças ao ser humano 

e ao não-humanos é uma realidade nesses locais. As pessoas retiram das sobras dos 

resíduos domiciliares os seus alimentos e selecionam os materiais para serem 

revendidos quando ainda possuem algum valor econômico. Há também riscos de 

segurança devido à possibilidade de incêndios que podem ser causados pelos gases 

gerados pela decomposição dos resíduos e pela queima do lixo que é uma prática 

comum nestes locais para diminuir o seu volume. Desmoronamentos dos taludes, 

quando da formação de pilhas de resíduos muito íngremes, sem critérios técnicos e a 

ausência de um sistema de drenagem também favorecem a degradação e a poluição pelo 

carreamento do chorume, que é um líquido altamente contaminado proveniente da 

decomposição dos materiais orgânicos do lixo que entram em contato com o solo, com 

o lençol freático e os cursos d’água provocando a poluição. 

 Os resíduos possuem características degradadoras em diversos aspectos. Mesmo 

que estes resíduos não estejam em lixões, onde recebem configurações máximas de 

desconformidade socioambiental, a ambiência desagregadora de falta de civilidade pode 

ser percebida de forma generalizada e disseminada pelos municípios, principalmente 

nas periferias e próximos de locais de concentração de obras públicas e privadas nos 

bota-foras. Nestes locais os resíduos também acumulam de forma a ensejar ações 

também significativas da sociedade e do poder público. 

  

 

3.2 Os lixões no Brasil e no mundo 

 

 

 O Brasil possui uma população de 190.732.694 habitantes, conforme o censo de 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 5.565 municípios. Com 

esta dimensão, é notório que o país possui um grande desafio de solucionar a destinação 

adequada de todos os seus resíduos sólidos. Números do IBGE apontaram em uma 
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pesquisa feita em 1989 de que o lixo doméstico produzido por dia no país era de 

600g/dia, ou seja, 219 kg/ano. Estudos do mesmo instituto, no Painel dos Resíduos 

Sólidos no Brasil (2012) apontam a marca já de 383 kg produzidos por ano, por 

habitante, ou seja, pouco mais de 1 kg/dia por pessoa. Nos EUA, os números alcançam 

2 kg/dia (EXAME. out. 2013. p. 113). Outros números da mesma fonte destaca que no 

Brasil 58% do lixo coletado tem sua disposição final em Aterros Sanitários, 24% em 

Aterros Controlados e 18 % em lixões. A participação das regiões no total de lixo 

coletado é de 6% na região Norte, 8% na região Centro-Oeste, 11% na região Sul, 22% 

na região Nordeste e 53% na região Sudeste. O conteúdo dos principais materiais 

coletados é de 2% de vidro, 3% de metais, 13% de papel, papelão e tetra-pak, 14% de 

plásticos, 17% de outros e 51% de matéria orgânica. Com relação ao percentual de 

domicílios nas proximidades de lixão o Estado do Amapá tem 19%, Pará e Alagoas tem 

9%, Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará tem 8%, Paraíba tem 7% e 

Amazonas, Acre, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro tem 6%. No Brasil são 5% dos 

domicílios que estão próximos a vazadouros.
6
 

 Conforme Ribeiro (2006), “no Brasil o lixo é composto principalmente por 

matéria orgânica, situação que é análoga para os países em desenvolvimento em geral.” 

A porcentagem de resíduos domiciliares no total dos resíduos das cidades brasileiras é 

de cerca de 52% no Brasil, 70% em Minas Gerais e 67% em Belo Horizonte
7
. No país 

estima-se que seja de 200 milhões de toneladas a produção de lixo por dia. Os números 

demonstram o tamanho do problema. Caso não sejam desenvolvidas e implementadas 

as ações previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o problema tende a agravar 

e o meio ambiente e a saúde pública terá que suportar agressões ainda mais severas a 

sua integridade. Os municípios devem, portanto, se estruturarem e encaminharem seus 

resíduos sólidos para os aterros sanitários, pois com a tendência de crescimento 

populacional, o quadro de agravamento de danos ambientais gerado pela disposição 

inadequada se tornará um problema cada vez mais crônico. 

Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), o Brasil precisa investir R$ 6,7 bilhões para, de forma 

adequada, coletar todos os resíduos sólidos e dar fim a esse material em aterros 

sanitários. São Paulo, a maior cidade do país, produz 12 mil toneladas de lixo por dia, o 

                                                 
6
 Idem. 2013. 

7
 Idem. 2006. 
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que equivale a 1700 caminhões, o que encheria um estádio de futebol em uma semana. 

Na Cidade de Paulínia, no interior paulista, moradores do Bairro do Recanto dos 

Pássaros foram contaminados por substâncias oriundas do depósito de uma fábrica de 

agrotóxicos (RODRIGUES; CAVINATTO. 2003, p. 12). 

No polo industrial de Joinville, em Santa Catarina, empresas de fundição, 

fábricas de automóveis, eletrodomésticos e outros produzem 18 mil toneladas de lixo 

por mês, o que equivale a quatro vezes o lixo domiciliar do município no mesmo 

período. As madeireiras no Mato Grosso além de poluírem pela extração das árvores e 

queima dos resíduos, desperdiçam metade do volume das toras produzidas.
8
 

 Com relação à reciclagem, o Brasil ainda recicla muito pouco, cerca de 1,4% dos 

seus resíduos gerados. Os Estados Unidos reciclam 34%, e algumas regiões da Europa 

chegam à taxa de 45%. Países desenvolvidos gastam cerca de 120 bilhões de dólares por 

ano na eliminação de seus resíduos municipais e 150 bilhões com resíduos industriais, e 

no Brasil são apenas cinco bilhões (Veja. Dez 2011). 

 No mundo, a Europa tem na produção de veículos, números que ultrapassa a 

taxa de natalidade. Os carros, depois de serem rapidamente descartados, acumulam-se 

em grandes depósitos. Um carro que é produzido para durar mais de 20 anos, com 10 

anos já está sendo substituído. Estima-se que cerca de 12 milhões de automóveis sejam 

inutilizados por ano nesse continente. São sucatas que não têm uma destinação 

adequada, com compactadores, e que poderiam estar sendo aproveitados nos altos-

fornos das siderúrgicas. A mídia capitalista, na televisão, na internet, nos jornais, e nos 

rádios, em todo o mundo, estimula o consumo e com ele a produção de lixo. Este é um 

exemplo clássico do moderno conceito de obsolescência programada. 

 No Japão, o descarte de eletroeletrônicos é alto e realizado antes mesmo de 

apresentarem defeitos, ou seja, são dispensados mesmo funcionando. Em Guyiu, em 

Hong Kong, na China, existe uma mobilização das comunidades nos bairros, para 

reciclarem resíduos eletrônicos. Esse município importa os resíduos como 

computadores e impressoras para aproveitar os diversos metais existentes em seus 

componentes.
9
 

 Nos Estados Unidos, na região das Cataratas do Niágara, foram aterradas 

durante a década de 50, mais de 22 mil toneladas de resíduos químicos. Com o 

                                                 
8
 Idem 2003. 

9
 Idem. 2003. 
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crescimento urbano, no local foi construída uma escola, que sofreu com os impactos 

provenientes do lodo negro e de bolhas que explodiam decorrente da produção de gases, 

com repercussão na saúde das crianças da escola. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) declarou recentemente que o lixo domiciliar é a 3ª causa de poluição do mundo. 

Também elencou a poluição como causa de câncer, apesar de ser reconhecido pela 

classe médica. 

 No Estado da Florida o lixão é uma “montanha” artificial. Os resíduos orgânicos 

principalmente são destinados a locais abertos onde são recobertos e revegetados. Por 

este motivo não exalam mau cheiro. Existe a drenagem dos gases, onde são canalizados 

e reaproveitados energeticamente. Não possuem o aspecto de lixão como é conhecido 

nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, com o lixo exposto a céu aberto 

(AMERICAM UNCUT. 2013). No país há a empresa Waste Management (WM), a 

principal e maior responsável pela coleta e processamento do lixo. Nela os resíduos são 

levados para grandes galpões onde o lixo é colocado em grandes esteiras onde são 

separados magneticamente os metais, por sucção os plásticos e manualmente os demais 

resíduos sólidos, excetuando os resíduos úmidos ou domiciliares. 

 O lixão das Maldivas é um caso peculiar. Este país é formado por 1.200 

pequenas ilhas no Oceano Índico. Local de turismo que, justamente por ter esta 

característica, produz uma quantidade muito maior que a média das grandes cidades. A 

atividade turística por ser uma época onde, naturalmente, se consome mais e por ter uma 

aglomeração maior de pessoas, gera um número de resíduos produzidos por pessoa 

maior pela existência destes dois motivos conjugados. O número chega a 3,5 kg de lixo 

produzido por pessoa por dia. As ilhas recebem turistas em números cada vez maiores 

há 20 anos. A ilha de Thilafushi se transformou em uma verdadeira ilha de lixo. Estes 

resíduos chegam das cidades e dos hotéis através de balsas, onde cerca de 150 catadores 

trabalham. O aterro possui 50 hectares e cerca de 300 toneladas de lixo são destinadas a 

ilha por dia. Resíduos de todos os tipos entram em contato com a água do mar causando 

poluição do mar (Veja. dez. 2011, p.58). 
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3.3 Os danos socioambientais provocados pelos lixões. 

 

 Os danos socioambientais provocados pelos lixões são uma ofensa frontal a 

principiologia do Direito Ambiental. A garantia ao desenvolvimento econômico e social 

possui ainda entre boa parcela dos empreendedores e economistas um entendimento e 

um comportamento de que os bens ambientais são inesgotáveis. Argumenta-se que 

novas tecnologias substituirão os recursos que se esgotarem. Esta perspectiva não os 

exime de adequar os planejamentos econômicos e empresarias as políticas públicas 

ambientais, que são traduzidas no instituto do Desenvolvimento Sustentável, surgido 

para o mundo jurídico através do Relatório Brundtland. 

 Contudo, quanto à responsabilidade socioambiental dos municípios pelos danos 

causados ao meio ambiente e o risco integral onde se assenta a doutrina ambientalista é 

imprescindível destacar que não é adequado apontar responsabilidades a apenas um 

segmento social, seja ele público ou privado. A própria Constituição já preconiza no art. 

225 que a responsabilidade da proteção ambiental é de todos. Qualquer pessoa, natural 

ou jurídica, pode contribuir para a preservação ambiental, seja na preservação, na 

conservação, no uso sustentável, em denunciar os atos ilícitos, ou cobrar medidas 

reparatórias, compensatórias ou mitigatórias que cada caso requer. 

 Cristiane Derani (2008) aponta três princípios relacionados ao Direito Ambiental 

Econômico: o Princípio da Cooperação, do Poluidor-Pagador e da Precaução. São 

princípios específicos do Direito Ambiental quem como outros formam o corpo 

doutrinário que demonstram a amplitude e complexidade das questões ambientais e 

podem ser invocados para a proteção ambiental nos casos de disposição inadequada dos 

resíduos sólidos.  Outros princípios citados pela doutrina que tem pertinência temática 

são os da Intergeracionalidade, do Direito Futuro, da Supremacia do Interesse Público, da 

Indisponibilidade do Meio Ambiente, da Intervenção Estatal Obrigatória, da Participação 

Popular, da Garantia do Desenvolvimento Econômico e Social Ecologicamente 

Equilibrado, da Avaliação Prévia dos Impactos Ambientais, da Prevenção, da 

Responsabilidade Civil Objetiva,  dentre outros. Princípios que podem ser avocados para 

a proteção ambiental nos casos de disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

 A Política Nacional do Meio Ambiente também traz alguns outros princípios 

como o Princípio da Racionalização dos Recursos Ambientais, da Proteção dos 
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Ecossistemas e do Meio Ambiente como de Uso Coletivo e do meio ambiente como 

patrimônio público, mas não estatal. 

 O Princípio da Precaução, o mais relevante entre os doutrinadores, determina 

como mandado de otimização, conforme ensinamentos principiológicos de Alexy (1993), 

que em casos de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas 

visando a evitar a degradação ao meio ambiente. E quando nenhum desses princípios for 

suficiente para aplicação ao caso concreto ou quando a lei for omissa o juiz decidirá 

recorrendo a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito para conferir 

efetividade aos princípios jurídicos e integralidade do sistema.  

 Dentre os diversos danos ambientais causados pelos lixões o primeiro a ser 

afetado é o solo pela simples presença dos resíduos depositados nele. A contaminação 

tanto do solo quanto dos recursos hídricos, superficiais ou freáticos ocorre pela infiltração 

do chorume, que é um líquido de composição bastante variável com características 

poluentes, escuro e malcheiroso, originado de processos químicos, biológicos e físicos 

oriundos da decomposição de compostos orgânicos. A composição química é variável, 

pois dependem de fatores climatológicos, como regime de chuvas, escoamento 

superficial, infiltração, evapotranspiração e temperatura. Os seus componentes oscilam 

também devido a fatores relativos aos resíduos sólidos como composição, densidade, e 

teor de umidade e a fatores relativos ao tipo disposição, como características de 

permeabilidade, idade e profundidade do aterro (CEMPRE, 2010, p. 285). Na poluição do 

solo também é verificada, através de aspectos visuais e pela presença de helmintos, 

bactérias, fungos e vírus. Neste ambiente contaminado surgem doenças como o botulismo 

e o tétano (FEAM, 2002 apud RIBEIRO 2009, p.259). Ensina Ricklefs (2012) que: 

    

   O solo é o  substrato no qual as raízes das plantas crescem e muitos animais se  

   alojam.  As  características do solo determinam sua capacidade de reter água e  

   em tornar  os  minerais  necessários  para  crescimento das plantas disponíveis.  

   Desse modo,  sua   variação    fornece    uma    chave    para    o   entendimento  

   das  distribuições  das  espécies  vegetais  e da produtividade das comunidades  

   biológicas (RICKLEFS, 2012). 

 

Desta forma fica evidente a importância do solo para toda a sustentação e 

possibilidade de existência das espécies vegetais. É nele que toda a biodiversidade se 

assenta. E ao mesmo tempo é no solo que os lixões provocam o maior dano. Essa lesão 

alcança diversos níveis, pois o chorume se infiltra no seu interior em vários metros de 
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profundidade, além da disposição propriamente dita dos resíduos no interior da nova 

camada de solo formada com o aterramento. Os danos ambientais provocados pelos 

lixões alcançam também o ar, devido às constantes queimas do lixo, com produção de 

fumaça e gases tóxicos, principalmente o metano e o sulfídrico. Esses gases são 

derivados da queima de materiais orgânicos e em nível mundial, representam 4% dos 

gases de efeito estufa. 

Outro grande dano provocado pelos lixões é a sua degradação ambiental. A 

alteração das características naturais e estéticas provocado pelos lixões produz um 

cenário de forte conteúdo degradador. Na era dos descartáveis, inúmeros produtos são 

descartados a todo instante, o que contribui para o aumento exponencial do volume de 

resíduos produzidos. No mundo ocidental, estima-se que uma pessoa produza 500 

quilos de resíduos por ano (RODRIGUES; CAVINATTO. 2003). No Brasil, a taxa é de 

378 quilos. Os resíduos que compõem os RSU são predominantemente os domiciliares e 

comerciais. O desperdício deve ser uma questão ainda a ser melhor tratada nas 

discussões ambientais e presentes em todos os debates, pois os restos alimentares estão 

entre os resíduos mais descartados. A não geração de resíduos deve ser estimulada até 

mesmo pelo próprio consumidor.  

 Os lixões provocam danos à saúde pública, pois disseminam diversas doenças ao 

homem. A atração de animais e insetos vetores transmissores causam doenças como 

dengue, leptospirose, febre tifóide, cólera, diarréia, verminoses, intoxicações, dentre 

outros. Nos lixões, há também a possibilidade de contaminação por contato com 

resíduos dos serviços de saúde. Diversos materiais, como medicamentos, seringas, e 

tecidos que tiveram contato com pessoas doentes são encaminhadas erroneamente para 

os lixões e pela catação e pelo contato próximo com estes materiais infectados, o 

homem pode adquirir doenças infectocontagiosas. Doenças como a vaca louca, 

diagnosticada na Europa, primeiramente na Inglaterra em 1986, foi proveniente do uso 

de ração feita com carcaça de animais contaminados.  

 Importante destacar que há em Minas Gerais, municípios como Nova Lima e 

Vespasiano que mesmo não dispondo mais seus resíduos em lixões, possuem um 

passivo ambiental ainda a ser recuperado. Apesar de, já ser um grande avanço para o 

município a destinação correta dos resíduos, é imprescindível que haja investimento 

para sanar e recuperar o meio ambiente naqueles locais onde houve a degradação e 

poluição ambiental por anos pelo próprio poder público. O problema dos lixões pode ser 



 

46 

 

dividido em dois grandes blocos. Um com os municípios que ainda destinam seus 

resíduos para lixões e outro com municípios que embora já não destinem incorretamente 

seus resíduos, possuem um passivo ambiental do antigo local dos lixões e que precisa 

ser recuperado. 

O dano social provocado pelos lixões ao homem é sua depauperação, derivado da 

submissão a condições degradantes e subumanas. Pessoas oriundas das camadas mais 

pobres da população são atraídas para ali, onde vivem dos restos alimentares e de 

materiais para reciclagem. Os catadores nos lixões, em bom número não consideram sua 

honra e sua dignidade atingidas por estarem trabalhando naquele ambiente. E sim, 

satisfeitos por desempenharem uma atividade produtiva e se sentirem úteis à sociedade. 

Contudo, é incontestável que o local de trabalho dessas pessoas é insalubre além de 

indigno de um ser humano exercer suas atividades laborais. O mais correto é a 

destinação dos resíduos previamente para um galpão adequado, com condições de 

higiene propicias, e que nesse local os catadores façam a separação dos materiais. Esses 

problemas de ordem social atrelados aos lixões demandam aos Poderes Públicos 

esforços para não retirarem a oportunidade de trabalho dessas pessoas.  

 Outros danos provocados pelo lixo, mesmo que não especificamente nos lixões 

ocorrem quando os resíduos não são destinados adequadamente e degradam o meio 

ambiente natural e artificial. Papéis, plásticos e restos alimentares são os mais comuns. 

O lixo no meio ambiente construído polui os cursos d’água, entopem as manilhas da 

rede de esgoto provocando inundações, atingindo casas e famílias, principalmente nas 

épocas das chuvas e gerando uma enormidade de desabrigados e desalojados. 

 Outro exemplo são os produtos agrícolas, além de gerarem resíduos 

contaminados com agrotóxicos, poluem ao serem transportados nas rodovias. Grande 

parte da produção de grãos é desperdiçada, o que causa geração de grande volume de 

resíduos e desperdício (RODRIGUES; CAVINATTO. 2003). O lixo industrial 

provocado pelas emissões de fumaça, fuligem e pó das indústrias, muitos deles tóxicos, 

também é uma grande fonte de poluição. Outros resíduos poderiam ser citados com não 

menos periculosidade ao meio ambiente e ao homem como os resíduos químicos, 

nucleares ou os espaciais, mas que não serão detalhados por não serem objetos deste 

estudo. 

 Em pesquisa feita por Lilian Alves de Araújo (2004), no Município do Rio de 

Janeiro, em uma empresa de construção civil foi constatado que o lixo e o entulho 
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produzidos por ela eram vazados em área pública. A construção de um residencial 

requereu a contratação de uma segunda empresa para realizar os serviços de 

terraplanagem. Entretanto, próximo ao local das obras, o Município do Rio de Janeiro 

iniciou a drenagem de um rio para conter as constantes enchentes que ocorrem naquele 

local. No entanto, o bom andamento das obras públicas sofre prejuízos causados pela 

disposição inadequada do lixo proveniente da construção civil privada, como tijolos 

quebrados, restos de brita e areia, provocando aterramentos inadequados.  

 Outra constatação feita na pesquisa sobre disposição inadequada dos resíduos 

sólidos estava na responsabilização do próprio Poder Público. O mesmo Município do 

Rio de Janeiro em litisconsórcio com a empresa pública responsável pela coleta do lixo, 

desta vez figurando no pólo passivo da ação, como réu de uma ação onde o lixo 

domiciliar coletado por aquela empresa era vazado em um terreno alagadiço.
10

 

 Verificou-se em sede de Ação Civil Pública que a empresa pública responsável 

pela limpeza urbana naquele município operava em um vazadouro de lixo em área 

alagada, onde o solo é formado por turfa, argila mole e areia, além de estar a uma 

distância de apenas 0,5 metro de um lençol freático. O local não dispunha de nenhuma 

espécie de licenciamento do órgão estadual de meio ambiente. 

 Os danos ambientais apontados pelo Ministério Público Estadual (MPE) nos 

casos mencionados foram a degradação ambiental e urbana, assoreamento da pequena 

represa formada nas obras públicas de drenagem do rio, poluição hídrica de curso 

d’água em área urbana e dano ao patrimônio público do prejuízo ao projeto de 

saneamento e urbanização, além de lesão ao ecossistema natural com a poluição dos 

riachos adjacentes ao aterro e das lagoas da região. 

 O atrelamento dos prejuízos que os lixões provocam não apenas ao meio 

ambiente, mas também a saúde pública perfaz-se em nível normativo. Não se percebem 

os danos à saúde pública em uma perspectiva apartada do meio ambiente. A influência 

biocentrista se demonstra adequada quando se pretende equiparar a saúde humana em 

paridade com a saúde do meio ambiente, e se entende o homem como integrante do 

meio ambiente e não segregado dela, como na corrente antropocentrista. Conforme 

ensina Silva (2006): 

 

                                                 
10

 Idem. 2004. 
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O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é a matriz de 

todos os demais direitos fundamentais, pois sem o meio ambiente 

equilibrado não há possibilidade de uma vida digna, e compromete-se 

o próprio desenvolvimento econômico e social das gerações presentes 

e futuras desse país (SILVA, 2006). 

 

 

 O texto do artigo 6º, I da Lei 9.605/98 que trata dos crimes e infrações 

ambientais prevê que, para a imposição e gradação da penalidade aplicada ao infrator, a 

autoridade deverá observar, dentre outros aspectos, as consequências para a saúde 

pública e para o meio ambiente. Ou seja, os aspectos ambientais não podem estar 

dissociados dos aspectos de prejuízo a saúde pública, por estarem intrinsecamente 

relacionados, conforme se percebe pela previsão normativa e doutrinária. 

 Uma das maiores causas da degradação ambiental provocada pelos lixões, além 

das causas do perfil de consumo de nossa sociedade, é a forma desordenada das 

atividades econômicas que exploram os bens ambientais em desconformidade com a 

legislação ambiental. A atividade econômica, em exponencial crescimento pós-

Revolução Industrial, não pode caminhar alijada das políticas ambientais e vice-versa. 

Para pacificar esse entendimento controverso de que uma atividade é incompatível com 

a outra, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) 3.540/07 da lavra do 

Ministro Celso de Melo junto com a previsão trazida à nossa Constituição Federal pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que acrescentou o inciso VI ao artigo 170 da 

CRFB/88, são as principais referências jurídicas e normativas, acerca da forma como 

esses dois grandes pilares sociais, o da atividade econômica e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado devem conviver harmoniosamente.  

 A ADIN define o meio ambiente como o maior freio ou mola reguladora do 

crescimento econômico e esta apontando que o desenvolvimento econômico deve ser 

estimulado, desde que respeitados os limites da natureza. Assim está descrita a 

referência constitucional: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação;  
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 Extrai-se desse dispositivo constitucional que os bens ambientais são 

reconhecidos como macrobens e bases do processo produtivo. Juntamente com o capital 

e o trabalho, formam a atividade econômica e devem estar na pauta protecionista de 

todo empreendimento. O que há é uma visão histórica distorcida de que o 

desenvolvimento econômico seja o mesmo que crescimento econômico. Este ignora a 

natureza, aquele não. O crescimento é aliado ao modelo industrialista com agressão ao 

meio ambiente, provocando uma crise ecológica e comprometendo a qualidade de vida. 

Tanto que, para isso, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), através da Lei nº 

6.938/81, conciliou o desenvolvimento econômico e social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, como está previsto no art. 4º, I, 

com o seguinte teor: 

 

Art 4º - A Politica Nacional do Meio Ambiente visará: 

I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

 

 

3.4 Normas, doutrina e jurisprudência sobre resíduos sólidos urbanos 

  

 

 Há no Estado de Minas Gerais, desde 2003, uma política de intolerância e de 

fiscalizações que objetiva extinguir os lixões, denominado Minas sem Lixões. Este 

programa visa à indução da melhoria das condições de disposição final e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos gerados no estado. Desde aquele ano até 2012, o número de 

lixões diminuiu significativamente. Conforme estudos realizados pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) o número caiu de 823 para 267. No mesmo 

período o número de Aterros Controlados subiu de zero para 291. Acompanhando a 

tendência de crescimento, as Unidades de Triagem e Compostagem subiram de 22 para 

146 e o número de Aterros Sanitários de 8 para 80. Desde 2001, já foram encerrados 

556 lixões em Minas Gerais e mais de 9 milhões de mineiros dispõem o lixo em locais 

adequados sendo 67% os municípios mineiros que não possuem mais lixões.  
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Quadro 1:Evolução da Disposição Final dos RSU em MG 2001 a 2011. 

Fonte: FEAM (2012) 

   

 O marco normativo desta política foi em 2001, com a Deliberação Normativa (DN) 

do Conselho de Política Ambiental (COPAM) nº 52, que convocou os municípios para o 

licenciamento ambiental de sistema adequado de disposição final do lixo. A motivação da 

elaboração desta norma foi devido à maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais 

disporem o lixo a céu aberto, provocando degradação ambiental, poluição das águas 

superficiais e subterrâneas, do solo e do ar, à saúde humana, geração de percolados, gases 

e proliferação de vetores como moscas, mosquitos, baratas e ratos. Naquele ano, somente 

53% dos municípios mineiros geravam 50% do lixo urbano do Estado. 

 Nessa Deliberação Normativa, o Estado convocou os municípios com mais de 

50 mil habitantes, perfazendo um total de 47 cidades intimadas a realizarem o 

licenciamento conforme um cronograma estabelecido com datas e prazos. Nas etapas, 

foram previstos o cadastro de caracterização do empreendimento, as Licenças Prévias 

(LP), Licenças de Instalação (LI) e as Licenças de Operação (LO), bem como os estudos 

de alternativas de localização. Os demais municípios também deveriam adotar medidas 

de adequação da destinação dos seus resíduos sólidos até que também fossem 

convocados. Os municípios, a partir da publicação da referida norma, adotaram uma 

série de medidas para obterem suas respectivas licenças. Dentre elas, estão a disposição 

em local com solo e/ou rocha de baixa permeabilidade, com declividade inferior a 30%, 

boas condições de acesso, distância mínima de 300 metros de cursos d’água ou qualquer 

coleção hídrica e de 500 metros de núcleos populacionais, fora de margens de estradas, 

de erosões e de áreas de preservação permanente, sistema de drenagem pluvial em todo 

o terreno de modo a minimizar o ingresso das águas de chuva na massa de lixo aterrado, 

compactação e recobrimento do lixo com terra ou entulho, no mínimo, três vezes por 
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semana. Também isolamento com cerca complementada por arbustos ou árvores que 

contribuam para dificultar o acesso de pessoas e animais, proibição da permanência de 

pessoas no local para fins de catação de materiais recicláveis, devendo o município criar 

alternativas técnica, sanitária e ambientalmente adequadas para a realização das 

atividades de triagem de recicláveis, de forma a propiciar a manutenção de renda para as 

pessoas que sobrevivem dessa atividade, prioritariamente, pela implantação de 

programa de coleta seletiva em parceria com os catadores (MINAS GERAIS. 2001).  

O COPAM demonstrou através dos argumentos protocolados na FEAM das 

dificuldades técnicas e econômicas argumentadas pelos municípios, estabelecendo um 

prazo elástico para os municípios com mais de 50 mil habitantes de se adequarem a DN 

nº 52/01. Foram de cinco anos o primeiro prazo estabelecido, ou seja, os municípios 

deveriam formalizar a LO até 1º de Novembro de 2006. Contudo, o Estado, percebendo 

que mesmo com o longo prazo concedido aos municípios, mas satisfeito com a 

diminuição expressiva da disposição inadequada, através da DN nº 92/06, concedeu um 

novo prazo para a formalização da LO para agosto de 2007. Assim o Conselho 

manifestou:  

   

Considerando que a implementação da política de tratamento de 

 resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais, após a vigência 

da Deliberação Normativa COPAM nº 52, de 14 de dezembro de 

2001, vem obtendo êxito significativo, com  ampliação considerável 

do percentual de sistemas tecnicamente adequados para disposição 

final de resíduos sólidos urbanos  devidamente licenciados; 

DELIBERA, ad referendum do Plenário: Art. 1º - Ficam estabelecidos 

novos prazos para o cumprimento do disposto nos incisos III e IV, do 

art. 1º, da Deliberação Normativa COPAM nº 52, de 14 de dezembro 

de 2001, alterado pelos incisos I e II, do art. 1º da Deliberação 

 Normativa COPAM nº 81, de 11 de maio de 2005. 

 

 O COPAM pelos mesmos motivos expostos, pela criação do Programa Minas 

sem Lixões de 2003 e pelo protocolo de pedidos dos municípios para prorrogarem o 

prazo novamente, expediu a DN nº 105/07, que prorrogou até novembro de 2007, para 

que os municípios formalizassem o processo da LO.  

 Portanto, além do longo prazo dado pela DN nº 52/01 de cinco anos, até 1º de 

novembro de 2006, ainda houve mais duas prorrogações, uma de dez meses, ou seja, até 

agosto de 2007, através da DN 92/06, e outra mais curta, de apenas mais três meses 
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dado pela DN nº 105/07, até novembro de 2007. Destaca-se que simultaneamente a 

essas prorrogações houve outras, com foco na Licença de Instalação e para minimizar os 

impactos produzidos pela disposição inadequada. 

 O número de municípios que adotam lixão, como alternativa para disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos reduziu-se em mais de 35% no período entre 

dezembro de 2001 a dezembro de 2006. Demonstrou-se, com esses números, a 

importância, mesmo que com dispêndio de alguns anos, da DN nº 52/01. A DN nº 

118/08 também se mostrou importante, tendo em vista a necessidade de se adequar as 

exigências, pelo lapso temporal de 2001 a 2008. Nesse período, houve o aprimoramento 

e a ampliação das definições dos requisitos mínimos previstos na DN nº 52/01 como 

peculiaridades regionais, tais como relevo, hidrografia, características dos resíduos e 

geologia a serem adotados pelos municípios  nas áreas de disposição final de lixo 

urbano de origem domiciliar, comercial e pública.  

 Considerou também a DN nº 118/08, a necessidade de criar e aprimorar os 

instrumentos de acompanhamento e controle da operação das áreas de disposição de 

lixo urbano no Estado de Minas Gerais. E dentre os quesitos técnicos aprimorados por 

essa última norma, houve a exigências que constam elencados no art. 3º, da seguinte 

forma: 

 

I – a localização   da  área  não  poderá ocorrer, em nenhuma hipótese, 

em áreas erodidas,  em  especial  em  voçorocas, em áreas cársticas ou 

em Áreas de Preservação Permanente – APP; 

                II – localização   em   área   com   solo de baixa permeabilidade e com 

    declividade média inferior a 30%; 

                III – localização em área não sujeita a eventos de inundação, situada a  

    uma distância  mínima  de  300  metros  de cursos d’água ou qualquer  

    coleção hídrica. (...) 

                 IV – localização  em   área   situada   a   uma  distância mínima de 500 

    metros de núcleos populacionais; 

                V – localização  em   área   com   distância   mínima   de 100 metros de 

    rodovias  e   estradas,   a  partir da faixa de domínio estabelecida pelos 

    órgãos competentes; 

                 VI – implantação de sistema de drenagem pluvial em todo o terreno, de 

    modo   a   minimizar   o  ingresso das águas de chuva na massa de lixo 

    aterrado  e  encaminhamento  das águas coletadas para lançamento em 

    estruturas de dissipação e sedimentação; 

               VII – realização  de   recobrimento  do  lixo com terra, de acordo com a 

    frequência abaixo: 
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                a) municípios com  população  urbana  inferior  a 5.000 habitantes – no 

    mínimo uma vez por semana; 

                b) municípios  com população urbana entre 5.000 e 10.000 habitantes – 

    no mínimo duas vezes por semana; 

c) municípios com população urbana entre 10.000 e 30.000 habitantes- 

no mínimo três vezes por semana; 

                d) municípios   com   população   urbana  acima de 30.000 habitantes – 

    recobrimento diário. 

                VIII - manutenção de boas condições de acesso à área do depósito de  

    lixo; 

                  IX – a   área   do   depósito   de   lixo   deverá   ser   isolada com cerca,  

    preferencialmente complementada por arbustos ou árvores, e possuir  

    portão na entrada, de forma a dificultar o acesso de pessoas e animais,  

    além de possuir placa de identificação e placa de proibição de entrada  

    e permanência de pessoas estranhas; 

                 X - proibição da permanência de pessoas no local para fins de catação  

    de materiais recicláveis, recomendando-se que a Prefeitura Municipal  

    crie  alternativas  adequadas  sob  os  aspectos   técnicos,  sanitários e  

    ambientais para a realização das atividades de triagem de materiais, de 

    forma   a   propiciar   a   manutenção   de  renda  para  as  pessoas  que 

    sobrevivem   dessa   atividade,   prioritariamente,   pela   implantação   

    de programa de coleta seletiva em parceria com os catadores; 

XI – Proibição de  disposição  no deposito de resíduos sólidos urbanos 

de pneumáticos e baterias; 

XII – Proibição   de   uso   de   fogo   em   deposito de resíduos sólidos 

urbanos. 

 

  Os Aterros Controlados (AC) também conforme a DN nº 118/08, no art. 

2º, b o definidos como uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais. São medidas paliativas onde este método ainda precisa cumprir requisitos 

mínimos de operação e localização até que o município cumpra as exigências de prazos 

e instalem em definitivo um Aterro Sanitário (AS) devidamente licenciado. Os AC no 

em Minas Gerais (MG) não necessitam de Licença Ambiental, de Autorização 

Ambiental de Funcionamento, de Cadastro de Funcionamento, nem tampouco de 

Declaração de Não- Passível, devido a seu caráter precário e provisório. 

 Na maioria dos AC, ocorre a presença de catadores, animais como cães, aves, 

porcos, galinhas e poços artesianos manuais, onde já foi constatada a contaminação do 

lençol freático e o uso da água contaminada para consumo humano. Outra característica 

comum é a presença de fogo, que denuncia a queima do lixo e dos gases. Esta prática 
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produz Gases do Efeito Estufa (GEE), além da poluição atmosférica. Essa conduta é 

realizada em valas para economia de volume e espaço para a deposição de mais resíduos 

sólidos. Um problema aparentemente simples, mas de repercussões graves, são as  

inúmeras sacolas plásticas, que pelo excesso e pelo seu difícil controle, ultrapassa o 

espaço delimitado para o AC e alcança propriedades particulares vizinhas. Essas sacolas 

chegam a ser consumidas pelo gado e causam a morte desses animais. O forte odor ruim 

é outro problema que gera um transtorno social muito alto e o desgaste com a população 

local, acarretando a insatisfação da presença do AC próximo a centros populacionais. 

 O escoamento superficial do chorume em épocas de chuva provoca o 

carreamento dos detritos para cursos d’água, gerando também poluição hídrica, além da 

poluição do solo, pois nos AC não há a devida permeabilização do terreno. Todos esses 

fatores são elementos que classificam o local como um aterro controlado e a maneira 

ainda inadequada de disposição dos resíduos sólidos. 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010, prevê em seu art. 54, que a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, deverá ser implantada em até quatro anos após a data da sua publicação, ou 

seja, até o dia 02 de Agosto de 2014. Enquanto isso os Estados, através dos seus 

Conselhos Estaduais de Políticas Ambientais, estabeleceu metas e prazos aos 

municípios para adoção de medidas de adaptação a nova realidade jurídica. Nesse caso, 

a norma federal e estadual se impõe aos municípios, que têm a obrigação de gerirem os 

resíduos sólidos de acordo com as diretrizes gerais e regionais. É alegado pelos 

municípios que não dispõem de condições técnico-financeiras para arcarem com o 

projeto e a implementação dos Aterros Controlados, e juridicamente recorrem ao 

Princípio da Reserva do Possível, não obstante o dever para com a preservação e a 

conservação do meio ambiente ser um dever de todos e uma obrigação do poder 

público. 

Os Aterros Sanitários, conforme a mesma norma citada para os AC, porém na 

alínea c, são definidos como uma técnica adequada de disposição de resíduos sólidos 

urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os 

impactos ambientais. Essa técnica se utilizada de princípios de engenharia para confinar 

os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores, se necessário (BRASIL, 2010). Dentre as técnicas disponíveis no 
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mercado brasileiro, esta é a maneira ambientalmente mais adequada para a disposição 

dos resíduos sólidos urbanos, apesar de que os AS também podem ser considerados 

como um passível ambiental e, portanto, uma forma inadequada de disposição dos 

resíduos sólidos, caso, após a sua extinção não forem adotadas técnicas de 

monitoramento dos resíduos ali aterrados e providenciada sua recuperação ambiental. 

 Os AS apresentam em geral, em sua configuração, um setor de preparação, um 

de execução e outro já concluído. Alguns aterros desenvolvem esses setores 

concomitantemente em várias áreas. Outros de menor porte desenvolvem cada setor de 

uma vez. Na preparação da área, são realizados basicamente, a impermeabilização, o 

nivelamento do terreno, as vias de circulação e as obras de drenagem para captação do 

chorume (ou percolado) para conduzi-los ao tratamento. O chorume é o líquido 

proveniente da decomposição orgânica do material depositado. É composto de diversos 

elementos químicos, forte odor e são poluentes. Sua composição diverge dependendo 

dos tipos de materiais decompostos e da umidade. 

 Antes de serem depositados, todos os resíduos são pesados, com a finalidade de 

acompanhamento da quantidade e suporte do aterro. Os taludes, locais onde são 

depositados os resíduos, são revestidos por uma camada selante, para drenarem o 

material percolado. Atingida a capacidade de disposição de resíduos em um setor do 

aterro, esse é revegetado e os resíduos são depositados em outro setor. Ao longo dos 

trabalhos de disposição e mesmo após a conclusão de um setor do aterro, os gases 

produzidos pela decomposição do lixo devem ser queimados e os percolados captados 

pela rede de drenagem e transportados a uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

 Em complemento, também devem ser realizadas as obras de drenagem das águas 

de chuva. Os setores concluídos devem ser objeto de contínuo e 

permanente monitoramento para avaliar as obras em geral. A avaliação do sistema de 

queima dos gases e a eficiência dos trabalhos de revegetação também são alvos de 

fiscalização. Ainda na seara do controle desses locais, segundo IPT (1995), são 

previstas as técnicas de monitoramento, como a piezometria, que é a mensuração da 

pressão ou da compressibilidade, poços de monitoramento, inclinômetro, marcos 

superficiais e controle da vazão. (PROIN/CAPES & UNESP/IGCE, 1999).  

Usinas de Triagem e Compostagem (UCT) conforme a DN 118/08, art. 2º, i, são 

“locais onde são realizadas a separação manual entre matéria orgânica, materiais 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13a.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13a.html
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13c.html
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recicláveis, rejeitos e resíduos especiais presentes no lixo” (MINAS GERAIS, 2008). A 

parte orgânica é destinada ao pátio de compostagem, onde é submetida a um processo 

de conversão biológica em adubo por decomposição, os resíduos que podem ser 

reaproveitados são encaminhados para a reciclagem e o que não pode ser aproveitado é 

aterrado em valas de rejeitos. O produto final da compostagem é um composto rico em 

húmus e nutrientes, utilizado em paisagismo, recuperação de áreas degradadas ou como 

adubo. Já os materiais recicláveis, depois de separados, são prensados, enfardados e 

armazenados para posterior comercialização. As UCT também precisam ser 

regulamentadas. No Estado de Minas Gerais, essa regulamentação fica a encargo das 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente (SUPRAM).  

 A compostagem é a decomposição de matéria orgânica utilizando-se de técnicas 

de manejo dos resíduos e seu acompanhamento durante o processo de fermentação.  

Existem diversas orientações de técnicos da FEAM que auxiliam os municípios a 

procederem à construção de suas usinas. A Fundação Israel Pinheiro (FIP) em MG 

disponibiliza também orientações de gestão de resíduos que podem servir de orientação 

aos gestores municipais. 

 As UTC’s são indicadas para municípios com até 10 mil habitantes, tendo em 

vista a dificuldade de se fazer a triagem do material quando há uma quantidade muito 

grande de resíduos. Os resíduos em um volume muito grande se misturam, provocando 

a contaminação e a sujeira dos resíduos limpos, inviabilizando-os para a triagem e 

consequentemente para a reciclagem e para a compostagem. Nesses locais, são 

obrigatórios o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e o pátio de 

compostagem deve ser impermeabilizado para evitar a infiltração e a contaminação do 

lençol freático. 

Com relação aos Rejeitos Radioativos, existem métodos específicos para a sua 

disposição. Dentre sugestões propostas estão a de enterrá-los profundamente no solo, na 

crosta terrestre ou no fundo dos oceanos, na calota glacial da Groelândia ou na calota 

polar da Antártica, ou até lançá-los no espaço. A maneira ambientalmente mais 

adequada estudada até o momento é transformá-los em isótopos inofensivos ou menos 

nocivos e dispô-los adequadamente em ambientes próprios para esse tipo de rejeito. A 

Lei nº 10.038/01 trata da seleção de locais, da construção, do licenciamento, da 

operação, da fiscalização, dos custos, da indenização, da responsabilidade civil e das 

garantias atinentes aos depósitos de rejeitos radioativos. 
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 Esses rejeitos, também conhecidos como lixo atômico ou lixo radioativo, 

possuem três categorias: de baixa, de média e de alta radioatividade. O primeiro pode 

ser manipulado sem blindagem, o segundo necessita da blindagem para proteger quem 

os manipula e terceiro tipo, além da blindagem, precisa sofrer um procedimento de 

resfriamento por longos períodos, para remover deles o calor gerado continuamente. 

Não é objeto deste estudo a pormenorização do descarte adequado de cada tipo de 

resíduos, contudo almeja-se destacar a complexidade e a dimensão da destinação 

ambiental adequada dos diversos resíduos existentes e evitar sua destinação aos lixões.  

 Para otimização da extinção dos lixões, torna-se de grande relevância técnica o 

estímulo à coleta seletiva e à reciclagem. São procedimentos complementares que 

diminuem o volume de resíduos destinados para os lixões e caso estejam sendo 

destinados para Aterros Sanitários, aumentam a vida útil desses locais, prolongando a 

capacidade de suportar o recebimento de resíduos por mais tempo e consequentemente a 

necessidade de licenciar menos AS. A coleta seletiva é a separação dos resíduos, que 

deve ser feita o mais próximo possível da fonte geradora dos resíduos para evitar a 

mistura dos resíduos úmidos com os secos e também com resíduos contaminados, o que 

inviabiliza a posterior reutilização daquele reciclável. Políticas já existentes, porém 

ainda incipientes, contudo mais fortes e eficazes são as de não geração de resíduos. Há 

em Minas Gerais, ações do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) como a 

Semana Mineira de Redução de Resíduos, onde são debatidos temas relacionados aos 

resíduos e ao estímulo a sua não geração, que possui uma relevância de conscientização 

e divulgação de práticas não poluidoras e que potencializa a preservação dos recursos 

naturais.  

 Neste contexto, os municípios, protagonistas da gestão de RSU, devem se 

estruturar para que a separação feita pelo gerador de resíduos e pelos catadores alcance 

a reciclagem final sem que haja mistura desses resíduos. Florianópolis, no Estado de 

Santa Catarina, é um município que já consegue realizar a coleta seletiva em uma 

estrutura maior que as residenciais. Em alguns condomínios, já existe de forma eficiente 

a coleta seletiva e entrega ao serviço público de forma separada uma quantidade maior 

de resíduos para serem reciclados. 

 A coleta seletiva geralmente ocorre dentro de associações e cooperativas e 

propicia uma oportunidade de inclusão social. É uma oportunidade de trabalho e fonte 

de renda para pessoas das classes econômicas mais baixas. Essas práticas oferecem a 

possibilidade de essas pessoas se socializarem e estabelecerem condições dignas de 
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vida, além de ser uma prestação de serviço em prol do meio ambiente. É uma das partes 

pelas quais passa a solução da gestão dos resíduos sólidos e da extinção dos lixões nos 

municípios. 

 Como exemplos de empresas que realizam a descontaminação de resíduos 

citam-se duas na RMBH: a Restec em Pedro Leopoldo e HG em Nova Lima, ambas de 

descontaminação de lâmpadas. O Brasil é o maior reciclador de latas de alumínio do 

mundo. Em 2001, em consonância com uma administração moderna efetuada de forma 

regionalizada e compartilhada de conhecimentos, foi criada a rede denominada 

Cataunidos, que possui representatividade na RMBH com 25 empreendimentos e 

participação de 750 catadores. Esse projeto atua com apoio da Petrobras através do 

Programa Juntos pela Coleta Seletiva Solidária. Nada mais justo, tendo em vista o 

caráter extremamente degradador, potencialmente e efetivamente poluidor praticado 

pela autarquia federal. O investimento ocorre na melhoria da infraestrutura de galpões, 

gestão e logística, além de incentivo aos Fóruns Municipais do Lixo e Cidadania. 

 Está contido no bojo da coleta seletiva, como antecedente, o método dos 6Rs. A 

didática consiste na aplicação de seis temas. São eles, o repensar, o recusar, o reduzir, o 

reutilizar, o reciclar e a renda. Todos esses temas devem ser praticados na doutrina da 

reciclagem. São comportamentos que visam otimizar os materiais recicláveis. 

 Repensar está relacionado à mudança do paradigma axiológico capitalista e dos 

hábitos de consumo. Recusar se traduz na atitude de negar todo e qualquer produto que 

não possa ser reciclado, inviabilizando o ciclo do retorno daquele material ao 

consumidor. Reduzir está atinente a diminuição do consumo desnecessário, evitando-se 

o aumento da geração de mais resíduos. Reaproveitar é reusar os materiais em outras 

funções, além do estímulo de utilizar esses materiais em doações, permutas ou 

compartilhamentos solidários. Reciclar é reinserir o resíduo novamente para o ciclo 

produtivo, utilizando o material como matéria prima para a confecção de novos 

produtos. E, finalmente, renda é a destinação dos resíduos recicláveis a associações ou 

cooperativas de catadores, para que ofereçam o retorno financeiro ao trabalho realizado. 

 Estima-se que haja no país cerca de 800 mil catadores, de acordo com 

informações do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Esse 

montante considerável de pessoas, que está próximo de 1 milhão, deve ser protegido por 

políticas sociais inclusivas, voltadas para seu fortalecimento, pois essas pessoas vivem 

dos resíduos descartados, da triagem, da comercialização e do beneficiamento desses 

materiais, que gera renda e trabalho. Caso sejam adotadas políticas onde os recicláveis 
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sejam entregues pelos municípios a empresas, haverá, pelo contrário, uma grande perda 

de renda para essas pessoas e seu consequente empobrecimento. Exemplos dessa 

preocupação já podem ser percebidos nos textos normativos como se extrai da Lei 

18.031/09, que trata da Política Estadual de MG sobre os Resíduos Sólidos, no art. 9º, 

III, o, que prevê a inclusão social dos catadores como uma das formas que o poder 

público deve fomentar para alcançar os objetivos da política estadual de resíduos sólidos 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), se manifestou em 04/07/2013, 

em uma apelação civil, onde foi concedido provimento parcial em uma execução de um 

título executivo extrajudicial relacionado ao lixão do município de Jacinto/MG, onde o 

apelante alegou valores altos de astreintes e o Tribunal manifestou com ênfase acerca do 

valor do bem ambiental e da força das cláusulas do TAC descumpridas, mesmo que 

outras tenham sido respeitadas. Consta com o seguinte teor a ementa: 

 

 

EMENTA: EMENTA - DANO AO MEIO AMBIENTE - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ASTREINTES - LIMITAÇÃO DO VALOR - 

POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.  

 

V.V.P. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA A FAZENDA PUBLICA - TERMO DE AJUSTAMENTO 

DE CONDUTA - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ADEQUAÇÃO DE LIXÃO 

MUNICIPAL - MEIO AMBIENTE - DEVIDA MULTA.  

- Sob a ótica do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, vê-se 

que a imposição da multa nos patamares objetivados não se mostra 

exorbitante, uma vez que o meio ambiente é um direito difuso 

transindividual, de interesse de toda a comunidade e extrema 

relevância no mundo jurídico, haja vista o tratamento constitucional 

dispensado ao tema. Ademais, tratando-se de obrigação de fazer, não 

há como mensurar o valor do referido acordo, não havendo que se 

falar em extrapolação dos limites do valor da obrigação principal.  

- Com o descumprimento de algumas cláusulas objetivadas no TAC, 

surge para o título o requisito da exigibilidade. Muito embora outras 

cláusulas tenham sido cumpridas, o TAC não perde eficácia executiva 

em relação às descumpridas, podendo ser claramente executadas, pois 

exigíveis, certas, líquidas e inseridas dentro de um instrumento com 

força executiva. 

 

 

 No voto do desembargador Jair Varão, é manifestado a força executiva do título 

ainda que algumas cláusulas tenham sido cumpridas e o voto pela permanência dos 

valores das multas arbitradas, que foram de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e que 

chegou ao montante de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais). Destaca ainda o 
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juiz que o município não apresentou justificativas para a inércia em cumprir a 

legislação. Argumentou o município que por o título não  estar totalmente descumprido, 

não haveria motivos para ser executado, por descumprimento parcial. O que se revelou 

inócuo e demonstrando este TAC celebrado com o Ministério Público estar desprovido 

de efetividade. Já o Desembargador Kildare Carvalho, votou com entendimento que o 

valor era considerado aviltante, comprometendo até a prestação de outros serviços pelo 

município, que se revela com pouco mais de 12 mil habitantes. E arbitrando o valor da 

multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Desembargadora Albergaria Costa 

acompanhou o voto deste último, arbitrando a multa no mesmo valor. 

 De outro modo, um TAC efetivo cumprido junto ao órgão ambiental, afastou da 

esfera pessoal da prefeita de Joaquim Felício/MG, a imputação de incorrer na prática de 

crime de poluição prevista no art. 54, § 2º, V da Lei Federal nº 9.605/98. Segue ementa: 

 

 

EMENTA: PROCESSO CRIME DE COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA. PREFEITA MUNICIPAL. CRIME AMBIENTAL. 

DEPÓSITO DE LIXO URBANO. "LIXÃO". TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA CUMPRIDO. INSTALAÇÃO DE 

USINA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA. 

Restando comprovado que a acusada cumpriu o Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado entre o município de Joaquim 

Felício e o COPAM/FEAM, com a instalação de usina de triagem, 

compostagem e reciclagem do lixo, pondo fim ao problema que 

comprometia o meio ambiente local, impõe-se a rejeição da denúncia, 

por ausência de justa causa. 

 

 

 

 Nesse caso, o Tribunal julgou improcedente o oferecimento de denúncia 

do Ministério Público, fundamentando a falta de justa causa justamente pela 

observância e cumprimento as exigências do TAC antes da propositura da ação penal. A 

rejeição da denúncia foi manifestada pelo Procurador de Justiça, que alegou que a 

propositura incidiu com maior ênfase na inércia do município em realizar a recuperação 

da área degradada. Destaque para a importância do TAC como subsidio para a defesa e 

supedâneo para a sentença. 

Outro posicionamento jurisprudencial que afirma a não violação do princípio da 

separação dos poderes ocorreu no caso do lixão de Pará de Minas/MG. Nesta comarca o 
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objeto do TAC foi alterado de local, não sendo mais passível de execução do título 

extrajudicial, sendo extinta a execução por perda do objeto. Eis a ementa: 

 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E DE MULTA, FUNDADA EM TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA - POSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DOS PODERES - NÃO CARACTERIZAÇÃO - OBRIGAÇÕES 

RELATIVAS A ÁREA DO DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO - 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - ALTERAÇÃO DO 

LOCAL DO DEPÓSITO DO LIXO - NÃO APLICAÇÃO DO 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER - 

PERDA DO OBJETO. - Não há que se falar em nulidade do Termo de 

Ajustamento de Conduta, que tem por objeto uma obrigação de fazer, 

ao argumento de que violaria o princípio da separação dos poderes, 

pois, se o prefeito do Município firmou o acordo com o Ministério 

Público, é porque entendeu como importante e necessária a 

implantação das medidas nele previstas, para resolução do problema 

ambiental causado pelo lixão. Não houve ordem judicial, impondo 

medidas ao Município. O que houve foi a celebração de um acordo 

entre este e o Ministério Público. - Como houve previsão expressa de 

multa no acordo, para o caso de descumprimento das obrigações 

assumidas, uma vez verificada a inadimplência do Município, tanto a 

obrigação pecuniária quanto a obrigação de fazer tornam-se 

exeqüíveis. - Uma vez mudado o local de depósito do lixo, e suas 

condições, não há mais que se falar em cumprimento ou não do Termo 

de Ajustamento de Conduta, pois este foi firmado levando em conta a 

situação do antigo "lixão"; devendo a execução ser extinta no tocante 

à satisfação das obrigações de fazer, por perda do objeto. 

 

    

Cumpre destacar neste último posicionamento que houve o posicionamento de 

que não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Ministério Público 

(MP) ao propor condicionantes em sede de TAC, não interfere na sua independência 

funcional de administrar o município com autonomia. Outra consideração importante, 

no caso de alteração do local de destinação do lixo, após a celebração do TAC, é 

necessário verificar se não houve má-fé no procedimento através de assessoria da 

procuradoria do município para que houvesse a perca do objeto e por conseqüência, 

nulidade quanto a possíveis penalidades referentes as previsões do TAC.  
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3.5 Viabilidades financeiras, técnica e de gestão 

 

 Os municípios, por competência legal em gerir os resíduos sólidos, devem 

realizar estudos de viabilidade tanto técnicas, como financeiras e de gestão para que o 

sistema como um todo funcione. Para tanto, devem ser tomadas algumas medidas de 

planejamento para analisar todos estes aspectos, além da atenção jurídica as 

determinações normativas da legislação ambiental. Para que os gestores públicos 

possam executar as ações de manejo dos resíduos sólidos, é imprescindível um estudo 

científico e de mercado para que seja implementado de forma efetiva todo o sistema de 

gestão de resíduos, que inicia na educação ambiental de redução ou não geração de 

resíduos, passando pela coleta, transporte, tratamento, disposição e inserção dos 

catadores na coleta seletiva, além do envolvimento do setor produtivo na logística 

reversa e na reciclagem. 

 A viabilidade financeira deve levar em conta o tamanho do município. Quanto 

menor, mais inviável se torna a sua capacidade de construção de um aterro sanitário com 

todas as exigências técnicas de engenharia sanitária, de equipamentos e recursos 

humanos, como prevê a legislação ambiental. Nos municípios maiores, com uma 

arrecadação maior de tributos, a capacidade aumenta, porém não são apenas razões 

financeiras que devem ser consideradas, a capacidade técnica e de gestão também são 

decisivos para o sucesso do sistema.  

 Sem uma gestão eficiente e as aplicações técnicas, mesmo que com recursos 

financeiros, o município irá enfrentar dificuldades para construírem os aterros sanitários. 

A atuação deve ser feita, devido ao grande número de pequenos municípios no país, de 

forma conjunta, onde o esforço deve ser no sentido de se consorciarem a outros 

municípios próximos para solucionar o problema e se adequarem as exigências das 

normas ambientais.  

 Conforme estudos da Fundação Getúlio Vargas sobre aspectos econômicos e 

financeiros da implantação e operação de Aterros Sanitários
11

, para um aterro de pequeno 

porte, cuja capacidade é de receber apenas 100 toneladas por dia de resíduos é de  

R$52.444.448,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais). Este valor engloba as etapas de pré-implantação, 

                                                 
11

 Estudo disponível em: < http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoes-abetre/FGV%20-

%20Aterros%20Sanitarios%20-%20Estudo.pdf>. Acesso em 27 nov 2013. 
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implantação, operação, encerramento e pós-encerramento do aterro sanitário. Em 

contrapartida o orçamento anual da secretaria municipal de meio ambiente de um 

município como Ibirité é de apenas R$ 4.000.000,00 (quatro milhões)
12

. Portanto, é 

necessária uma definição do governo municipal de investimento, que ultrapassa o 

planejamento anual ou a busca de recursos externos nos fundos de meio ambiente sejam 

eles municipais, estaduais ou federais. Para que se tenha êxito nesta última opção ainda é 

necessário uma organização administrativa para que a gestão cumpra os requisitos 

necessários para obtenção dos recursos. 

 A viabilidade técnica é questionada principalmente com relação à proximidade do 

aterro com os municípios. Quanto mais longe estiver o aterro dos centros geradores de 

resíduos, mais difícil fica seu transporte, encarecendo a operação, e, em alguns casos, 

inviabilizando financeiramente, principalmente quando os municípios, caso estejam 

consorciados, estejam distantes um do outro. Para a operacionalização do maquinário, há 

necessidade de pessoas capacitadas, sendo que os municípios na sua grande maioria não 

possuem em seus quadros. É necessário treinamento e formação de profissionais para 

atuarem não apenas nas máquinas, mas em todas as atividades relacionadas ao 

funcionamento de um aterro sanitário. A questão técnica é muito maior, requer 

profissionais habilitados principalmente na elaboração dos projetos e que o município 

deve contratar ou licitar para que o trabalho seja executado dentro das exigências da 

legislação ambiental. 

 Na viabilidade de gestão, demonstra-se também um empecilho para que os aterros 

sanitários sejam construídos. A inaptidão dos gestores públicos para tratamento de 

questões técnicas como a construção do referido empreendimento é uma delas. A 

contratação de empresas especializadas e a terceirização, passando pelo licenciamento, 

são as etapas que devem ser percorridas, mas que passam por definições de prioridades 

políticas que também prejudicam a solução do problema dos vazadouros. Os municípios 

em sua grande maioria não possuem nos seus quadros uma equipe suficiente e treinada 

com capacitação específica para conduzirem estudos próprios para que, de forma 

autônoma, consigam realizar os projetos e a execução das obras. A estrutura das 

secretarias de meio ambiente nos municípios pesquisados possuem efetivos reduzidos e 

não contam no seu quadro de funcionários com engenheiros civis ou ambientais 

                                                 
12

 Entrevista concedida por MATOS, André Gustavo Diniz. Entrevista 1. (09 ago. 2013). Entrevistador: 

Marcus Luiz Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
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dedicados exclusivamente para atuações ambientais. Existe em alguns casos, um 

engenheiro civil concursado pelo município e que atende a todas as demandas e não 

exclusivamente as ambientais. Portanto, a viabilidade da gestão também é um fator que 

precisa ser superado, com uma melhor estruturação dos recursos humanos e a contratação 

de funcionários especializados para atuarem nas secretarias de meio ambiente dos 

municípios.  

  

 

 3.6 Propostas Técnicas 

 

 As propostas são fundamentalmente as previstas na legislação ambiental. O que 

afasta o caráter de proposta e aproxima o de obrigação. Contudo objetivo é demonstrar 

como as indicações normativas são viáveis nas modalidades apresentadas para a solução 

da disposição final adequada dos RSU, mas que perpassa por outras alternativas, que 

compõem o sistema de gestão de resíduos. A apresentação das características do aterro 

sanitário, da coleta seletiva, da inserção dos catadores, do consórcio intermunicipal são 

encaradas como propostas, para que a municipalidade perceba a solução para os 

resíduos como uma forma integrada de várias ações e que necessita de uma equipe 

interdisciplinar para tratar o assunto nas suas diversas vertentes. 

 Os Aterros Sanitários são os locais ambientalmente adequados para a destinação 

dos resíduos sólidos atualmente em nosso país. Entretanto, conforme apresentou-se, por 

não ser uma opção barata, caso não haja planejamento municipal e receita tributária 

própria, deve o ente federativo, optar pelo consórcio intermunicipal, que já está em fase 

avançada de licitação através do governo do Estado de Minas Gerais. A legislação não 

obriga cada município ter o seu aterro sanitário. O Brasil por ser um país com inúmeros 

municípios deve optar por esta alternativa.  

 O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado Extraordinária de 

Gestão Metropolitana (SEGEM) tornou público o edital na modalidade concorrência, 

que será julgado pelo critério de melhor técnica e menor valor por tonelada a ser pago 

pelo poder concedente, para a seleção da melhor proposta de exploração por concessão 

administrativa dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU nos 
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municípios convenentes da RMBH e Colar Metropolitano.
13

 Esta alternativa demonstra 

o amadurecimento do entendimento que o problema da destinação final dos resíduos 

sólidos deve ser tratado de forma consorciada. Estas ações servem de modelo para que 

os municípios do interior percebam as dificuldades, e que cada um na sua respectiva 

região adote procedimentos de gestão semelhante. 

 As características e a estrutura de um aterro sanitário de grande porte na RMBH 

como a Central de Tratamento de Resíduos - Macaúbas (CTRM) servem de exemplo 

para demonstrar mais uma proposta caso o município opte por construir ao invés de se 

consorciar. O CTRM é um aterro sanitário licenciado e situa-se na MG 5, Km 8,1, 

Bairro Nações Unidas, no Município de Sabará. Trata-se de uma Parceria Público-

Privada (PPP) que possui uma área total de 440 hectares, sendo 52 efetivamente 

utilizados. Foi um investimento do setor privado de 28 milhões de reais. Macaúbas é o 

nome de uma árvore comum na região e dá nome também a um convento de freiras 

católicas existentes naquele município. Possui 160 funcionários trabalhando 24 horas 

por dia, fechando apenas em alguns feriados nacionais. Em breve haverá destinação de 

uma parte do terreno para a instituição de uma Reserva Particular de Patrimônio Natural 

(RPPN). 

            A empresa Vital Engenharia Ambiental S.A, vencedora da licitação do 

Município de Belo Horizonte, possui concessão de 25 anos, desde 2008, para 

exploração do tratamento e destinação final dos resíduos sólidos daquele Município. 

Sabará, por ter o AS em seu município não paga para depositar seus resíduos no aterro. 

Atualmente o Aterro de Macaúbas recebe os resíduos sólidos urbanos de mais 10 

municípios que são Nova Lima, Ibirité, Capim Branco, Moeda, Lagoa Santa, Pedro 

Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Santana do Riacho e Vespasiano.  O valor 

cobrado de cada município varia conforme a especificidade de cada edital público de 

licitação, pelo qual a empresa fechou contrato. Desses municípios, alguns ainda 

possuem passivo ambiental nos antigos lixões que ainda não foi solucionado, como 

Vespasiano, Ibirité e Nova Lima. 

                                                 
13

 Disponível em: < http://compras.mg.gov.br/licitacoes-em-destaque/593-edital-de-ppp-de-residuos-

solidos-urbanos-rsu-rmbh> Acesso em: 27 nov. 2013. 
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  A CTR de Macaúbas cobra cerca de R$ 60,00 a tonelada de resíduo dos 

municípios e R$ 41,00 das prefeituras com concessão, como é o caso de Belo 

Horizonte. Possui uma capacidade de operar por cerca de 40 a 50 anos. O aterro recebe, 

hoje, cerca de 3.500 toneladas por dia de resíduos, sendo que desse montante, 2.800 

toneladas são oriundas do Município de Belo Horizonte, ou seja, cerca de 80% do lixo 

vem da capital do Estado. O aterro está localizado há apenas 13 Km do centro de Belo 

Horizonte, o que facilita o transporte dos municípios da região metropolitana até o 

aterro, o que não acontece com a maioria dos outros grandes aterros de outras capitais 

do país. Muitos deles distam mais de 50 ou até mais de 100 Km do centro das capitais, 

como é o caso de Porto Alegre que está a 160 Km de distância do aterro sanitário.  

Outros municípios como Santa Luzia e Matozinhos, que estão próximos a Sabará 

não destinam seus resíduos adequadamente para um aterro próprio ou para o de Aterro 

de Macaúbas. No interior do estado, a solução para a extinção dos lixões é de ordem 

técnica, devido principalmente às grandes distâncias entre os municípios, o que gera 

grande dispêndio com o transporte dos resíduos para o aterro sanitário mais próximo. 

Principalmente os grandes municípios como Montes Claros e Juiz de Fora. Existem 

outros Aterros Sanitários licenciados na RMBH como no Município de Betim e de 

Contagem que recebem além dos RSU, resíduos específicos como os oriundos da 

construção civil, que auxiliam a absorver mais resíduos oriundos dessa região. 

Na CTR de Macaúbas todo o resíduo é aterrado. Há um estudo feito pela UFMG 

sobre uma nova tecnologia para tratamento do chorume. Essa tecnologia é um conjunto 

de processos de tratamento físico-químico, biológicos e filtrações sofisticadas. A 

maioria dos municípios passou a destinar os seus resíduos para a CTR de Macaúbas 

devido aos Termos de Ajustamento de Conduta. O CTR de Macaúbas recebe 

fiscalização de diversos órgãos, dentre eles a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), 

a Fundação Israel Pinheiro (FIP), a Superintendência Regional de Meio Ambiente 

(SUPRAM), o III Comando Aéreo Regional (COMAR), o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREEA), o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais (TCEMG) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPEMG). 

            O CTR de Macaúbas encontra-se a mais de 20 km da pista do Aeroporto 

Internacional de Confins e cerca de 13 km do Aeroporto da Pampulha. Mesmo estando 

dentro da Área de Segurança Aeroportuária (ASA), num  raio de 20 Km,  a CTR não 
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está localizado dentro dos cones de pouso e decolagem, atendendo à legislação 

ambiental. E por não ter a presença de aves dentro do aterro, ele não compromete a 

segurança dos voos daquele aeródromo.  Sua operação é monitorada pelo III COMAR 

que é responsável em fiscalizar o atendimento das Portarias do Ministério da 

Aeronáutica. 

            Em uma comparação entre a CTRM e o Aterro Central de Tratamento de 

Resíduos Leste (CTL) do Município de São Paulo, maior município brasileiro, é 

verificado que este possui uma forte estrutura já histórica através da Companhia de 

Tecnologia em Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) que já existe 

há mais de 20 anos. O aterro paulista possui uma capacidade de 6 mil toneladas por dia. 

A CTR com pouco mais de 5 anos já possui uma capacidade de 3.500 toneladas por dia. 

Isto demonstra um bom nível de desenvolvimento do maior aterro sanitário mineiro, que 

demonstra conseguir estar atualizado e em condições de suportar uma maior destinação 

adequada dos resíduos pelos próximos anos. Já o aterro do Município do Rio de Janeiro 

é recente, tendo em vista a eliminação do seu maior lixão e maior da América Latina, 

com uma disposição inadequada de 7.000 toneladas de lixo por dia. O Aterro de Jardim 

Gramacho foi extinto apenas em junho de 2012, devido à presença do evento mundial 

do meio ambiente, a Conferência das Nações Unidades sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como ECO-92, Rio+20 ou Cúpula 

da Terra, que foi realizada naquele município.  

 Entretanto, a CTRM possui dificuldades de receber resíduos industriais, como os 

da empresa de laticínios Cotochés, e o lodo da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA) que são resíduos com alto teor de água. A CTRM tem em sua 

estrutura uma oficina mecânica para manutenção diuturna nos 7 tratores que trabalham 

no manejo dos resíduos. Os caminhões que descarregam no aterro são de três tamanhos. 

Os de quatro toneladas são os caminhões com caçamba que realizam a coleta setorizada 

e fixa nos municípios; os de oito toneladas são os caminhões que realizam a coleta de 

limpeza pública e varrição; e os de vinte e cinco toneladas são os caminhões que se 

deslocam com os resíduos acumulados dos municípios em transbordos para diminuir os 

custos com deslocamento. 

            Também possui dois tanques de acumulação de chorume com capacidade total 

de 5.000.000 de litros. Através da drenagem que capta todo o líquido do aterro, o 
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material é coletado e depois transportado para a Estação de Tratamento de Esgoto do 

Onça da COPASA.  Parte do aterro, durante 24  horas, uma frota de quatro caminhões 

por dia com um volume de 23.000 litros do chorume cada um. 

 Está em estudo o aproveitamento do gás metano produzido pelo aterramento 

dos resíduos que gerará um quantitativo de 10 MWH de energia. Parte dessa energia 

será para aproveitamento no próprio aterro e o excedente será comercializado pela 

Companhia Energética de Minas Gerias (CEMIG). Com relação a corrente que especula 

a possibilidade dos lixões produzirem energia através da sua biomassa, gerada pelo gás 

metano, proveniente da decomposição de matéria orgânica, os estudos mais modernos 

apontam para uma inviabilidade econômica de investimento na infraestrutura devido ao 

baixo custo-benefício, apesar de as tecnologias apontarem para uma reversão desse 

quadro. 

            O aterro possui um fluxo de cerca de 900 viagens que chegam por dia entre os 

três tipos de transportes mencionados, o que significa uma entrada de 37 caminhões por 

hora e quase um por minuto. O aterro ainda possui capacidade de receber mais 600 

toneladas por dia, o que seria receber os resíduos de mais 1.000.000 de habitantes, 

como, por exemplo, as Cidades de Betim e Contagem juntas. 

            O aterro consiste em camadas de solo que são preparadas com a retirada da 

vegetação natural, autorizada pelo órgão ambiental. Existe a primeira camada com cerca 

de 1 metro de argila compactada, para que não haja a contaminação do solo e acima 

existe uma cobertura com uma manta plástica de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

que é um dos poucos materiais, junto com aço inox que consegue suportar o poder 

corrosivo do chorume. Por cima desse plástico, são colocados os resíduos em camadas 

de 5 metros de altura. E assim sucessivamente, até a capacidade total do local. 

Posteriormente, é feito o mesmo procedimento em outras áreas do aterro.  O aterro 

possui também dentro do seu processo de licenciamento a recuperação 130 hectares de 

matas como parte da compensação ambiental.
14
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 Entrevista concedida por MARTINS. Antônio Henrique M. C. (ago. 2013). Entrevistador: Marcus Luiz 

Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice G desta 

dssertação. 



 

69 

 

 Nos Centros de Tratamentos de Resíduos Perigosos e Incineradores, temos um 

exemplo de empresa privada que trabalha com o tratamento dos resíduos perigosos que 

é a Central de Gerenciamento Ambiental (ECOVITAL), sediada no Município de 

Sarzedo/MG. Trata-se de uma empresa que utiliza processos limpos. Possui uma usina 

de incineração de resíduos perigosos com capacidade de processamento de até 396 

toneladas por mês e atende à demanda de resíduos da Classe I, ou perigosos. São 

incineradores de 4ª geração, com tratamento dos gases e redução da emissão de material 

e partículas na atmosfera e em conformidade com os padrões aceitos e definidos pelos 

órgãos ambientais. 

 Os resíduos tratados nesses Centros são bifenilas policloradas (ascarel), borras 

de tintas, borras oleosas, cosméticos, diversos contaminados como carvão, plásticos, 

tecidos, madeira, papel, papelão, embalagens, EPIs, solos e vidros, efluentes líquidos 

industriais, medicamentos, reagentes de laboratórios, resíduos organoclorados e 

organofosforados e solventes e geral. O processo é composto por um sistema de 

preparação e alimentação de resíduos, um sistema de combustão e outro de tratamento 

dos gases. Há primeiro uma classificação laboratorial dos resíduos, depois é preparado 

um “cardápio de queima” que visa otimizar o processo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 316/02, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

 Os resíduos são incinerados em um forno rotativo à temperatura entre 800º e 

1000º C. Os gases são tratados termicamente numa segunda câmara de pós-combustão 

sob uma temperatura de 1000 a 1200º C. Os rejeitos inertizados, cinzas ou escórias, 

geradas no interior do forno rotativo são retirados do sistema de combustão por uma 

esteira transportadora e direcionadas para aterros industriais licenciados. Os gases 

gerados são submetidos a um resfriamento brusco de 1000 à 1200º C para cerca de 200º 

C, que é uma temperatura segura para evitar a formação de dioxinas e furanos que são 

compostos clorados e reconhecidos como danosos ao meio ambiente e ao homem. Esses 

compostos estão incluídos na lista de Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), da 

Convenção de Estocolmo de 1972. Em seguida, os gases são neutralizados e filtrados 

antes de serem lançados para a atmosfera pela chaminé. Após o lançamento no ar, os 

gases são monitorados por parâmetros importantes, como Oxigênio, Dióxido de 

Carbono, Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrogênio, Óxidos de Enxofre e Cloreto de 

Hidrogênio. 
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 Administrativamente, o Governo do Estado de Minas Gerais, através da 

SEMAD/FEAM, implementou novas ações e metas ao Projeto Estruturador de Resíduos 

Sólidos de 2011, com o incremento do percentual da população urbana atendida por 

sistemas adequados de disposição final de RSU que apontam algumas propostas para a 

erradicação dos lixões. Essas alternativas não passam pela alternativa jurídica do TAC, 

tendo em vista os resultados negativos obtidos nessa experiência e conforme foi 

demonstrado pelo Relatório de Cumprimento de 2010. Constatado que o 

estabelecimento de prazos para adequação das áreas de depósito de lixo e para a 

regularização ambiental de sistemas adequados não obteve o êxito esperado, a FEAM 

posicionou-se desfavoravelmente a novas prorrogações e sugere outros instrumentos de 

apoio aos municípios na gestão integrada de RSU, como o Plano de Regionalização 

para a Gestão Integrada e Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Minas Gerais. Essa 

proposta tem como parâmetro a experiência na Bacia do Rio São Francisco, concluído 

em novembro de 2010. Nesse estudo, com base em dados técnicos primários e 

secundários sobre a geração de RSU, são propostos agrupamentos de municípios para a 

gestão compartilhada de soluções, denominados Arranjos Territoriais Ótimos (ATO's). 

Esse modelo pode subsidiar a tomada de decisão na formação de consórcios 

intermunicipais, o que de forma inédita, oferece a opção de gestão para o executivo 

municipal, além de induzir negócios no setor de reciclagem de materiais e 

aproveitamento energético de resíduos.  

 Outra proposta que está inserida no contexto dos resíduos sólidos e auxilia na 

redução dos resíduos, é o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS) de 2010 e que 

oferece diretrizes, instrumentos e critérios para a implantação e ampliação de programas 

de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos nos municípios mineiros. A elaboração 

dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) pelos municípios 

mineiros, em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, também se 

demonstra como uma alternativa fundamental além de obrigatória para os municípios.  

 Mais uma alternativa é o convênio de cooperação técnica 

SEMAD/FEAM/CEMIG firmado em 05 de Junho de 2009, visando ao Projeto “Resíduo 

é Energia”, para avaliar as alternativas tecnológicas de aproveitamento energético de 

resíduos, mais adequadas a cada município do Estado, com ênfase nas questões 

ambientais, na geração de energia elétrica e na proposição de soluções integradas. Nesse 

convênio, os municípios podem participar e estudar o aproveitamento energético dos 

seus resíduos sólidos em conjunto com a construção dos aterros sanitários. 
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 Uma proposta que deve ser mais bem estudada são as tecnologias realizadas em 

outros países acerca da utilização dos resíduos como energia (O TEMPO, 2013). Oslo, a 

capital da Noruega, chega a importar resíduos de outros países como o Reino Unido e 

outros países para servir de insumo para a produção de energia. O lixo domiciliar é o 

principal tipo a ser utilizado, devido ao seu grande volume e sua viabilidade. Naquele 

país, uma Usina no Município de Klemetsrud recolhe dezenas de milhares de lixo e os 

organiza por triagem para serem queimados. O processo consiste na incineração dos 

dejetos a uma temperatura de 850º C, que produzem calor e é utilizado para ferver um 

recipiente com água. Posteriormente, os vapores fazem girar uma turbina que gera 

eletricidade. A água fervida é depois bombeada para casas e escolas públicas da cidade, 

auxiliando o aquecimento durante o inverno rigoroso do norte europeu. Estudos 

apontam que quatro toneladas de lixo equivalem potencialmente a uma tonelada de óleo 

combustível. Essa quantidade é suficiente para aquecer uma residência pelo período de 

seis meses. O processo utiliza um rigoroso controle dos gases oriundos da incineração 

do lixo. A tecnologia permite a redução da metade das emissões de dióxido de carbono 

(CO2) nos próximos 20 anos, demonstrando a sustentabilidade dessa opção, apesar de 

que ainda os custos de implantação ser elevados. Outra proposta também em Oslo é o 

desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento do bio-combustível. Ônibus o 

utilizam, onde um quilo de material orgânico pode produzir meio litro de combustível. 

 O Decreto Federal nº 7.404/10 prevê acerca dos instrumentos econômicos, nos 

artigos 80 e 81, alternativas como medidas indutoras de propostas. Dentre elas, 

podemos destacar os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, a cessão de terrenos 

públicos, subvenções econômicas, pagamento por serviços ambientais, criação de linhas 

de financiamento pelas instituições financeiras federais para cooperativas e associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e atendimento a projetos de 

investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos.  

 São diversas as alternativas técnicas que podem ser implementadas pela gestão 

municipal para a erradicação da disposição inadequada dos resíduos sólidos. Cabe aos 

gestores públicos estudarem qual a alternativa mais viável e explorarem o potencial 

econômico dos resíduos, tanto para a reciclagem e reaproveitamento dos materiais, 

quanto para a produção de energia. 

 Para a produção de energia, os resíduos sólidos dos lixões, ainda não é uma 

realidade completamente viável acerca do aproveitamento para a produção de energia. 

Devido ao caráter de necessidade de se desenvolver melhor a tecnologia de 
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aproveitamento energético do lixo e principalmente o alto custo de implantação desta 

tecnologia, esta opção é uma alternativa que deve ainda ser aprimorada.  
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4      JURIDICIDADE DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

 

 

4.1  A ciência jurídica aplicada a disposição inadequada dos resíduos sólidos 

 

A ciência jurídica contribui muito para que todos, inclusive as autoridades 

competentes, cumpram suas obrigações de proteger o meio ambiente. O bem ambiental 

conforme Machado (2012, p.151) “se apresenta como um direito transindividual por ser 

um direito de cada pessoa, mas não apenas dela e de interesse difuso por não se esgotar 

numa só pessoa, mas se espraiando para uma coletividade indeterminada”. A doutrina 

(FIORILLO; COSTA, 2012, p. 15-17) a define como: 

 

a tutela dos bens jurídicos indeterminados, não sendo possível 

enumerar e determinar especificamente quais as pessoas detentoras do 

direito subjetivo. Os recursos naturais alcançam uma estatura ainda 

maior por guardar compatibilidade com a dignidade da pessoa humana 

e pela ideologia de uma democracia que a aponta como o mais 

importante vetor interpretativo das normas.  

 

Ainda acerca da natureza do bem ambiental (COSTA; REZENDE, 2012, p. 

4.614) faz importante distinção sobre a evolução do bem ambiental como bem de todos. 

Conforme apregoa a Constituição Federal de 1988 no art. 225, e se contrapondo ao 

modelo de um bem público civilista de 1916, este se adequou aquele conceito após a 

edição da Lei nº 10.406/02, porém não completamente. Conforme ensina os doutos 

doutrinadores, restou a seguinte redação no Diploma civilista no art. 100: 

 

   “o Código  Civil  não  se  preocupou  em  conceituar, explicitamente,   

    o  que  seja  “bem”,  no  entanto,  os classificou. Classificou  também   

    os   bens  ambientais  em  seu  art. 99, inciso I. Imediatamente, no art.  

    100 o legislador,  na  tentativa   de  resguardá-los,  estabelece que “os  

    bens  públicos  de   uso  comum  do  povo  e  os  de  uso  especial são  

    inalienáveis,  enquanto   conservarem   essa   qualificação”,  mas  em   

    seguida  retira  toda  a segurança  jurídica,  que  os  envolvia,  pois os  

    bens  de  uso comum do  povo   podem ser  transformados em  bens  

    dominicais   e consequentemente  desafetados.” (COSTA; REZENDE. 

    2012, p. 4.614).  
 

Quanto ao conceito de bem no Direito Ambiental estes autores o referem ao 

tratamento dispensado pela Constituição Federal no art. 225 que pugna o bem ambiental 

como “um bem de uso comum do povo sendo logicamente um bem transindividual, o 

qual não comporta divisibilidade”. 
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 A transindividualidade é também conceituada na doutrina do jusambientalista 

Fiorillo (2011) que explica o conceito como um “direito que transcende o indivíduo, 

ultrapassa o limite da esfera de direitos e obrigações individuais”. Mancuso (1991) 

aponta a transindividualidade como os “interesses que despassam a esfera de atuação dos 

indivíduos isoladamente considerados, para surpreendê-los em sua dimensão coletiva”. 

Além das características citadas, outro destacada pela lei é a indivisibilidade. Esta se 

caracteriza pela impossibilidade de cindi-lo, ou seja, de repartir entre os titulares do 

direito. Trata-se de um direito pertencente a todos, sem distinção, e ao mesmo tempo a 

nenhuma pessoa especificamente, ou seja, um direito difuso, de indefinida titularidade 

numérica. 

Instrumentos jurídicos devem ser manejados quando o município não estiver 

cumprindo a legislação ambiental no que concerne a destinação adequada aos resíduos 

sólidos. A ciência jurídica oferece instrumentos valiosos que podem auxiliar os 

operadores do Direito a tratarem as questões ambientais de forma efetiva. 

A Ação Popular (AP) é uma delas. É regida pela Lei Federal nº 4.717, de 29 de 

junho de 1965. Uma norma antiga, que apesar de vigente, demonstra-se pouco utilizada 

em matérias ambientais. Adiante, adentrar-se-á na pesquisa de campo e nela verificou-

se que não houve nenhuma AP nos municípios pesquisados como opção jurídica para 

tratar da disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Para sua interposição, 

qualquer cidadão é parte legitima, provando sua cidadania, para ingressar em juízo, 

através do seu título eleitoral ou outro documento que com ele se equivale.  

O objetivo deste tipo de ação é conforme o art. 1º, pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de 

empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para 

cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 

pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

Embora o caput demonstre a preocupação de proteção dos atos lesivos ao 

patrimônio dos entes federativos, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo, esse 

patrimônio não é afeto apenas a bens e direitos de valores econômicos, mas também os 

bens e direitos de valores artístico, estético, histórico ou turístico. As ações populares 
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visam à proteção de ações que lesem o erário, conforme se abstrai do art. 1º, da Lei 

Federal nº 4.717/65. Esta opção jurídica, entretanto, pode ser considerada legítima para 

a proteção de direitos difusos, a partir da hermenêutica sistêmica do mesmo artigo, §1º, 

que permite estender também para proteção do bem ambiental, na sua concepção de um 

bem que possui valor econômico, cultural, turístico e estético agregado. Todavia, não é 

a opção preferida, quando comparada pela Ação Civil Pública, que se demonstra mais 

pertinente e mais adequada à defesa ambiental.  

A Ação Civil Pública (ACP), orquestrada pela Lei Federal nº 7.347/85, 

disciplina a responsabilidade por danos causados aos interesses difusos e coletivos, 

dentre eles o meio ambiente. Essa opção jurídica poderá condenar o pagamento em 

dinheiro ou a cumprimento de fazer ou não fazer, provado apenas o dano e o nexo 

causal. O art. 5º da referida norma prevê os legitimados a proporem a referida ação que 

são o Ministério Público (MP), a Defensoria Pública (DP), a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade 

de economia mista e a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo 

menos um ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

A ACP é um instrumento jurídico utilizado pelos operadores do Direito na 

defesa de bens difusos e coletivos. Contudo, também não foi observada nos municípios 

pesquisados nenhuma ação dessa natureza. Um importante aspecto quanto à 

legitimidade e competência está na inteligência do art. 6º da Lei Federal nº 4.717/65, 

que inclui qualquer pessoa e os servidores públicos, além de destacar suas 

responsabilidades. O primeiro poderá e os segundos deverão. Assim está previsto: 

“qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 

Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 

indicando-lhe os elementos de convicção.”  

O art. 11 da mesma lei institui que, quando a ação tem por objeto o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz determinará o cumprimento da prestação da 

atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou 

de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente 

de requerimento do autor. Com esta medida o município fica obrigado a cumprir a pena 

por estar em desacordo com a legislação ambiental e por manter em sua jurisdição local 

incompatível com o meio ambiente ecologicamente sadio. 
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 O valor arrecadado pela imposição da pena de multa pela indenização ao dano 

causado, conforme o art. 13 da Lei de ACP será revertido a um fundo gerido por um 

Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 

Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 

reconstituição dos bens lesados. 

 Dentre as qualidades da opção por esse instrumento jurídico destaca-se a 

segurança jurídica, principalmente, as garantias concedidas pelo Estado Democrático de 

Direito como ampla defesa e o contraditório, as possibilidades de contestações, pericias, 

oitivas e recursos. E como desvantagens, a onerosidade e a morosidade. A Lei Federal 

nº 8.078/90 (CDC) incluiu o parágrafo 6º ao art. 5º à Lei da Ação Civil Pública 

alertando que, em caso de não opção da ação judicial, tem-se a opção extrajudicial dos 

Termos de Ajustamento de Conduta como alternativa extraprocessual. 

 O Inquérito Civil (IC) é outra alternativa jurídica para que os operadores do 

Direito, neste caso o Ministério Público, único competente para instaurar tal 

procedimento e investigar crimes ambientais de poluição provocados pelos lixões. 

Disposto pela Lei Federal nº 7.347/85, reza o art. 8º, § 1º que o Ministério Público poderá 

instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo 

público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 

o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.  Caso o Ministério Público, depois de 

esgotadas as diligências, convencer-se da inexistência de fundamento para a propositura 

da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 

informativas, fazendo-o fundamentadamente.  

 A Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), disciplina no âmbito do Ministério Público o Inquérito 

Civil. Prevê o art. 1º da referida norma, que o IC possui natureza unilateral e facultativa, 

será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a 

cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. 

Dentre elas, estão a proteção dos direitos difusos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Importante destacar que o referido instrumento não é condição de 

procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a 

realização das demais medidas de sua atribuição própria. 
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O Inquérito Civil poderá ser instaurado de ofício, em face de requerimento ou 

representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do 

Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio 

legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a 

qualificação mínima que permita sua identificação e localização e por designação do 

Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, Câmaras de 

Coordenação e Revisão e demais órgãos superiores da Instituição, nos casos cabíveis. 

O art. 3º da Resolução de 2007 determina a competência ao membro do 

Ministério Público investido da atribuição para propositura da ação civil pública a 

responsabilidade pela instauração de IC. Como consta da mesma forma na Lei de Ação 

Civil Pública, no art. 8º, § 1. O IC deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável 

pelo mesmo prazo e quantas vezes for necessária, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, 

dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) à Câmara de 

Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 Depois de esgotadas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério 

Público tem duas alternativas. Sendo inexistente de fundamento para a propositura de 

ação civil pública, ou promoverá fundamentadamente o seu arquivamento, cabendo o 

encaminhamento a outro membro, caso o Conselho Superior assim entenda, ou propor 

ações a cargo do Ministério Público, que preponderantemente será a ACP.  

 De acordo com o art. 15 da Resolução, depois de concluídas as investigações, o 

Ministério Público, nos autos do Inquérito Civil ou do procedimento preparatório, poderá 

expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços 

públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja 

defesa lhe caiba promover. Entretanto, é proibida a expedição de recomendação como 

medida substitutiva ao Compromisso de Ajustamento de Conduta ou à Ação Civil 

Pública. O IC, dentre os municípios pesquisados, foi a alternativa jurídica optada para 

combater o lixão em Vespasiano, conforme será exposto detidamente na análise do caso. 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ou mais tecnicamente correto, 

Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC), foi inaugurado na legislação pátria 

pela Lei Federal nº 8.069/90. Nela, o artigo art. 211 tem o seguinte teor: 

 

Art. 211: Os órgãos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, o que 

terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
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 O art. 5º, § 6°, da Lei nº 7.347/85 foi alterado e também tem a mesma redação. Os 

órgãos públicos legitimados para a ACP poderão tomar dos interessados Compromisso de 

Ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial. Os Compromissos de Ajustamento de Conduta 

Ambiental quando celebrados pelo Ministério Público será referenciado como TAC 

Ministerial e os compromissos celebrados com os órgãos ambientais assinalados por 

TAC Administrativo, muito embora aquele também participe conjuntamente com o órgão 

ambiental e ajuste condutas também administrativas do município. 

Dentre os princípios que regem o estudo do compromisso de ajustamento de 

conduta, Almeida (2003) menciona o princípio da máxima efetividade do processo 

coletivo. Neste ínterim, podemos destacar que um dos objetivos do TAC é amparar a 

proteção dos bens difusos e coletivos, através da busca em se alcançar os melhores 

resultados nesta tutela.  

A preferência pelo TAC em detrimento a ACP também é compartilhada pela 

doutrina de Nery (2012) que apesar da complexidade, na prática, a solução negociada é 

mais benéfica e eficaz na defesa dos direitos transindividuais se comparada ao 

provimento jurisdicional no bojo da ação civil. A doutrinadora ainda cita que: 

 

  Assim, o compromisso de ajustamento  de  conduta tem provado ser altamente  

   eficiente,   tanto   na   prevenção   como   na   resolução de conflitos de grande  

   dimensão,   que,  se   submetidos  ao  Judiciário,   ensejariam  ações de trâmite  

   demorado, de forte impacto sobre os agentes envolvidos  e  até  sobre a própria  

   coletividade, genericamente considerada (NERY, 2012, p. 302) 

 

 

Na Resolução nº 23/07 do CNMP é também previsto a competência do 

Ministério Público para celebrar Termos de Ajustamento de Conduta. No art. 14, 

dispõe-se que o Ministério Público poderá firmar Compromisso de Ajustamento de 

Conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos 

interesses ou direitos a serem tutelados pelo Ministério Público, visando à reparação do 

dano, à adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à 

compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados. 

 Percebe-se atualmente que os órgãos legitimados, tanto ministeriais como 

administrativos, valem-se de forma significativa da opção extraprocessual. No caso do 

órgão ambiental estadual mineiro, a FEAM, foi utilizada inclusive de forma padronizada 

convocando todos os municípios que tinham disposição inadequada de resíduos sólidos 
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urbanos, como apresentado no Relatório de Situação do Cumprimento de Termos de 

Ajustamento de Conduta do Programa Minas Sem Lixões em 2010, que será citado nesta 

pesquisa oportunamente.  

 Numa relação entre a tutela extrajudicial por meio dos Termos de Ajustamento de 

Conduta ou judicial através das Ações Civis Públicas, podemos inferir que num primeiro 

momento é preferível a escolha pelo acordo extrajudicial em detrimento da judicial. A 

primeira aparenta ser mais vantajosa para os envolvidos, pois evita os transtornos 

judiciais, como a morosidade, as intercorrências processuais protelatórias ocorridas 

através dos recursos, das contestações, perícias e oitivas de testemunhas. Caso a opção 

seja a judiciosa, deve-se ter em consideração que a solução do problema possa se 

postergar. Optar por tratamento judicial ao tema, não é o que deve prevalecer quando a 

alternativa extrajudicial se demonstra viável. Contudo, para aqueles municípios que não 

celebraram o TAC com o órgão ambiental, após a edição da DN nº52/01, ou que não 

cumpriram as condicionantes dos termos ou do próprio licenciamento, a opção judiciosa 

se torna imperiosa.  

 Importante salientar que em nosso atual Estado Democrático de Direito, o Poder 

Judiciário é o único legitimado a impor o cumprimento de deveres pela força. O devido 

processo legal é o que respaldará o justo andamento do feito e através que serão coagidos 

os envolvidos a respeitarem as decisões estabelecidas. 

 Com relação a utilização dos Termos de Ajustamento de Conduta o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou que a regra geral é de que os TAC’s não são 

passíveis de transacionar sobre direitos difusos, como se observa na decisão do Recurso 

Especial nº 299.400 – RJ (2001/0003094-7). 

 

                                  Recurso   Especial   nº   299.400 - RJ (2001/0003094-7) Relator: Ministro  

        Fransisco    Peçanha   Martins   r.p/   Acórdão:   Ministra   Eliana Calmon.  

        Recorrente:   Ministério  Público  do  Estado   do  Rio de Janeiro Recorrido: 

        Município de Volta Redonda.  Procurador: Hudson Rodrigues de Oliveira e  

        outros Recorrido: Banco Bamerindus do Brasil S/A Advogado : José Walter 

        de Sousa Filho e outros Recorrido: Companhia Siderúrgica Nacional –  

        CSN. Advogado: Hélio Saboya e outros  

        EMENTA: PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO  

        AMBIENTAL – AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO do  

        Ministério Público possibilidade.1. A regra geral é de não serem passíveis  

        de transação os direitos difusos. 2. Quando se tratar de direitos difusos que  

        importem obrigação de fazer ou não fazer deve-se dar tratamento distinto,   

        possibilitando dar à controvérsia a melhor solução na composição do dano,  

        quando impossível o retorno ao status quo ante.   3.  A  admissibilidade de  

        transação   de  direitos  difusos  é  exceção  à   regra.   4.  Recurso especial  

        improvido. 
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 Entretanto, como toda regra possui exceção, em nosso ordenamento jurídico, não 

é diferente. Na mesma decisão é destacado que quando se tratar de direitos difusos que 

importem obrigação de fazer ou não fazer, que é o caso da erradicação dos lixões, pela 

obrigação de não mais dispor inadequadamente os resíduos sólidos do município a “céu 

aberto”, deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor 

solução na composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. O 

mesmo STJ entende que a conciliação favorece os interesses da sociedade.  

 Na obra de Júnior e Alvarenga (2010), Geisa de Assis Rodrigues alerta para o 

crucial posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a viabilidade do 

TAC. Ela afirma que esse Tribunal, como alinhador da jurisprudência pátria, em se 

tratando de leis ordinárias federais e estaduais, destaca nos termos os seus aspectos de 

possibilidade da negociação e conciliação sobre direitos difusos indisponíveis, a regular a 

vigência do termo como título executivo extrajudicial e a relação complementar entre 

tutela extrajudicial e judicial. 

 Primeiramente sobre a possibilidade de negociação e conciliação sobre direitos 

difusos indisponíveis, a autora mostra a consonância da proteção ambiental aos 

propósitos da norma jurídica. Sendo o bem ambiental de uso comum de todos os seus 

titulares, que é a sociedade, esta não possui a alternativa de abdicar dos seus direitos nem 

cedê-lo a terceiro. A titularidade do bem difuso é indeterminada, estando, portanto o bem 

ambiental impregnado de essencialidade e de interesses preservacionistas e 

conservacionistas. Sendo assim, é reconhecida nos Termos de Ajustamento de Conduta 

uma ferramenta própria para a tutela ambiental, ao menos preliminarmente. 

 Os Termos de Ajustamento de Conduta apresentam vantagens e desvantagens 

desta opção jurídica. Tem o TAC como vantagens a brevidade na elaboração, 

economicidade, a flexibilidade, a objetividade, a negociabilidade e como desvantagem 

uma fragilização da ordem imposta pelo Estado Democrático de Direito (EDD) por não 

prever um rito com contestações, perícias, oitivas e recursos, falta de controle estatístico 

do cumprimento do acordado, publicidade precária, falta de organização e padronização, 

falta de banco de dados. O que existe são apenas quantitativos e não há acompanhamento 

processual e de resultado, minimização da percepção da efetividade e alcance do 

instituto, falta de regulamentação quanto a forma, conteúdo, validade, publicidade e 

eficácia, sendo estes quesitos sanado via normas interna corporis através de portarias e 

resoluções. Outros aspectos que são apontados como negativos aos Termos de 
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Ajustamento de Conduta são o grau reduzido de exigências, alguns mal formulados, 

tutelam de forma precária os bens jurídicos, utilizados por receio de adentrarem na esfera 

judicial, falta de Sistema Informatizado de Acompanhamento e controle de cada TAC, 

dentre outros.
15

 

 Portanto, verifica-se que a construção de uma atmosfera propícia onde os 

interesses coletivos ou difusos possam ser tratados, mesmo que no formato de acordo é 

também privilegiado pela Corte Superior, ainda que presente já posições contrárias. 

Entende os legisladores que a transação, a negociação e a conciliação são meios efetivos 

para se discutir o tema. Subentende-se que sob uma postura dialética, os interesses podem 

ser melhores expostos e os órgãos legitimados na defesa do bem coletivo e difuso 

conseguem representar a sociedade e decidir em favor da coletividade mesmo que em 

forma de acordos. 

 No regime de composição de direitos supraindividuais, predomina a ausência de 

renúncia desses direitos e de concessões entre esses interesses, além da consulta recíproca 

das partes envolvidas. Além desses aspectos, um ponto onde podemos observar um real 

benefício à sociedade é seu caráter preventivo, pois no acordo, trata-se de um 

ajustamento de conduta, o que prevê explicitamente um efeito positivo das futuras ações 

praticadas. Extrai-se daí a legitimidade de se avençarem sobre direitos difusos através de 

acordos e da criação normativa dos TAC’s que originarem este novo balizamento para 

uma nova modalidade de tratamento extrajudicial dos bens coletivos e difusos. 

 Houve dissensos acerca de um possível descuido do Presidente da República ao 

apreciar o projeto de lei da gênese do compromisso de ajustamento de conduta para a 

defesa dos bens difusos e ter deixado passar o artigo que trata da vigência do art. 113 do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). Imediatamente após a promulgação do CDC, 

apareceu a contradição entre a vigência do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, acrescido 

pelo art. 113 do CDC, em razão de suposto veto presidencial. Ao fundamentar o veto ao 

art. 92 do CDC, o Presidente da República de forma expressa previu, “vetam-se no 

aludido art. 113, as redações dos §§ 5º e 6º, publicado no Diário Oficial da União (DOU) 

de 12/09/90. No entanto, o Presidente promulgou o CDC, esquecendo de omitir os 

referidos parágrafos, que foram publicados no DOU. Uma pequena corrente defendia que 

o dispositivo não estaria em vigor, pois houve o veto de preceito idêntico no §3º do art. 

82 e no parágrafo único do art. 92. Após discussões sobre o assunto, prevaleceu o 
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entendimento que os termos de ajustamento de conduta estão vigentes, justamente pelo 

fato de que impera o que restou transcrito na lei após aprovação, não podendo 

subentender que por haver supressão de preceitos idênticos, o que restou também seria 

considerado inaplicável. Tanto é verdade que pode-se perceber este entendimento 

escorado nas seguintes decisões do STJ: 

   

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Compromisso de Ajustamento. Execução. 

Título executivo. O compromisso firmado perante o IBAMA e o 

Ministério Público constitui título executivo, nos termos do art. 5º, § 6º, 

da Lei nº 7.347/85, que está em vigor. Recurso conhecido e provido” 

(REsp n. 213.947/MG, relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar, DJ de 

21.2.2000, p. 132). 

 

“Processo Civil. Ação Civil Pública. Compromisso de acertamento de 

conduta. Vigência do § 6º, do artigo 5º, da Lei nº 7.347/85, com a 

redação dada pelo artigo 113, do CDC. 1. A referência ao artigo 113, 

quando vetados os artigos 82, § 3º e 92, parágrafo único, do CDC, não 

teve o condão de afetar a vigência do§ 6º, do artigo 5º, da Lei 7.347/85, 

com a redação dada pelo artigo 113, do CDC, pois inviável a existência 

de veto implícito. 2. Recurso provido” (REsp n. 222.582/MG, relator 

Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ de 29.4.2002, p. 

166). “Execução Termo de Compromisso. Art. 5º, § 6º, da Lei nº 

7.347/85, Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedentes da Corte, o 

termo de compromisso de conduta, de acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei 

nº 7.347/85, que está em vigor, é titulo executivo. 2. Recurso Especial 

conhecido e provido” (REsp n. 440.205/SP, relator Ministro Carlos 

Alberto Menezes de Direito, Terceira Turma, DJ de 13.6.2005, p. 289). 

 

 

 O veto implícito é inexistente em nosso ordenamento jurídico, como bem aponta 

o acórdão do REsp  n. 213.947/MG quando é descrito que não existe veto ao art. 113, 

tendo em vista que faltou na mensagem do Presidente da República a expressa menção ao 

art. 113 do CDC, não sendo portanto, objeto do veto. A legislação em vigor permite a 

constituição de título executivo mediante assinatura de Temo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta, de acordo com o § 6º, do art. 5º da Lei nº 7.347/85, na redação 

dada pelo art. 113 do CDC. 

 Uma importante discussão que havia, portanto, sobre se o Termo de Ajustamento 

de Conduta poderia ser considerado um título executivo extrajudicial não deve mais 

prosperar. O motivo dessa pacificação no entendimento é de que o Termo, mesmo 

prevendo cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, após a minirreforma de 

1994, passa a ser compatível com o nosso sistema processual. Antes de 1994, para que os 

termos tivessem efeito como títulos extrajudiciais bastava a interpretação da norma, como 

executável, apenas para cobrar quantia certa. Após a reforma, não houve dúvidas, a 
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alteração passou a admitir a execução de obrigação de fazer e de não fazer constante de 

título executivo extrajudicial por imperativo da Lei Federal nº 8.953/94, que remete aos 

artigos 621 e 645 do Código de Processo Civil (CPC). 

 O STJ se posicionou no sentido de fornecer aos operadores do direito, 

responsáveis por celebrarem os TAC’s, uma ambiência mais segura, afastando as 

controvérsias e estimulando sua prática. No caso de descumprimento dos deveres e 

obrigações previstos nos TAC’s, devem-se ajuizar ações de execuções de obrigações de 

fazer, de não fazer, de entregar e por quantia certa. 

 Devido à existência de múltiplos legitimados e co-legitimados, para a propositura 

das tutelas judiciais e extrajudiciais, surge a possibilidade dessas defesas se 

implementarem de forma disjuntiva e concorrente, ou seja, de forma que mais de um 

interesse se demonstre nas proposituras. Por existir essa diversidade de direcionamento 

de vontades, é que surge a controvérsia a respeito da existência do TAC ou da ACP, 

tendo em vista a possibilidade de proposituras diversas entre todos os co-legitimados. O 

que não observamos nas decisões do STJ são decisões dirimindo qual das duas 

proposições é mais adequada ao caso concreto, se a extrajudicial ou o judicial. O que há é 

uma indicação que as duas são complementares. 

  O STJ se posicionou no sentido de que o TAC e a ACP podem possuir pedidos 

complementares e alternativos sem haver comprometimento da ação. Observamos esta 

definição na ementa do REsp nº 514489, Processo: 200300236258, Primeira Turma, DJU 

data: 16/05/2005, página: 232, Rel. Ministro Falcão, quando, no seu item I, a decisão 

prolata que remanesce o interesse do Ministério Público na proposição de Ação Civil 

Pública mesmo após o firmamento de Termo de Ajustamento de Conduta, eis que 

formulados pedidos alternativos para a reparação de danos causados.  

 Noutra decisão, esta da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal, AG – 

143396,  Processo: 200502010143822, Quinta Turma, Esp. DJU: 06/07/2006. pp. 188-

189, a juíza Vera Lúcia Lima decide que a celebração de Termo de Ajustamento de 

Conduta não tem o condão de ilidir os danos ambientais ocasionados pelo rompimento da 

barragem construída para impedir o lançamento de rejeitos industriais nos rios situados 

na Cidade de Cataguases-MG, ou seja, “...o TAC estabelece medidas emergenciais para 

evitar a ocorrência de outros danos ao meio ambiente (...), enquanto a ação civil pública 

destina-se à reparação dos danos causados ao meio ambiente.” 

 Então, deduz-se que só existe a interferência do TAC sobre a Ação Civil Pública 

quando ambas versam sobre obrigações que devem ser assumidas para a prevenção e a 
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reparação dos mesmos danos. Quando discutem o mesmo fato, o TAC se presta para as 

definições preventivas de danos ambientais e a ACP mira a reparação dos danos 

ambientais já causados. O conteúdo do TAC se refere mais a uma garantia mínima, como 

afirma a professora Geisa de Assis Rodrigues (2010). 

 Edis Milaré (2000) é lembrado na decisão do STJ quando afirma que o 

ajuizamento da ACP só será possível para suprir omissão da transação ou em razão de 

vício propriamente dito, sendo que em qualquer dessas situações não poderá o TAC ser 

ignorado, pois a ACP ou visará ao fim supletivo ou será cumulativa com o pedido de 

desconstituição do compromisso. 

 O TAC deve ter um mínimo de estabilidade e oferecer garantias aos promissários 

de que se trata de uma verdadeira alternativa a jurisdição, devendo os legitimados 

impugnarem o Termo apenas alegando sua invalidade, devendo ser consideradas as 

condicionantes do termo e sua vigência. O Ministro Luiz Fux reitera em decisão de REsp 

839916, Processo: 200600836055, Primeira Turma, DJ:11/10/2007, p.301, que o titulo 

extrajudicial, de caráter eminentemente cautelar, que se forma, cria obrigações que 

suprimem o processo cognitivo da ACP, caso esta não tenha sido interposta em tempo 

hábil, esvaziando, assim, o interesse processual, inexistindo ofensa ao art. 585, II do 

CPC. Só é título executivo extrajudicial aquele a que, por disposição expressa, a lei 

atribui força executiva. 

    

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (...) 

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o 

instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública ou pelos advogados dos transatores; 

 

 Conforme a doutrina de Rochelle Jelinek (2010) acerca da maioridade e 

efetividade do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, o diagnóstico e  estatísticas 

do uso do TAC Ambiental, algumas informações são relevantes para o objetivo desta 

pesquisa. O TAC é existente no ordenamento jurídico brasileiro há 23 anos, desde sua 

criação em 1990. O grande desafio a superar é acerca da fundamentação da sua 

efetividade na seara ambiental. O surgimento deste instrumento jurídico ocorreu, portanto 

pouco tempo depois, dois anos apenas, da Constituição Federal de 1988, e cinco anos 

após a publicação da Lei da Ação Civil Pública. Detecta-se que, em comparação com a 
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história do Direito Brasileiro, podemos inferir que tanto a ACP quanto o TAC surgiram 

praticamente de forma simultânea com a nossa Lei Maior e assim com esta são 

relativamente recentes. 

 Um importante viés a considerar é o momento histórico da exegese das leis. Toda 

legislação surge da necessidade pública ou de conceitos e valores sociais. Com a Ação 

Civil Pública, com o Compromisso de Ajustamento de Conduta e com a nossa 

Constituição Federal não foi diferente. Era latente na sociedade àquela época a 

redemocratização do país, onde não mais se tolerava um Estado totalitário. Com a 

Constituição Federal de 1988 surgiram novos institutos jurídicos, dentre eles os 

procedimentos extrajudiciais como os Termos de Ajustamento de Conduta. Com isso, 

novas regras estavam em consonância com a nova ordem jurídica do país. 

 Em um país de dimensões continentais como o Brasil conciliado com o modelo 

consumista da sua sociedade é natural a existência de grandes problemas jurídicos a 

serem dirimidos pelas três esferas do poder no que concerne à proteção de interesses 

metaindividuais. A falta de contratação de funcionários públicos, os modelos processuais 

vigentes e a desproporção entre demandas judiciais e a capacidade de prestação 

jurisdicional são preponderantes para que se incentive a solução dos litígios pela via 

extrajudicial. 

 Uma importante característica da efetividade da tutela extrajudicial pode ser 

percebida pelo êxito dos Inquéritos Civis, presididos pelos Promotores de Justiça. A 

simples submissão dos investigados ou dos envolvidos ao IC já proporciona o receio de 

ver a lide alcançar o tribunal e antes mesmo de se adentrar a esta esfera as partes 

costumam em sua grande maioria adotar medidas de acatamento à legislação. E foi o que 

ocorreu no município pesquisado de Vespasiano, conforme se exposto adiante. Teme-se a 

represália judicial, tendo em vista a maior gravidade das sanções daquela esfera, em 

detrimento das negociatas extrajudiciais. O que corrobora a latente potencialidade dos 

Termos de Ajustamento de Conduta por ser também um tipo de tutela preventiva. 

 Nesta esteira, estudos de Jelinek (2010) confirmam que em instituições federais e 

estaduais, nos últimos anos, os Termos de Ajustamento de Conduta Ambientais estão 

sendo cada vez mais utilizados pelos órgãos legitimados para a pacificação de conflitos. 

A pesquisa foi feita nos TACs celebrados pelos Ministérios Públicos Federais (MPF) dos 

Estados do Acre, do Amazonas, do Pará, de São Paulo e dos órgãos ambientais de 1992 a 

2008. O objetivo era verificar de forma quantitativa, qualitativa e ampla por amostragem 

o alcance do TAC. 
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 Uma comparação neste universo pesquisado por Jelinek (2010) foi referente a 

quantidade de TAC’s e a proporção destes em relação às ações civis públicas. Notório é a 

crescente utilização dos Termos desde a sua criação, mas nem em todos os casos isto é 

verdade. Uma demonstração do recrudescimento no âmbito federal foi retratada pelos 39 

TAC’s Ambientais celebrados pelo Ministério Público Federal de 1992 a 1998 contra os 

473 no período de 2000 a 2008. 

 Foi constatado um número baixo de TAC’s celebrados em todos os 

procedimentos ambientais instaurados na década de 90, apenas 2% foram TAC’s, por 

outro lado 20% foram ACP. Na década seguinte os TAC’s ainda não alcançaram os 10%. 

Tomando como parâmetro apenas os TAC’s e as ACP’s a proporção, na mesma época, 

foi de 35% para aquelas e 65% para estas. Demonstrando assim que na esfera federal, 

ainda havia uma preferência pelas ACP em detrimento dos TAC’s. 

 Quando a pesquisadora verificou o desfecho dos procedimentos investigativos, 

percebeu que 70%, um índice alto, foram arquivados pelo cumprimento voluntário da 

reparação ambiental pelo infrator, pela constatação da inocorrência do ilícito ou do dano 

ou por falta de provas de materialidade ou autoria. Portanto, nesse viés é importante 

considerar que o TAC, pela sua expectativa de não entrar na fase judicial, caso seja 

cumprida suas condicionantes, denotou um avanço para diminuir as ações judiciais e 

aumentar as soluções para os casos ambientais. 

 Na pesquisa dos TAC’s celebrados pelo MPF, 41% obtiveram cumprimento 

integral, 40% estavam com prazo em curso, 14% em fase de verificação e 5% foram 

descumpridos. Nota-se claramente que, apesar dos números não possuir a maioria de 

TAC’s cumpridos integralmente, obteve-se neste caso um alto número de adimplência. O 

alto número de TAC’s com prazo em andamento se deve pela natureza lenta dos naturais 

processos das reparações ambientais, apesar da constatação do excesso de concessão de 

prorrogações de prazos para o cumprimento das obrigações. 

 Em contrapartida, no Estado de São Paulo, o Ministério Público, de todas as 

investigações ambientais já realizadas, 20% foram através de TAC’s enquanto que apenas 

12% através de ACP’s, demonstrando que a opção estadual paulista está mais voltada 

para os acordos do que as ações judiciais (JELINEK. 2010). A proximidade com os 

envolvidos confere a este instituto uma expectativa de colher dos celebrantes do acordo 

um acatamento das condicionantes impostas, diferente do que se verifica em âmbito 

nacional. Os números quando comparados apenas os TAC’s e as ACP’s no estado de São 

Paulo são de 60,22% para aqueles e 39,77% para estes. 
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 Quando se aprofunda no estudo da utilização dos TAC’s Ambientais percebe-se 

que falta a utilização de instrumentos que auxiliem na parametrização e 

consequentemente o controle da efetividade dos TAC’s. Ausência de sistema 

informatizado de controle de andamento e acompanhamento de cada TAC prejudica a 

pesquisa, porém ainda assim conseguiu-se mensurar o índice de adimplemento das 

obrigações ajustadas nos TAC’s. Nos 4.113 TAC’s celebrados de 2007 a 2009, sobre 

direitos difusos e coletivos, 2.534 foram cumpridos, ou seja, 61% do total. O que 

expressa uma efetividade deste tipo de instrumento jurídico naquele Estado. Daquele total 

apenas 225, tratavam de questões ambientais, mas que retratou um bom índice de 

adimplemento, alcançando cerca de 90% dos termos celebrados. Podendo-se inferir neste 

caso, que os Termos de Ajustamentos de Conduta Ambientais foram efetivos. 

 Entretanto, mesmo com o alto índice de efetividade dos TAC’s Ambientais 

naquela pesquisa, as condutas ajustadas demoram a ser cumpridas, devido às constantes 

renovações de prazos. Apesar da efetividade dos TAC’s pesquisados pelo MPF, às ACP’s 

ainda são preferíveis pela desconfiança nos acordos estaduais, onde há proximidade dos 

infratores com as autoridades locais, além de falta de estrutura da fiscalização, a 

informalidade, a ilegalidade e pelo caráter de complexidade das demandas ambientais. Há 

registros de recalcitrância do Poder Público na celebração dos acordos e casos 

envolvendo improbidade administrativa, inviabilizando a celebração de acordos e 

refletindo no âmbito federal a preferência em optar-se pelas ACP’s. 

 Restou demonstrado na pesquisa de Jelinek que, os empresários, fazem uma 

previsão orçamentária com os gastos ambientais, mas que estes não ameaçam a 

viabilidade econômica do empreendimento nem tampouco os lucros que auferirão 

seguindo com suas atividades, mesmo que de forma irregular. Além disso, foi citado que 

a celebração de acordos em grandes empreendimentos não exime os envolvidos das 

sanções penais. O TAC não tem o condão de eximir a punibilidade pelos crimes 

ambientais praticados, e este motivo provoca o desinteresse desta alternativa jurídica. 

  Com esses argumentos, pode-se deduzir que caso houvesse uma maior e melhor 

estrutura estatal em estar fiscalizando e que conferisse maior credibilidade aos envolvidos 

os TAC’s poderiam ser mais utilizados. Outro aspecto é que, em diversos casos 

ambientais, há linhas de créditos fomentados pelos próprios governos e que não 

contabilizam o cumprimento de requisitos de sustentabilidade, demonstrando um 

descompasso das diretrizes econômicas, ambientais e políticas. 
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 Uma característica paradoxal sobre competência é a escolha da espécie comum e 

concorrente para tratar dos assuntos ambientais, referenciado nos arts. 23 e 24 da 

Constituição Federal de 1988. A tentativa de emprestar a todos os entes federativos 

competência para legislar, exceto o município e proteger o bem ambiental, apesar de que 

abstratamente ser o mais indicado, acaba não alcançando o resultado esperado. Entes 

deslocam-se para os demais, que também possuem competências, instalando um conflito 

positivo-formal e negativo-pragmático. 

 Um caso em Minas Gerais que pode ser apontado como positivo sobre os TAC’s 

Ambientais foi a construção da trincheira de ligação da MG 30 com a BR 356. Uma obra 

executada através de Medidas Compensatórias do Município de Nova Lima celebradas 

em TAC com o Ministério Público de Minas Gerais e o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Prefeitura Municipal de Nova Lima, Terrayama e 

Associação dos Empreendedores da Vila da Serra e Vale do Sereno (AVS). 

 O Termo de Ajustamento de Conduta Administrativo, que é denominado Termo 

de Conduta Ambiental (TCA), está previsto no art. 79-A da Lei nº 9.605/98, pode ser 

firmado pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que estão 

enumerados no art. 6º da Lei Federal nº 6.938/81, órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental. O TAC Administrativo não tem as mesmas características do TAC Ministerial 

previsto na Lei nº 7.347/85. O Termo de Conduta Ambiental trata de responsabilidade 

administrativa, enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta se incumbe das 

responsabilidades civis. Embora não seja impraticável o termo ser assinado em conjunto 

com o Ministério Público, um órgão ambiental e o degradador, concomitantemente, o que 

confere a esse termo um aspecto misto, com repercussões tanto na esfera civil quanto na 

administrativa. 

 A Medida Provisória nº 2.163-41 de 23 de Agosto de 2001, incluiu o artigo 79-A 

a Lei nº 9.605/98. Após esta emenda, o Termo de Conduta Ambiental tornou-se mais 

organizado e padronizado materialmente. O referido artigo possui a seguinte redação: 

 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais 

integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos 

e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis 

de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força 

de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou 
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jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 

 

 O TAC Administrativo ficou mais bem previsto com os §§ 1º ao 6º que o 

disciplinaram quanto à forma. Nele são obrigatórios o nome, a qualificação e o endereço 

das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais, o prazo de vigência 

do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá 

variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de 

prorrogação por igual período, a descrição detalhada de seu objeto. Além dessas, ainda, 

o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação 

das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas, as multas que 

podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, 

em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, destacando que o 

valor da multa não poderá ser superior ao valor do investimento previsto e o foro 

competente para dirimir litígios entre as partes. 

 A referida Medida Provisória previu também que será considerado rescindido de 

pleno direito o termo de compromisso, quando for descumprida qualquer de suas 

cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior e que sob pena de ineficácia, os 

termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante 

extrato.  

 

 

 

 

4.2 Competência municipal 

 

 A competência material para proteção ambiental, hierarquicamente, começa a 

ser prevista na CRFB/88 no seu art. 23, incisos VI e VII, quando prevê: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito  Federal e dos Municípios: (...) 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; 

   VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 
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 Entretanto, apesar de a forma acertada da definição da proteção ambiental ser 

comum aos entes federados, há outro lado desse critério que gera conflitos. A retórica é 

que, dessa forma, a competência não é de ninguém. Ocorre tanto o conflito negativo da 

competência, quanto a positiva. Essa última também não deixa de ser problemática, 

precipuamente na ordem administrativa, pois, no trato com o poluidor, este muitas vezes 

fica sem saber quais orientações seguir, se as do Município ou as do Estado, ou em 

alguns casos a da União. No caso dos lixões, veremos que o conflito é um pouco menos 

acentuado. 

 Para a determinação da competência municipal na questão dos resíduos sólidos, 

deve-se observar o princípio da preponderância do interesse que é mencionado na 

doutrina de Fiorillo (2010, p. 202) e previsto de forma expressa na CRFB/88 no art. 30, 

que prevê: 

  Art. 30. Compete aos Municípios: 

  I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

 

 A doutrina aponta que, na técnica da repartição das competências entre os entes 

que compõem o Estado Federal, expressas na Carta Política, existe um princípio geral 

que a orienta que é o princípio da predominância do interesse. A partir dessa diretriz, a 

União é atribuída às competências de interesse nacional, aos Estados-Membros, as de 

interesse regional e os Municípios os de interesse local (MELLO, 2002, p.144). 

 No entendimento de Marcelo Abelha, a técnica legislativa de repartição de 

competências dessa forma se orientou por três fatores: a eficácia da proteção, o custo e a 

participação social (RODRIGUES, 2005, p. 141-142). Nessa referência, destaca-se que 

a municipalização da proteção do meio ambiente se torna mais imediata e menos 

burocrática. Contudo, os aspectos do segundo fator são preponderantes para a plenitude 

do primeiro. O que se avoluma nos argumentos dos chefes do executivo municipais é de 

que a repartição das receitas tributárias não é suficiente para atender a toda a demanda. 

Quando se trata de investimentos em infraestrutura, como é o caso das construções dos 

Aterros Sanitários, esse problema se torna evidente, principalmente na maioria dos 
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municípios brasileiros de pequeno porte. A competência tributária deve ser plena para 

os entes federados, para que estes possam ter como gerar suas próprias receitas. 

 Quando, ainda assim, a aplicação desta regra, se mostra ineficaz, escapando a 

determinação da competência aos administradores públicos corretos, invoca-se o 

princípio da colaboração ou da cooperação, para que o impasse não fique sem solução. 

Este princípio pode ser extraído do parágrafo único do art. 23 da CRFB/88: 

 

Art. 23. (...) Parágrafo único: Lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional. 

De forma bastante apropriada, a Constituição organiza as competências entre os 

entes federados, embora na prática, ainda haja debates nesta seara. Com relação aos 

municípios, não é apropriado subestimar a sua capacidade de autoadministração. Deve, 

para isso, ser destinada aos municípios uma maior participação na divisão das receitas 

tributárias, o que vem ocorrendo recentemente com a divisão dos royalties do petróleo, 

do pré-sal e da mineração. Uma política tributária mais justa proporcionará aos 5.565 

municípios brasileiros melhores condições de implementarem as exigências das normas 

estabelecidas pela União de se extinguirem os lixões até 2 de Agosto de 2014 em todo o 

país.  

É nos municípios que as pessoas exercem sua cidadania, nascem, desenvolvem-

se e envelhecem, recebendo os reflexos dos danos ambientais. A grande maioria dos 

problemas ambientais ocorre no âmbito da municipalidade, sendo nesses entes 

federativos que deve haver os maiores investimentos e onde deve estar focada a 

preocupação maior com a preservação ambiental na sua plenitude.  

 No artigo 24, inciso IV da CRFB/88 está prevista a competência legislativa 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal sobre conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 

da poluição. No inciso VI do mesmo artigo há a responsabilidade de danos ao meio 

ambiente, de forma que Estados e Distrito Federal podem legislar na proteção da 

natureza e de forma indireta, resguardá-la de ações desfavoráveis provocadas por ações 

de destinação inadequada dos resíduos sólidos provocados pelos municípios. 
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 Na esfera da competência legislativa concorrente, a União estabelece normas 

gerais, não impedindo que os Estados tenham ações legiferantes supletivas. A 

competência dos Municípios decorre do “interesse local”, previsto no artigo 30, inciso I. 

Trata ainda de competência a Lei Complementar 140/11 que dirime o conflito 

normativo acerca dos entes competentes para proteção do meio ambiente. A referida 

norma fixou a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum, conforme estava previsto no parágrafo 

único do art. 23 da Constituição da República.  

A competência para tratar dos resíduos sólidos é estabelecida pela aplicação do 

princípio da predominância dos interesses. A distribuição das competências entre a 

União, os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios são feitas tendo como 

parâmetro em qual desses entes se deposita o maior interesse em tratar do tema. No caso 

dos resíduos sólidos, são os municípios que possuem esse maior interesse, pois são eles 

que sofrem diretamente os reflexos da presença dos lixos. 

Abstrai-se de tal princípio e em conformidade com o art. 30, V da CRFB/88 que 

apregoa a competência dos municípios em organizar e prestar, diretamente ou sob-

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial, a ausência de divergência que os resíduos 

sólidos são de competência daquela esfera governamental. Tendo em vista que os danos 

socioambientais causados pela presença dos lixões e da disposição inadequada dos 

resíduos no meio ambiente causam impactos generalizados, tal regra não impede que 

suplementariamente a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal possam auxiliar 

na gestão compartilhada dos resíduos sólidos aumentando as possibilidades de êxito no 

financiamento das construções de Aterros Sanitários e Usinas de Triagem e 

Compostagem, realocação dos catadores para locais adequados e na preservação e 

melhoria do meio ambiente. 

Com a distribuição desigual dos tributos entre os três níveis governamentais e os 

altos custos para construção dos locais adequados para destinação dos resíduos, a 

maioria dos municípios brasileiros, que se compõem em sua maioria de municípios com 

poucos habitantes, a construção de um empreendimento como um Aterro Sanitário se 

torna inviável. Este cenário induz os municípios a superarem as barreiras políticas e se 

consorciarem com outros municípios para de forma conjunta equacionar os custos e 

proporcionar a destinação adequada dos seus resíduos sólidos.  
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Esse direcionamento está bem delineado na DN do COPAM nº 52/01, no art. 3º, 

que para fins de otimização do uso de áreas e redução dos custos de implantação e 

operação dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos, os municípios deverão 

dar prioridade à implementação de tais sistemas por meio da constituição de consórcios 

intermunicipais. 

 

 

 4.3 Normas, Doutrina e Jurisprudência 

  

 As normas de ordem internacional possuem na seara ambiental um forte viés  

casuística. A criação da primeira conferência mundial em prol do meio ambiente 

realizado em Estocolmo na Suécia em 1972 é um exemplo. A corrente majoritária da 

comunidade jurídica ambiental a considera como o marco internacional do Direito 

Internacional Ambiental. A Conferência de Estocolmo foi motivada pelas chuvas ácidas 

ocorridas no território sueco advindos das poluições causadas pela Revolução Industrial 

principalmente nos países da Inglaterra e Alemanha. Acontecimentos como este, que 

demonstram como os problemas ambientais são complexos e transfonteiriços, por 

comprometer a qualidade ambiental do nosso planeta de forma generalizada explica a 

origem dos envolvimentos dos chefes de estado para regularem o tema na esfera 

internacional. 

 A crise ecológica, o modelo consumista da sociedade e a escassez dos bens 

naturais acarretaram uma maior conscientização da sociedade internacional e dos Estados 

para se alcançar soluções para o planeta, principalmente após a Conferência de 1972. O 

caos ambiental se tornou uma realidade mais próxima para toda a humanidade. Foram 

ressaltados naquela Conferência os valores da natureza como necessárias e vitais para a 

qualidade e bem estar do homem. 

 Este cenário é bem retratado no item 3 da Declaração de Estocolmo que assim 

esta previsto:  

 

3 - O homem carece constantemente de somar experiências para 

prosseguir descobrindo, inventando, criando, progredindo. Em nossos 

dias sua capacidade de transformar o mundo que o cerca, se usada de 

modo adequado, pode dar a todos os povos os benefícios do 

desenvolvimento e o ensejo de aprimorar a qualidade da vida. 

Aplicada errada ou inconsideradamente, tal faculdade pode causar 

danos incalculáveis aos seres humanos e ao seu meio ambiente. Aí 

estão, à nossa volta, os males crescentes produzidos pelo homem em 
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diferentes regiões da Terra: perigosos índices de poluição na água, no 

ar, na terra e nos  seres vivos; distúrbios grandes e 

indesejáveis no equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e 

exaustão de recursos insubstituíveis; e enormes deficiências, 

prejudiciais à saúde física, mental e social do homem, no meio 

ambiente criado pelo homem, especialmente no seu ambiente de vida 

e de trabalho (ONU, 1972) 

 

Felgueras (1996) destaca que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi reconhecido pela primeira vez em 1972, pelo Princípio I da Declaração 

de Estocolmo, que alude ao direito fundamental do homem de desfrutar de condições 

adequadas em um meio ambiente de qualidade da seguinte forma: 

 

“El hombre tiene el derecho fundamental ala libertad, la igualdad y el desfrute 

de condiciones de vida adecuadas em um médio de calidad tal que le permita 

levar uma vida digna y gozar de bienestar, y tienela solemne obligación de 

proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 

futuras.”(FELGUERAS, 1996) 

 

Quanto às normas constitucionais, a CRBF/88 elevou o direito ao meio ambiente 

como um direito fundamental em face do sistema aberto dos direitos fundamentais 

previstos na Carta de 1988 no art. 5º, § 2º que diz: 

 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não  excluem outros 

decorrentes  do  regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados,  ou  dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

Mesmo que a Constituição não delineie de modo expresso o meio ambiente no 

catálogo do art. 5º, este parágrafo permite a inserção de outros valores, princípios e 

normas em nosso ordenamento com o mesmo status de direito fundamental. E desta 

forma é interpretado e aceito pela comunidade jurídica, através da ratificação pelo 

Estado Brasileiro dos tratados, convenções e acordos internacionais, bem como das leis 

nacionais, onde o meio ambiente alcance esta envergadura jurídica. O Princípio I da 

Carta de Estocolmo, em sua última parte, reflete de forma inequívoca que o direito ao 

meio ambiente equilibrado é um direito fundamental do homem.  
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    1 - O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe  

   dá  sustento  físico  e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual,  

   moral, social e espiritualmente.  A longa  e difícil evolução da raça humana no  

   planeta levou-a a um estágio em que, com  o  rápido progresso da Ciência e da  

   Tecnologia, conquistou  o  poder  de  transformar  de  inúmeras maneiras e em  

   escala sem  precedentes  o  meio  ambiente.  Natural ou criado pelo homem é o  

   meio ambiente essencial para  o  bem-estar  e  para  gozo dos direitos humanos  

   fundamentais, até mesmo o direito à própria vida. 

 No Brasil, as normas federais, tiveram como marco da legislação ambiental a 

edição da Lei 6.938/81, que trouxe as Políticas Nacionais sobre o Meio Ambiente e 

inovou principalmente com uma perspectiva sistêmica para o modelo na qual o país deve 

tratar os recursos naturais. Depois desta lei, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

225 alçou o meio ambiente a um direito fundamental. O tratamento do meio ambiente 

nessa envergadura ocorreu pela relação direta que ele tem com a sadia qualidade de vida. 

 Após descobrir a vulnerabilidade dos sistemas ecológicos pela intervenção 

humana houve uma modificação da compreensão das ações antrópicas. O comando do 

artigo 225 exige que os cidadãos se afastem de uma postura passiva e assuma o ônus de 

garantir a perenidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O regime jurídico 

dos bens ambientais na Constituição Federal é de um bem de uso comum do povo, de 

interesse difuso, metaindividual, comunitária, imaterial, incorpóreo, macrobem, 

indivisível e indisponível. Por isso, todo esforço em protegê-lo é fundamental, tendo em 

vista a imprevisibilidade das ações humanas, a irreversibilidade do dano ambiental e os 

reflexos para as futuras gerações. Outra referência normativa federal é a Lei nº 12.305/10 

que disciplina a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), tema deste estudo. Nela 

são traçadas as normas gerais que a União, os Estado, o Distrito Federal e os Municípios 

devem adotar para terem uma gestão exitosa dos resíduos sólidos. 

 A CRFB/88, construída após longo período de ditadura militar, foi inovadora em 

muitos aspectos. Possui um forte ineditismo quanto aos direitos fundamentais, conferindo 

status jurídico privilegiado a diversos direitos socioambientais. Com um caráter analítico 

e pluralista, conferiu um acentuado conteúdo programático às suas normas, apesar de que 

muitas delas ainda carecem de regulamentação. Embora se possa verificar que haja 

posicionamento doutrinário diverso afirmando que a efetividade das normas 

constitucionais é de eficácia plena, isto é, não dependem de regulamentação. “Não temos 

dúvidas de que as normas que consagram o direito ao ambiente sadio são de eficácia 

plena e não necessitam de qualquer norma subconstitucional para operarem efeitos” 

(ANTUNES, 2002, p.47). Édis Milaré afirma que “a proteção ao meio ambiente deve ser 
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autônoma e direta, as normas de direito fundamental têm eficácia e são imediatamente 

aplicáveis” (MILARÉ, 2000, p.233-234). Para esse autor, não existem normas 

constitucionais meramente moral e sem valor jurídico, por mais ideológica ou pragmática 

que seja. 

 A Carta Política trouxe tratamento diferenciado aos tipos de meio ambiente. 

Previu nos artigos 182 e 183 o direito ao meio ambiente artificial ou construído, prevendo 

para ele a função social da propriedade e a exigência do Plano Diretor para cidades com 

mais de 20 mil habitantes. Nos artigos 215 e 216 trouxe o meio ambiente cultural, no art. 

200, VIII o meio ambiente do trabalho e no art. 225 o meio ambiente natural. Essa forma 

segmentada do meio ambiente na perspectiva doutrinária pelo texto constitucional, de 

forma alguma mitiga sua importância e sua força. Dessa maneira, fica claro que o tema é 

complexo e pode ser percebido em toda a malha textual. Isso, demanda uma reflexão de 

que a matéria está inserida em diversos capítulos constitucionais. 

 As normas civis, trazem a responsabilidade objetiva dos danos causados ao meio 

ambiente. A Lei nº 12.305/10 define estas responsabilidades no seu art. 51, em sintonia 

com o art. 225, §3º, da CRFB/88, descrevendo que “sem prejuízo da obrigação de, 

independente da existência de culpa, (...)”A responsabilidade civil por danos ambientais é 

objetiva, ou seja, independe de culpa. A responsabilidade será subjetiva, segunda a 

jurisprudência, apenas nos casos de falha indireta, como na lisura de procedimentos 

administrativos. A responsabilidade objetiva do poluidor advém do previsto na Lei 

Federal nº 6.938/81, que em seu art. 14, § 1º prevê:  

 

 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 

por danos causados ao meio ambiente. 

 

 

  Nos casos em que o município se obstar a se responsabilizar pelos danos causados 

ao meio ambiente, como no caso da poluição permanente provocada pelos lixões, a Lei 

Federal nº 9.605/98 prevê no art. 4º a possibilidade da desconsideração da personalidade 

jurídica, e propor o ressarcimento dos prejuízos causados a qualidade do meio ambiente 

diretamente a pessoa natural do prefeito municipal. Assim está plasmado na norma: 
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            Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua  

    personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados  

    à qualidade do meio ambiente. 

 

 

 O citado artigo 51 da PNMA estabelece, portanto o regime de responsabilidade 

civil objetiva, escorado pelo risco inerente da atividade potencialmente ou efetivamente 

poluidora. Outra norma onde são mencionadas sanções a pessoa física por poluição foi 

promulgada no Município do Rio de Janeiro, que, apesar de mesmo paradoxalmente, 

possuir o maior lixão da América Latina, até junho de 2012, o Jardim Gramacho, 

recentemente avançou no tratamento jurídico para quem joga lixo nas ruas com a 

regulamentação da Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 3.273/01, que dispõe sobre a 

gestão do sistema de limpeza urbana no Município do Rio de Janeiro. Prevê o art. 79 o 

valor das multas, conforme a conduta do infrator, com valores de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) até R$2.000,00 (dois mil reais), que incluem desde o lixo descartado nas ruas pelas 

pessoas físicas até grandes disposições inadequadas praticadas por pessoas jurídicas. 

 O Programa Lixo Zero, como foi designado pelo Município do Rio de Janeiro, 

teve dois meses de conscientização da população, com os agentes realizando uma etapa 

educativa e orientando cerca de 16 mil pessoas. Cerca de 90% dos casos foi por descarte 

de guimbas de cigarro. Nesta tipologia, o infrator paga multa de R$ 157,00. O abordado 

tem que fornecer um documento com foto e o número do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) para que o auto de constatação seja emitido na hora. A partir desse impresso, o 

infrator entra no site da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro 

(Comlurb) e tem acesso à multa que pode ser quitada até o dia 10 do mês seguinte.  

Uma alternativa que a lei deixou de considerar é a possibilidade das penalizações serem 

feitas através de medidas socioeducativas, que, conforme o comportamento, o grau de 

discernimento e consciência da ilicitude do ato, pode ser uma melhor solução que a 

aplicação de multas. 

 As normas penais que são infringidas pela existência dos lixões estão 

consignadas na Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe acerca dos crimes e infrações 

administrativas contra o meio ambiente. Essa lei inaugurou no país o crime ambiental. 

A partir da sua promulgação o meio ambiente passou a ser também um bem jurídico 

tutelado pelo Direito Penal, elevando o seu status a um bem jurídico de maior 



 

98 

 

relevância para a sociedade, pois apenas esses tipos de bens devem ser protegidos por 

este ramo do Direito. 

 Os crimes ambientais são de responsabilidade subjetiva, ou seja, dependente de 

culpa. Conforme o artigo 2º da referida lei, os que praticam crimes ambientais responde 

na medida da sua culpabilidade. Assim está previsto na norma citada: 

 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da 

sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de 

conselho  e  de  órgão  técnico,  o  auditor,  o  gerente,  o  preposto ou 

mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 

outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-

la. 

 

 O artigo 15 da mesma lei prevê como circunstâncias que agravam a pena, 

quando não constituem ou qualificam o crime, quando o agente nos crimes ambientais, 

afeta ou expõe a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente. Essa 

previsão normativa é mais uma evidência do atrelamento da preocupação do legislador 

de sujeitar os infratores às penas, não apenas quando o meio ambiente for lesado, mas 

também quando a saúde pública for atingida. Isso demonstra que o meio ambiente é 

visto em conjunto com o bem estar do ser humano e sua sadia qualidade de vida, 

justificando a adoção do termo socioambiental. 

 As sanções penais aplicadas aos municípios, de acordo com o art. 21 da Lei 

Federal nº 9.605/98, são de multa, de restrição de direitos e de prestação de serviços à 

comunidade. As penas restritivas de direito aplicáveis a pessoas jurídicas, conforme o art. 

22 da mesma lei é a suspensão parcial ou total das atividades, a interdição temporária do 

estabelecimento, obra ou atividade, a proibição de contratar como o Poder Público, bem 

como dele obter subsídios, subvenções ou doações. A prestação de serviços à 

comunidade ocorrerá através de custeio de programas e de projetos ambientais, execução 

de obra de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e 

contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas. 

 Todas as ações penais ambientais são de natureza pública e incondicionada, ou 

seja, independe de representação do particular ou do ofendido, cabendo ao poder público 
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dar início à ação e ao processo penal. As penas dos crimes ambientais se enquadram no 

conceito teórico do Direito Penal Simbólico. Nele, as penas, ao contrário da função 

instrumental, visam produzir uma sensação de tranquilidade e segurança pública. 

Contudo não pode o Direito Penal fundar-se em simbolismo apenas em razão de uma 

segurança jurídica. O Direito Penal Simbólico carece de maior legitimidade, não podendo 

servir como manipulação do medo e da insegurança, pois mina o poder intimidatório de 

suas prescrições. 

 A pessoa jurídica responsável pela disposição final dos resíduos, de acordo com 

a lei de crimes e infrações ambientais pode incorrer em vários crimes. Caso o lixo esteja 

sendo carreado para curso d’água e ocorrer o perecimento de espécimes da fauna 

aquática, como os rios, lagos, açudes, baías, o município ou outro responsável pela 

conduta estará afrontando o art. 33 da referida lei, com previsão de detenção de um a 

três anos ou multa, ou ambas cumulativamente, além de incorrer também no crime de 

poluição previsto no art. 54. 

     

Art. 54.  Causar  poluição  de  qualquer  natureza  em  níveis tais que 

resultem  ou  possam  resultar   em  danos  à  saúde humana,  ou  que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

 É comum ocorrer nos locais onde existam os lixões, intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP), desmate, dentre outros crimes contra a flora, que 

comumente é praticada em área que possui vegetação nativa, e estará também ofendendo 

esses bens jurídicos tutelados pelos artigos 38 e seguintes da lei penal ambiental. Essa 

conduta poderá ocorrer nas diversas formas previstas nos tipos penais, dependendo de 

qual área estiver presente o lixão, se florestas de preservação permanente, plantada ou 

nativa, vegetação primária ou secundária do Bioma Mata Atlântica e em Unidades de 

Conservação. Além da supressão da vegetação, caso o lixão provoque erosão do solo, o 

que é comum devido à forma que o lixo é depositado em locais íngremes, também 

ocorrerá o crime descrito no art. 53, I, que prevê aumento da pena se os crimes contra a 

flora resultar a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação climática. 

 Muitos lixões possuem como característica a presença do fogo. É uma prática 

recorrente a queima do lixo para que diminua o seu volume. Contudo, essa conduta, pela 



 

100 

 

maneira desordenada e sem controle como é realizada, costuma provocar pequenos 

incêndios em vegetação vizinha ao lixão. Nesse caso, o responsável estará incorrendo no 

art. 41 da Lei Federal nº 9.605/98 e as infrações administrativas correlatas. 

 Quando o autor impede ou dificulta pela extensão do lixão a regeneração natural 

de florestas e demais formas de vegetação, também incorre em crime previsto no tipo do 

art. 48. Essa última expressão “demais formas de vegetação” abre um leque muito grande 

para todas as demais formas da flora, o que aumenta a proteção ambiental e alcança todas 

as modalidades possíveis de vegetação, pela abrangência com que foi feita a redação da 

tipologia criminal desse artigo. 

 Dentre as diversas condutas criminosas praticadas pelo município com a 

existência dos lixões em seus territórios, os elencados nos artigos 54 e 60 são os mais 

comuns e latentes. O primeiro, quando causa poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possa resultar danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora. A conduta mais específica é a prevista no 

seu inciso V, onde o tipo proíbe o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, 

ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas 

em leis ou regulamentos. 

 O segundo artigo prevê a construção, reforma, ampliação ou fazer funcionar, em 

qualquer parte do território nacional, estabelecimento, obras ou serviços potencialmente 

poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 

contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Nesse tipo o município 

incorre em fazer funcionar serviços contrariando normas legais. 

 As normas administrativas estão também previstas na Lei Federal nº 9.605/98. No 

Capítulo VI, são previstos não apenas os crimes ambientais, mas também infrações 

administrativas de práticas que afrontam o bem ambiental. O art. 72 prevê para os 

infratores das normas ambientais penas de advertência, multa simples, multa diária, 

apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, 

destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, 

embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total das 

atividades, restrição de direitos com suspensão, cancelamento de registro, licença ou 

autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de credito e 

proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos. 
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 Essas previsões são de grande importância para que a prática criminosa e 

infracional contra o meio ambiente sejam desestimuladas de imediato, o que deve ocorrer 

pelo aspecto da autoexecutoriedade da arrecadação dos materiais e dos produtos 

envolvidos nesses delitos. Contudo, na prática não é isso que ocorre. Os órgãos 

ambientais sejam eles federais, estaduais ou municipais não tem estrutura física e de 

recursos humanos para acomodar todos os materiais apreendidos e mantê-los, no caso da 

fauna. Em muitos casos, o que ocorre é a nomeação de depositário fiel, inclusive no caso 

de maus tratos a animais, onde o próprio autor é designado como tal, por falta de 

alternativas, o que é teratológico. 

 Em algumas apreensões, como as de grande porte de materiais apreendidos, com 

grande volume de produtos florestais, grandes veículos utilizados, na prática estão sendo 

deixados com o próprio infrator. Isso recrudesce a sensação de impunidade e fomenta a 

prática de novas infrações. As penas podem ser aplicadas cumulativamente e os valores 

arrecadados no pagamento das multas são revertidos para o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente, Fundo Naval, Fundos Estaduais ou Municipais. 

 O Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente. Ela regulamenta a Lei Federal nº 9.605/98, 

que trata dos crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente. Observa-se pelo 

ano de sua publicação que foi um decreto regulamentado após o decurso de 10 anos 

depois de promulgada a lei federal que a motivou. Com a viabilização dos procedimentos 

administrativos com foco a processar os autos de infração cometidos na prática de crimes 

ambientais, recrudesceu o amadurecimento da população do país quanto à importância 

dos bens ambientais e ainda mitigou a impunidade de atos atentatórios contra a natureza. 

 Em Minas Gerais, o ano de 2001 foi decisivo como marco normativo para a 

extinção dos lixões. Foi a partir da DN nº 52, daquele ano, que a política de erradicação 

dos lixões foi implementada de forma mais significativa e onde se iniciaram os esforços 

para eliminar o problema. Poucos anos depois, em 2003, o Estado de Minas Gerais, 

através da FEAM, iniciou o Programa Minas Sem Lixões. Em 2009, foi publicada a Lei 

Estadual nº 18.031/09, que trata da Política Estadual de Resíduos Sólidos que também é 

um importante referencial normativo para regularização dos locais adequados para a 

disposição dos resíduos sólidos no Estado. Precursora da própria Lei Federal que trata do 

mesmo tema, a Lei Estadual traça como deve ser executada a gestão integrada dos 

resíduos sólidos urbanos. Ela define o conjunto de ações políticas, normativas, 

operacionais, financeiras, de educação ambiental e de planejamento que devem ser 
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executadas no processo de geração, segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos. 

 O Estado de Minas Gerais criou através da FEAM, um check-list, baseado nos 

critérios da DN nº 118/08, já citados quando mencionado essa norma, com pontos a 

serem cumpridos pelos municípios nos seus Aterros Controlados ou Lixões. Isso, para 

que, de forma padronizada, os Depósitos de Lixo fossem classificados adequadamente. 

Os critérios possuem pesos, dependendo das características de cada um, dentre eles os 

principais, que possuem maior peso, foram os parâmetros da presença de catadores e 

presença de fogo da queima do lixo no local, o que denota uma alta especialização 

normativa para se classificar os locais de disposição de resíduos sólidos no Estado. 

 O cronograma de fiscalização dos lixões foi feito conforme o número de 

habitantes dos municípios. Primeiro foram convocados os municípios com mais de 50 mil 

habitantes, depois foram os que possuem entre 30 e 50 mil habitantes e finalmente os 

abaixo de 30 mil habitantes. Para os municípios com menos de 20 mil habitantes, são 

exigidos os requisitos mínimos de funcionamento, e, caso não estejam sendo cumpridos, 

o município sofre a autuação e se estabelece o prazo através da notificação, que é de 30 

dias para regularização, sob pena de suspensão e embargo das atividades pelo órgão 

ambiental estadual.  

  O check-list produzido pela Fundação Estadual para nivelar e padronizar a 

fiscalização é capaz de gerar uma uniformização e um tratamento igualitário para todos 

os municípios. Na fiscalização é comum ocorrer que um local seja tratado com mais 

rigor que outro ou que sejam dispensados critérios diferentes para municípios 

semelhantes. A regra da DN nº 108/08 não deixa que isso ocorra. Durante a fiscalização 

destes depósitos de lixos municipais, há itens a serem observados para a sua 

classificação como Lixão ou como AC. Esses itens possuem pesos conforme sua maior 

característica degradadora ou poluidora do meio ambiente.  

 No check-list, constam informações gerais do município, as coordenadas 

geográficas e o técnico responsável pelas anotações. Sobre o local da disposição final 

dos RSU, pesquisa-se a titularidade do terreno, a localidade, a área total da atividade em 

hectares, data de início da operação, condições de acesso, tipo de pavimentação, 

distância do centro urbano, distância das rodovias, distância do curso d’água mais 

próximo do depósito, distância do núcleo populacional, tipo de ocupação urbana mais 

próxima, principal uso das águas à jusante do depósito de lixo e se há lixo sendo 

carreado no curso d’água proveniente do depósito.  
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Quanto às características do entorno, qual a vegetação predominante. Quanto às 

características do depósito, se a declividade média da área é menor que 30%, qual a 

quantidade de resíduos recebidos, os tipos de resíduos, a frequência da coleta, a 

quantidade de resíduos do serviço de saúde (RSS) coletada, se os RSS são coletados de 

forma conjunta ou separada da coleta convencional, se possui placa de identificação e 

de alerta, isolamento da área, sistema de drenagem pluvial, tipo de drenagem existente, 

forma da disposição final, se há resíduos espalhados na área, unidade de triagem, 

unidade de compostagem, animais no local, catadores de materiais recicláveis, número 

de catadores, presença de crianças, existência de vigia, queima ou vestígio, dreno de 

gases e dreno e tratamento do chorume. 

Quanto à operação o documento elenca, se o município realiza coleta seletiva, 

qual o nome da associação ou da cooperativa, se há armazenamento dos pneus, das 

lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Se for feita a compactação dos resíduos, a 

forma de compactação, a frequência do recobrimento. Todas essas condutas são 

referidas pela DN 118/08. Faz-se um levantamento se há resíduos expostos que 

caracterizem a falta de recobrimento, a frequência e a forma do recobrimento, o número 

de funcionários no depósito de lixo, a disposição dos resíduos e a destinação final das 

carcaças dos animais mortos. 

Quanto às características da área antiga, o check-list solicita o apontamento dos 

resíduos se eles estavam descobertos, se houve revegetação, se a área estava cercada, se 

há sistema de drenagem pluvial e se a área estava identificada. Após todas essas 

informações serem lançadas na planilha, os dados são processados sendo obtida uma 

pontuação, conforme os pesos preestabelecidos de cada item e o depósito de lixo é 

caracterizado como lixão ou como um aterro controlado, conforme os pontos fiquem 

abaixo ou acima de cinco e se a área é adequada ou não, além de informar se a antiga 

área utilizada está recuperada ou não. Importante mencionar que a diferença entre as 

duas classificações é tênue, e se presta apenas para um controle de transição entre o 

lixão e o aterro sanitário. 

 Outra norma importante em Minas Gerais é o Decreto Estadual nº 44.844/08, que 

estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental de 

funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e 

aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e 

aplicação das penalidades. No Anexo I, o código 128 prevê a infração de ocorrer em 

áreas de destinação final de resíduos sólidos a utilização de resíduos para a alimentação 
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animal, de haver a catação desses resíduos em qualquer hipótese ou a fixação de 

habitações temporárias ou permanentes, como infração grave e comina multa simples, 

embargo de obra ou atividade ou multa diária.  

 

 

4.4 Proposta de extrafiscalidade e dos consórcios intermunicipais 

 

 Os ecotributos são todos os tributos que se relacionam às atividades de meio 

ambiente. A definição de tributo está prevista no art. 3º do Código Tributário Nacional, 

que é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. Entre os tributos, de acordo com a 

doutrina tricotomista, estão os impostos, as taxas e as contribuições. A primeira é 

atividade não vinculada entre o Estado e o contribuinte e as duas últimas vinculadas. À 

segunda se atribui uma contraprestação, ou seja, a uma prestação do contribuinte haverá 

uma contraprestação do Estado. E a última relaciona-se a referibilidade, ou seja, quando 

existirem obras públicas que conferem valorização de uma determinada região pelo  

edital,  na qual atenderá um  determinado grupo de pessoas, será devido o pagamento de 

uma contribuição de melhoria ou no caso da contribuição previdenciária, para a 

contribuição haverá um retorno de pagamentos durante o período de aposentadoria do 

empregado.  

 Ensina Carvalho (2010, p. 287) que a extrafiscalidade é uma espécie da Ciência 

do Direito Tributário, portanto uma construção doutrinária, que representa um valor 

finalístico que o legislador imprime na lei tributária, distinguindo da fiscalidade e da 

parafiscalidade. A extrafiscalidade ocorre quando os tributos perseguem objetivos 

alheios ao meramente arrecadatórios. Enquanto as demais são, respectivamente, quando 

os tributos almejam apenas abastecer os cofres públicos e a outra quando o sujeito ativo 

indicado por lei para arrecadar e fiscalizar o tributo, dispõe também de competência 

para aplicar os tributos no desempenho das suas atividades específicas. Entretanto, o 

estudo se limitará apenas à extrafiscalidade, pois através dela é que será possível aplicar 

a destinação de aportes financeiros para a otimização das atividades com resíduos 

sólidos.  
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Um importante viés da defesa do meio ambiente é interpretá-lo como um 

princípio da atividade econômica e também das normas tributárias indutoras, ou seja, da 

extrafiscalidade. A defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica 

nacional é expressamente veiculada na Constituição Federal de 1988, sendo um norte 

que deve guiar todos os atos governamentais nas esferas políticas, econômicas e sociais.  

 Enquanto no plano ontológico as atividades econômicas devam promover o 

desenvolvimento social em todas as suas dimensões e oferecer condições dignas de vida 

a sociedade, deontologicamente essa premissa é prevista no art. 170, VI, quando a nossa 

Carta Maior assim assevera: 

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

 humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

 digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

 princípios: (...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação; (grifo nosso) 

 

 Portanto, no campo do dever-ser o regramento constitucional econômico deve 

refletir teleologicamente a proteção ambiental. Para isso, fulcral se torna o cotejamento 

dessa norma com a cabeça do art. 225 também do Diploma Constitucional que dispõe 

acerca do meio ambiente da seguinte forma: 

 

Art. 225. 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 presentes e futuras gerações. 

 

Não são admissíveis práticas desenvolvimentistas sem que haja o respeito ao 

meio ambiente natural, artificial, laboral e cultural, dos quais imprescindem o homem 

para a sua sobrevivência, e também daqueles que ainda estão por habitar o planeta. 

Paradoxal é a afirmação de que devemos proteger o meio ambiente para as futuras 

gerações sendo que para as atuais eles já se encontra em risco. Faz-se alusão a um 

direito futuro, que mesmo sendo relativamente novo este preceito em nosso 

ordenamento jurídico, não deixa de ser uma necessidade que mereça ser protegida pelo 

Direito.  
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Nesse contexto, citamos Hernandez (1998), em sua obra El tributo como 

instrumento de protección ambiental, quando o autor cita:  

 

Desarrollo y protección del meio ambiente han dejado de ser excluydentes. Es 

impróprio pensar en un desarrollo económico que no sustente en um medio 

adecuado, con riqueza o al menos suficiencia de recursos (HERNANDEZ, 

1998) 

 

Voltando à extrafiscalidade, ensina Aguillar (2006) que uma das formas de 

intervenção do Estado na ordem econômica é através da indução tributária, servindo o 

tributo de valioso instrumento para alcançar seus objetivos. Com um forte viés 

finalístico, a extrafiscalidade como uma política tributária, produz importantes efeitos 

na economia geral. Assim ocorre a interação dos princípios constitucionais econômicos 

nas normas de natureza tributária. 

Becker (2002) leciona que a extrafiscalidade como o próprio Direito Tributário, 

ou o próprio Direito em si serve de instrumento para uma política. Não há um objetivo 

próprio e, sim, servir à política para que ela alcance os seus fins, ora atuando a favor ora 

contra uma ação específica. A extrafiscalidade possui um caráter conformador, pois à 

medida que se presta a moldar comportamentos, tem como objetivo estruturar uma 

justiça de acordo com parâmetros que sustente uma estrutura complexa de um país de 

proporções continentais, com realidades diversificadas e que, portanto, procura 

minimizar essas diferenças regionais. Todo o aparelhamento fiscal deve atuar em favor 

do meio ambiente, pois é também um princípio constitucional que deve ser observado 

pelas políticas econômicas e tributárias, respeitando sempre o princípio da igualdade, da 

generalidade e da capacidade contributiva do Direito Tributário. 

Importante ressaltar que os tributos não devem possuir caráter sancionador, pois 

essa atribuição é pertinente ao Direito Civil, Penal, Administrativo e Ambiental. O art. 

3º do Código Tributário Nacional (CTN) proíbe a sua vinculação a qualquer ato ilícito, 

como já citado anteriormente. Então, entre algumas formas de se modelar os 

comportamentos humanos em favor do regramento constitucional, uma delas é através 

das sanções previstas nas esferas citadas e a segunda de forma indireta através do 

Direito Tributário onde a gradação dos tributos servirá de incentivo de ações pró-
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ambiente ou de desestímulo em práticas contra o meio ambiente, podendo ser nomeado 

então de ecotributos, ou seja, tributos com orientações extrafiscais em prol do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Uma contribuição mais técnica tem a do professor Carrazza (2004) acerca da 

extrafiscalidade: 

 

  Há  extrafiscalidade  quando o  legislador,  em  nome do interesse   

 coletivo,   aumenta  ou  diminui  as  alíquotas e/ou  as  bases  de  

 cálculo  dos  tributos, com o objetivo principal de induzir os 

 contribuintes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa (CARRAZZA, 

 2004). 

 

Uma questão controversa que é suscitada acerca da elevação ou diminuição 

desses fatores surge com a seguinte situação. O Estado atribui uma alíquota ou uma 

base de cálculo mais alta para condutas contrárias a proteção do meio ambiente. Isso, 

posto sobre um raciocínio mais profundo, o Estado estaria arrecadando mais, com a 

conduta indesejável do contribuinte. Portanto, mesmo que em uma primeira 

interpretação seja a de estimular ou desanimar o contribuinte, o fato do Estado estar 

arrecadando mais com condutas indesejadas cria uma atmosfera num segundo momento 

de que almejaria o cometimento de tais condutas indesejadas. Porém, não é este o 

raciocínio que deve aduzir do regramento tributário, mas, sim, o de refletir se os valores 

arrecadados terão receita afetada ou não, pois caso sejam vinculados não podem ser 

impostos, nem taxas, tampouco contribuição, por isso a razão de existir da 

extrafiscalidade. 

 Uma importante característica a ser observada na aplicação dos tributos com 

caráter extrafiscal é a ponderação acerca das suas cobranças. O tributo não pode possuir 

um valor exacerbado onde não respeita a capacidade contributiva e inviabilize o setor 

produtivo, além de também não sofrer a pressões políticas e comprometer a justiça 

tributária afrontando o princípio da igualdade. Embora não possamos desconsiderar o 

caráter preponderante da atividade econômica em uma sociedade industrializada, o 

lucro exacerbado do setor produtivo é que deve ser combatido, pois cega os 

empreendedores para com o cuidado com o meio ambiente.  
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As políticas públicas devem deslocar os setores produtivos para outros núcleos 

regionais onde a extração regulamentada dos recursos naturais suporta sustentavelmente 

a prática deste setor, sem causar prejuízos ambientais irressarssíveis à sociedade e o 

esgotamento dos recursos naturais. Há divergência nesse entendimento, quando os 

ecotributos possuem função de reparação do dano e não na capacidade contributiva. A 

posição que foge das regras do Direito Tributário, onde o tributo não pode ter caráter 

sancionador, como já exposto. A reparação deve ser alinhada à proporcionalidade das 

multas e os tributos afinados à capacidade contributiva. Dessa forma não se fere 

nenhum preceito do Direito, seja ele do Direito Sancionatório, seja do Direito 

Tributário. 

 Nesse diapasão, que o princípio ambiental do poluidor pagador deve ser 

considerado, não como um “direito de poluir”, mas como uma necessidade estatal de 

impor limites a poluição e poder intimidar os empreendedores das práticas poluidoras e 

obter recursos através das multas e indenizações para proporcionar a compensação 

ambiental provocada pelas degradações do setor produtivo.  

A extrafiscalidade no Direito Comparado se apresentou no Tribunal 

Constitucional Espanhol. Houve, em 1987, uma decisão em que foi ressaltada a 

importância de se concatenar paradigmaticamente as estruturas tributarias às realidades 

econômicas. Neste caso assim se pronunciou quanto a extrafiscalidade espanhola:  

 

“El sistema tributário em su conjunto como cada figura tributaria concreta 

forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución 

de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados.” STC 

37/1987, Publicação BOE:19870414 (BOE núm. 89) 

 

Corroborando com esse entendimento, é reconhecido também que a tributação é 

instrumento de interferência na ordem econômica, entendendo que o tributo dever ter 

em consideração sempre que possível o elemento preservação ambiental, conferindo 

efetividade ao princípio relacionado e receitado no art. 225 da Constituição Federal de 

1988. Dentro de toda essa sistemática entraremos agora propriamente em alguns 

ecotributos. Aqueles que na repartição das receitas tributária, a discricionariedade do 

poder político, levam em consideração aspectos relacionados às práticas relacionadas à 
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proteção ao meio ambiente, mais precisamente neste estudo, as práticas com resíduos 

sólidos. 

 A Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), prevista no art. 145, III da Carta Política 

como uma das espécies de tributos existe em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. A TCR é considerada um tributo 

alinhado à nossa Constituição Federal e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal como 

uma taxa constitucional, além de ser compulsória pelos seus preceitos de saúde pública. 

A coleta bem como a remoção e tratamento são entendidos da mesma forma, pois estão 

em conformidade com as premissas das taxas, conforme apregoa o art. 77 do Código 

Tributário Nacional, que prevê: 

 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato 

gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição. 

 

São pressupostos das taxas a divisibilidade e a especificidade que atribuem uma 

individualização dos contribuintes alcançados pela contraprestação do Poder Público da 

prática daquele atributo da taxa, na modalidade de serviços públicos. Esse tipo de taxa é 

compulsória, conforme preveem os requisitos dos tributos do art. 3º do CTN, pois trata 

de questão de saúde pública, atividade essencial exercida pelo Poder Público. 

No art. 150, § 6º da Constituição Federal é prevista sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, a vedação à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

 

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no art. 155, § 2.º, XII, g, redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993. 
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Portanto, não podem as taxas ser estipuladas por outro meio que não a lei, não 

podendo ser determinadas por atos do executivo.  

A TCR é cobrada na capital mineira através da conta do Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pois se trata de uma taxa vinculada ao 

imóvel, onde é devido pelos proprietários de imóveis edificados beneficiados por coleta 

domiciliar de lixo e não incide sobre lotes vagos, vagas de garagem constituídas em 

imóveis autônomos e sobre os barracões desde que os dois últimos sejam somente o 

único tipo construtivo do lote. Os valores da taxa são de R$ 261,34 para coleta diária e 

R$130,67 para coletas em dias alternados. 

A norma que trata sobre a taxa em Belo Horizonte é a Lei Municipal nº 9.795 de 

28/12/2009 que altera a política tributária do imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU) e os Decretos Municipais nº 11.922 de 04/01/2005 e nº 14.767 

de 29/12/2011. O art. 1º e 2º, I da lei prevê: 

  

 
Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2010, ficam isentos do Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - os imóveis 

com tipo de ocupação exclusivamente residencial cujo valor venal, na 

data do lançamento, não for superior a R$40.000,00 (quarenta mil 

reais). 

 

Art. 2º - Ficam isentos da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos 

Urbanos - TCR - e da Taxa de Fiscalização de Aparelhos de 

Transporte os imóveis previstos no art. 1º desta Lei, cujo padrão de 

acabamento seja P1 ou P2. Art. 4º - O Executivo poderá conceder, 

anualmente, desconto de: 

 

I - até 10% no pagamento do IPTU para os imóveis que participem de 

programas de regularidade urbana, de melhoria ambiental ou de 

incentivo ao desenvolvimento econômico e empresarial no Município, 

previstos nas normas municipais, observados os termos e as condições 

definidos em regulamento; (grifo nosso) 
 

 

 

Com relação aos resíduos sólidos urbanos, o Município de Belo Horizonte cobra 

a taxa que incide sobre a coleta individualizada dos moradores cadastrados no IPTU e, 

com relação à limpeza pública, cobra a alíquota de 2 % do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre a limpeza pública conforme discrimina o 

art. 47 da Lei nº 5.641/89 que dispõe sobre os tributos cobrados pelo Município de Belo 
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Horizonte. Portanto, em conformidade como o que prevem as regras tributárias, é 

cobrada a taxa para a coleta individualizada nas residências e o imposto sobre a limpeza 

pública, coletiva, através do imposto, conforme se vê na previsão legal. 

 
 

 

Art. 47 - São as seguintes as alíquotas do ISSQN: 

  

I - 2% (dois por cento) para serviço de:  

 (...) 

4) varrição, coleta, remoção e incineração de lixo ou outro resíduo; 

5) limpeza e drenagem de porto, rio e canal; 

6) limpeza, manutenção e conservação de imóvel, inclusive via 

pública, parque e jardim; 

7) limpeza de chaminé; 

8) desinfecção, imunização, higienização, desratização e congênere; 

9) controle e tratamento de efluente de qualquer natureza e de agente 

físico e biológico; 

10) saneamento ambiental e congênere; (...) (grifo nosso) 

 

 

A cobrança da Taxa de Limpeza Pública e Conservação (TLPC) foi considerada 

inconstitucional pela Corte Suprema por entender que os serviços de varrição, 

capinagem, lavagem, desentupimento de bueiros e bocas de lobo não se coadunam 

como práticas de serviços públicos oferecidos de forma divisível e específica em relação 

ao contribuinte. Portanto, são recursos para a prática de tais atividades relacionadas a 

modalidade tributária de impostos, e não de taxas. Tendo em vista que o beneficiário da 

prestação desses serviços públicos é a coletividade, não é possível determinar com 

precisão quem é o beneficiado pela varrição com um gari em um determinado trecho da 

via pública. O fato gerador da cobrança dessa taxa não atende aos requisitos da 

contraprestação, mas é pertinente ao imposto por seu fato gerador ser uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte e, 

portanto, afeto a hipótese de incidência de imposto, no caso, o Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN).  

Para corroborar esse entendimento, percebe-se através da revogação dos artigos 

30 a 32 da Lei Municipal de Belo Horizonte nº 5.641/89, como adiante se vê: 

 

 

 

Art. 30 - A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a 

utilização efetiva ou potencial de pelo menos um dos seguintes 

serviços prestados pelo Município, diretamente ou através de 
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concessionários: (revogado) 

I - Coleta e remoção de lixo domiciliar;  

II - varrição de vias públicas, limpeza de bueiros, de bocas-de-lobo e 

de galerias de águas pluviais;  

III - capina periódica, manual, mecânica ou química;  

IV - desinfecção de vias e logradouros públicos.  

Art. 31 - Contribuinte da Taxa de Limpeza Pública é o proprietário, o 

titular do domínio útil ou o possuidor de imóvel, edificado ou não, 

localizado em logradouro beneficiado por pelo menos um dos serviços 

enumerados no artigo anterior. (revogado) 

Art. 32 - A Taxa de Limpeza Pública será calculada de conformidade 

com a tabela I anexa a esta Lei, e será lançada junto com o IPTU ou na 

forma e prazos previstos em regulamento. (revogado). 

 

Outra isenção ou aplicação de alíquotas menores que seria cabível seria a no 

ISSQN, onde as atividades relacionadas a logística reversa por exemplo, não seriam 

alcançadas por esse imposto num primeiro momento, ou que tivessem alíquotas 

aumentadas depois que o mercado houvesse absorvido esses novos tipos de empresas. 

Isso estimularia sobremaneira o surgimento dessas empresas, o que ainda não existe de 

forma a contemplar toda a necessidade ambiental. 

Levando-se em consideração que o Direito Tributário e o Direito Ambiental se 

interseccionam no Princípio da Seletividade ou da Essencialidade, princípio este 

insculpido em nossa Carta Maior nos artigos 153, § 3º, I para o IPI e 155, § 2º, III para o 

ICMS. Considerando o patrimônio ambiental um bem essencial à sadia qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações como apregoa o art. 225 da CRFB/88, esta 

pesquisa sugere a ampliação dos descontos de IPTU de 10% para até 100%, de acordo 

com um estudo realizado pela prefeitura fazendo gradações de acordo com o porte da 

atividade de melhoria ambiental, devidamente comprovada e apresentada ao poder 

municipal. Os imóveis cadastrados com equipamentos como coleta seletiva do lixo, 

construção de áreas de compostagem e destinação adequada de resíduos perigosos por 

exemplo seriam contemplados com um desconto maior. Outras ações poderiam 

estimuladas como árvores na frente do lote, captação da água da chuva ou uso de 

aquecimento solar.  

Dentre os princípios do Direito Tributário da legalidade, igualdade, capacidade 

contributiva, seletividade ou essencialidade, anterioridade, irretroatividade, vedação ao 

confisco, não cumulatividade, uniformidade geográfica, progressividade e imunidade 
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recíproca, destacam-se em sintonia com os princípios ambientais os quatro primeiros. 

Quanto ao principio da capacidade tributária, da legalidade, da igualdade e da justiça, 

deve-se impor alíquotas menores quando visarem à proteção do bem ambiental e 

maiores quando se tratar de atividades degradadoras do meio ambiente. 

Belo Horizonte assim passaria a ter uma política tributária ambiental que 

práticas ambientais sustentáveis seriam estimuladas pela extrafiscalidade. Nas políticas 

tributárias de cunho social há isenção do IPTU quando se tratarem de imóveis 

tombados, de imóveis dos ex-combatentes de guerra, dos doentes crônicos, de 

proprietários de imóveis de valor venal abaixo de R$ 42.624,00, de terreno integrante de 

área classificada como Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), de imóvel declarado 

como de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, para fins de 

desapropriação, de imóvel reconhecido como Reserva Particular Ecológica, templo de 

qualquer culto, de imóvel de terceiro ocupado por entidade de assistência social ou de 

educação infantil sem fins lucrativos. Portanto, essa prática tributária, com escopo pró-

ambiente, seria de bom alvitre que fosse fomentada nos demais municípios de Minas 

Gerais e do país. 

Um exemplo antigo de isenção fiscal ambiental se verifica no art. 52, § 3º, III do 

Código Tributário Nacional, onde o Imposto Estadual sobre Operações Relativas a 

Circulação de Mercadorias não incide sobre a saída de vasilhame utilizado no transporte 

da mercadoria, desde que tenha de retornar ao estabelecimento do remetente. Esse 

inciso fora acrescentado pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966. Desde a década 

de 60, portanto há mais de 50 anos, já havia, mesmo que incipiente, uma preocupação 

em não se cobrar impostos sobre circulação de mercadorias com  possibilidade  de  

serem reutilizadas. Mesmo que a atmosfera daquela época tivesse como objetivo 

principal mais a ordem econômica que a ambiental, deve o legislador atual estabelecer 

continuidade com regras dessa natureza, porém agora cunhadas preponderantemente de 

uma semântica ambiental. 

 O Imposto de Importação (II) e o Imposto de Exportação (IE) também podem 

ser alvos da política de inclusão ambiental. A importação e exportação de resíduos 

sólidos possuem um forte caráter ético-social, onde se imprime uma qualidade ao país 

importador como sendo um local de depósito de lixo, impregnando-o pejorativamente e, 

portanto, ainda possui uma grande resistência dos governos federais por esse motivo. 
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Isso ocorre principalmente, e com razão, quando o que se está importando ou 

exportando forem resíduos sólidos perigosos. Com esse cenário, o que ocorre é a 

importação ilegal de resíduos de outros países, favorecido pela precariedade do sistema 

de fiscalização alfandegária.  

Já exista a Convenção de Basiléia, que regula o transporte internacional de 

resíduos perigosos, e do qual o Brasil é signatário. Os países ainda tem que prosperar 

muito, principalmente quanto às política públicas que inserem o setor da logística 

reversa com incentivos para que essas empresas tenham força competitiva no mercado e 

possam desempenhar suas funções econômicas e, de forma oblíqua, as ambientais. Essa 

convenção objetiva combater o tráfico ilícito de resíduos perigosos e prevê a 

intensificação da cooperação internacional para a gestão adequada destes resíduos. Os 

diplomas que incorporam à legislação pátria ao regramento previsto na convenção 

citada é o Decreto Federal nº 875, de 19/07/93, regulamentada pelas Resoluções 

CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996, e a nº 235, de 7 de janeiro de 1998. 

Importante citar que, após disciplinar o trânsito internacional de resíduos em 

nosso país, a recente Lei Federal nº 12.305/10, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), em seu art. 49, proíbe a importação de resíduos 

potencialmente degradantes ao meio ambiente, para tratamento e posterior 

comercialização ou utilização como matérias-primas, como transcrevemos: 

 

Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem 

como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, 

à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, 

reforma, reuso, reutilização ou recuperação. (grifo nosso) 

 

Resíduos de Classe I, previstos na NBR 10.004/04, que antes, em casos 

excepcionais, poderiam ser importados, após a promulgação da PNRS não podem mais. 

A PNRS deve restringir a destinação inadequada apenas de resíduos sólidos perigosos. 

A importação dos resíduos sólidos destinados à reciclagem, tratamento e retorno ao 

ciclo produtivo, não. Deve-se, sim, legislar no sentido de autorizar a importação e a 

exportação de resíduos sólidos não perigosos, o que aqueceria o mercado internacional 
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com arrecadação de divisas para a União pela política fiscal e a economia nacional, 

desde que melhor estruturado o sistema de reciclagem. 

Já é fato que, em nosso país, existam empresas que estão adquirindo resíduos 

para fomentar indústrias e empresas de diversos setores, conforme regula a Convenção 

de Basiléia, porém de forma tímida devido à falta de incentivos fiscais para tais 

importações. Há fatos até de importação de produtos perigosos, como rejeitos 

hospitalares como recentemente uma cidade pernambucana recebeu panos de hospitais 

norte-americanos. Foram aprendidos contêineres com esse material que foi declarado 

como tecidos. Esses materiais podem estar infectados e contaminados por diversas 

doenças, caso não tenham sido submetidos a processos de esterilização adequados. Não 

é esse tipo de importação que se deve autorizar, até porque não são resíduos, mas 

rejeitos e esses devem ter sua destinação adequada, que é a incineração ou o 

aterramento. 

Operações integradas das Agências Sanitárias Federais e Estaduais, das Polícias 

Federal e Estadual e da Receita Federal e Estadual devem em conjunto com a Interpol, 

construírem uma rede de informação para combater esse tipo de tráfico que afronta o 

meio ambiente e principalmente a saúde pública nacional. Portanto, se há interesse 

internacional em resíduos sólidos não perigosos, ou seja, os de classe II, de acordo, com 

a NBR 10.004/04, pujante que se regulamente essas importações, caso seja viável nas 

vertentes econômica e socioambiental. 

Com o fomento desse mercado internacional de resíduos, o que se vislumbra, 

ultrapassadas as questões éticas e preconceituosas quanto ao lixo, é o recrudescimento 

da arrecadação pela União, Estados e Municípios, conforme seja definida a distribuição 

da receita tributária, já que existe o interesse econômico dessas mercadorias, que 

possuem valor para empresas de logística reversa e de empresas que as utilizam como 

insumos. Deve ser uma realidade em uma sociedade moderna considerar os países 

importadores de resíduos não perigosos ou materiais inservíveis de outras nações, não 

como “países-depósitos-de-lixo”, mas sim países ecologicamente conscientes e 

sustentáveis. 

Portanto, excetuando os materiais perigosos, com alto potencial ofensivo ao 

meio ambiente e à saúde pública, os materiais não perigosos quando destinados 

corretamente para a reciclagem ou utilizados como insumo e comercializáveis servem 
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também para manter frentes de trabalho que lidam com materiais recicláveis, através 

dos catadores, que, de acordo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis, têm no Brasil o número expressivo de quase um milhão de pessoas. 

 O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) também é mais um tributo que 

pode ser um ecotributo. Uma importante reflexão a se fazer é acerca da possibilidade 

dos RSU serem considerados produtos industrializados após o processo de reciclagem 

ou da logística reversa e novamente serem materiais passíveis de tributação, embora 

com alíquotas menores. Sofrem a incidência do IPI, o produto e a mercadoria, conceitos 

do Direito Comercial. Mercadoria é todo bem móvel destinado ao comércio, a 

mercancia, e o que é tributado é a mercadoria e não o material pelo qual ela é feita. 

Nesse caso, com a reutilização, haverá mais produtos industrializados com alíquotas 

tributárias menores agregadas aos seus valores, mas ainda assim mais arrecadação. 

Essa dinâmica possui aspectos de tributação e sustentabilidade, pois tendo em 

vista que o que se tributa não é a matéria prima mas, sim, o novo produto 

industrializado, a arrecadação aumenta junto com o ciclo dos materiais. Como exemplo, 

podemos citar a borracha que pertencia a um pneu e agora está em um piso de uma 

quadra esportiva, em uma vedação ou em uma sola de sapato. Tanto aquele material 

quanto estes podem sofrer licitamente a tributação do IPI, desde que esses últimos 

tenham uma alíquota menor, para não colaborar com o aumento da carga tributária 

suportada pelo consumidor. 

 Portanto, são diversas as possibilidades de propostas que podem ser exploradas 

através da extrafiscalidade. Há a necessidade de outras aplicações de tributos em 

atividades relacionadas aos resíduos sólidos e verifica-se que é vasto as possibilidades 

de alterações das hipóteses de incidências e das alíquotas de bases de cálculo. Dentre as 

propostas, portanto, sugere-se a ampliação dos descontos no IPTU de 10% para até 

100%, de acordo com a melhoria ambiental apresentada e comprovada ao poder 

municipal, que poderá ter gradações de acordo com o porte da atividade de melhoria 

ambiental. Uma segunda proposta seria a derrogação da segunda parte do art. 49 da 

PNRS, extinguindo a proibição de importação e exportação de resíduos sólidos não 

perigosos e mantendo a proibição apenas para resíduos perigosos e rejeitos, que passaria 

a vigorar da seguinte forma: 

 



 

117 

 

Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos.  

Extinguindo o restante. (bem como de resíduos sólidos cujas características 

causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, 

ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. (grifo 

nosso) 

 

 O caminho não é a criação de tributos verdes, mas sim de impregnar as diversas 

espécies tributárias com a preocupação ambiental, reduzindo alíquotas ou modificando 

hipóteses de incidência, da mesma forma que a Carta Magna se refere por todo o seu 

texto acerca da preocupação ambiental e no mesmo patamar que os interesses políticos, 

econômicos e sociais. 

 Outra proposta para a gestão dos resíduos sólidos são os consórcios 

intermunicipais. Considerando que se trata de um conjunto de ações e de infraestrutura 

relacionadas as atividades operacionais de coleta, transporte, transbordo e tratamento até 

a destinação final, é necessário uma coordenação para que todas estas etapas consigam 

alcançar seus objetivos com eficiência. Uma das soluções que apontam como 

promissoras e pragmáticas são os Consórcios Intermunicipais. 

 Atualmente, o Estado de Minas Gerais conta com 44 municípios operando 

consórcios intermunicipais, 92 constituídos, 242 em constituição e 89 em articulação, 

conforme dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Pública 

(SEDRU). Essa Secretaria capacita os administradores municipais a buscar recursos, 

apresenta opções de verbas existentes na esfera estadual e federal, além de monitorar os 

prazos para cadastro das propostas no sistema e evolução do pleito até sua aprovação. O 

município deve solicitar à SEDRU apoio financeiro e técnico por meio de ofício, 

identificando sua demanda. É feita uma análise da solicitação, e, após a aprovação dos 

documentos é assinado o convênio, disponibilizado o recurso para realização da obra. 

Após a assinatura e a publicação do convênio, a Secretaria orienta técnicos do 

município para o monitoramento a fim de cumprir as cláusulas de execução da obra. 

Durante a obra, o acompanhamento é feito por meio de relatórios mensais, que são 

enviados a SEDRU com vistorias efetuadas pelo corpo técnico e a obra é entregue 

depois da vistoria final.  

 Para viabilizar um consórcio intermunicipal, devem-se apurar as características 

do solo e da vegetação, infraestrutura viária, volume e especificidade da geração de 

resíduos. O consórcio ocorre em seis meses, da assinatura do protocolo de intenções até 
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a ratificação pelas câmaras municipais, podendo o prazo ser reduzido caso haja 

envolvimento da câmara desde o início da proposta. Essa Secretaria deve ser indicada 

aos gestores municipais, para consultas e melhor aproveitamento das alternativas 

ambientais através dos Compromissos de Ajustamentos de Conduta Ambiental. 

 

 

 

 

 

5  A PESQUISA DE CAMPO 

 

 A pesquisa de campo teve como delimitação os TAC’s realizados para 

solucionar a destinação inadequada dos RSU, a princípio, em seis municípios da RMBH 

mencionados no anexo I da Deliberação Normativa nº 52/01 do COPAM. Os 

municípios foram Ibirité, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das Neves e 

Vespasiano. Essa escolha, além de emanar de uma norma, favorece a pesquisa de campo 

pela proximidade do pesquisador com o objeto da pesquisa. Destes seis municípios 

pesquisados apenas quatro deles apresentaram TAC’s. Nova Lima com o órgão 

ambiental do Estado de MG, Ribeirão das Neves e Santa Luzia com o Ministério 

Público. Em Ribeirão das Neves, o órgão ambiental participou como interveniente, 

porém o compromissor foi o Ministério Público.  

 Em Vespasiano o Ministério Público instaurou um Inquérito Civil para apurar as 

irregularidades de disposição inadequada. No andamento do IC, foi elaborado uma 

minuta de um TAC, que não foi assinado, sendo então desprovido de valor jurídico e 

portanto, desconsiderado desta pesquisa como um TAC válido. Os demais municípios, 

Ibirité e Sabará, não tiveram TAC’s para resolver suas questões de disposição 

inadequada de RSU, apenas foram autuados e notificados das irregularidades.  

 Antes de adentrarmos na pesquisa dos TAC’s Ministeriais, mencionaremos 

dados secundários de uma pesquisa com os TAC’s Administrativos realizados pela 

FEAM. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, através da 
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Fundação Estadual de Meio Ambiente, mais especificamente através da Diretoria de 

Qualidade e Gestão Ambiental (DQGA) e da Gerência de Saneamento Ambiental 

(GESAN), em Dezembro de 2010, divulgou um Relatório de Situação do Cumprimento 

de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) do Programa Minas Sem Lixões.  

 O panorama de Minas Gerais acerca da disposição final de RSU em 2001 era de 

823 lixões e apenas 30 sistemas adequados em operação, sendo 22 Usinas de Triagem e 

Compostagem e 8 Aterros Sanitários. Diante desse quadro, em 15 de Dezembro de 

2001, foi publicada a Deliberação Normativa COPAM nº 52, que convocou os 

municípios mineiros com população superior a 50.000 habitantes a licenciarem seus 

sistemas de disposição final de lixo.  

 Procurando minimizar os impactos ambientais, essa deliberação também fixou 

um prazo de seis meses, ou seja, até 15 de Junho de 2002, para que todos os municípios 

mineiros adotassem os requisitos mínimos visando à adequação das áreas de disposição 

de RSU em utilização, até a implantação de sistema adequado. O objetivo foi promover 

a melhoria das condições de operação dos lixões e a consequente redução dos impactos 

sobre a saúde e o meio ambiente, com ênfase na proibição da permanência de pessoas 

nesses locais para fins de catação de materiais recicláveis e a indicação de um 

responsável técnico para implementar e supervisionar as condições de operação, com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

 Com a dificuldade de os municípios atenderem ao disposto na DN nº 52/01, em 

novembro de 2003, foi publicada a DN COPAM nº 67, com novos prazos para 

licenciamento ambiental dos sistemas dos municípios com população acima de 50.000 

habitantes, bem como o prazo para adoção dos requisitos mínimos nas áreas de lixões 

até o dia 30 de Julho de 2004. Com o objetivo de aumentar os municípios chamados a 

se licenciarem, dessa vez também foram convocados os municípios com população 

entre 30.000 e 50.000 habitantes. Em outubro de 2004, foi aprovada a DN COPAM nº 

75, que prorrogou novamente até 30 de Outubro de 2005 os prazos previstos na DN nº 

52/01.  

 O Estado de Minas Gerais, no ano de 2005, lavrou 600 Autos de Infração (AI) 

contra os municípios que deixaram de cumprir a DN nº 52/01. Devido a esse cenário, o 

COPAM possibilitou aos municípios a assinatura de Termos de Ajustamentos de 

Conduta com a FEAM, objetivando o cumprimento dos requisitos mínimos de operação 

dos AC. O mesmo Conselho deliberou que parte dos valores das multas, que eram no 
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valor de R$ 10.641,00, seriam convertidos para a recuperação da área degradada pelos 

Depósitos de Lixo. 

 Nos TAC’s Administrativos, foi estabelecido um padrão para que todos os 

municípios pudessem assinar e que o Estado parametrizasse o controle através dessa 

opção jurídica. Previa o TAC que todos os municípios deviam implantar todos os 

requisitos mínimos da DN nº 52/01, em até 90 dias após a assinatura do Termo, não 

poderia haver a queima dos resíduos, os municípios deveriam apresentar notas fiscais 

dos gastos realizados, relatórios elaborados por Responsável Técnico (RT) cadastrado 

na FEAM e apresentação de relatório fotográfico do local. 

 

 Os resultados obtidos pelo Programa Minas Sem Lixões até Dezembro de 2010, 

com base na análise dos documentos encaminhados pelos Municípios que firmaram os 

TAC’s com a FEAM, foram de 600 municípios autuados 516 (86%) optaram pela 

assinatura do TAC e os demais optaram por não fazê-lo, por já possuírem sistema em 

implantação ou para aguardar a tramitação normal do processo administrativo do Auto 

de Infração lavrado. Até 30 de dezembro de 2010, foram avaliados 507 processos, sendo 

que o resultado dos pareceres sobre o cumprimento dos TAC’s foi de 13% que 

cumpriram integralmente, com implantação de todos os requisitos mínimos para 

operação dos aterros controlados, constatada em campo, e apresentação de todos os 

documentos comprobatórios, situação verificada em 66 municípios; 19% cumpriram 

parcialmente, com descumprimento da apresentação de todos ou parte dos documentos 

comprobatórios, situação verificada em 97 municípios; 2% não foram analisados e 66% 

não cumpriram, com descumprimento de todas as obrigações previstas, com relação á 

adoção dos requisitos mínimos e apresentação de documentos, situação verificada em 

343 municípios. 

 Os números demonstraram uma alta inefetividade dessa modalidade de TAC 

para a solução da disposição inadequada dos RSU. Os motivos podem ser deduzidos por 

diversos motivos, desde a opção política de prioridades do município até a ineficácia da 

sanção de multa simples imposta pelo acordo. A Procuradoria da FEAM, sob o prisma 

jurídico, não considerou o cumprimento parcial do TAC como suficiente para o 

eximirem da cobrança da multa. O resultado, portanto, tendo como parâmetro a sanção 

de multa aplicada, sobe para 85% de descumprimento, correspondendo a 425 

municípios dos 507 que firmaram o TAC. O Relatório conclui no sentido de que a 

opção estratégica adotada pelo COPAM para erradicarem os lixões dos municípios de 



 

121 

 

Minas Gerais através da celebração do TAC com o órgão ambiental não se demonstrou 

efetivo para a solução do problema. Outras propostas já surgiram como a formação de 

consórcios para a gestão integrada dos RSU e a continuidade nas ações de apoio e 

esclarecimento aos gestores municipais. 

  Outra análise oportuna é com relação a estudos da FEAM onde houve uma 

análise da correlação entre a assinatura do TAC e a evolução dos municípios referente à 

disposição final de lixo no ano de 2009.  Houve a distribuição dos tipos de destinação 

de RSU, em termos numéricos e percentuais, nos três grupos de municípios avaliados, 

com relação à existência de sistemas adequados: Aterros Sanitários, Usinas de Triagem 

e Compostagem ou ambos, com Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou 

Licença de Operação, Sistemas com AAF em verificação, Usinas de Triagem e 

Compostagem que obtiveram AAF, mas que há necessidade de verificação em campo 

sobre sua efetiva implantação e operação, Aterros Controlados e Lixões.  

 Através da comparação do período entre a assinatura do TAC e dezembro de 

2009, a evolução dos municípios que cumpriram parcialmente o Termo em direção à 

disposição adequada de RSU foi melhor, pois o número de 26 unidades com 

regularização ambiental nesse grupo é maior que 19 do grupo que cumpriu 

integralmente o TAC. Entretanto, avaliando no geral, o grupo de municípios que 

cumpriu integralmente o TAC ainda demonstrou 46% de aterros controlados em 2009, 

ou seja, a adoção dos requisitos mínimos da DN COPAM nº 52/2001 e outras medidas 

previstas no TAC por si só não significaram a implantação de sistemas adequados de 

disposição final de tratamento de resíduos sólidos urbanos. No grupo dos que 

descumpriram o TAC o percentual de adequação é pequeno, de 3% apenas, e a parcela 

de aterros controlados é a menor entre os três grupos, sendo de 22%, “confirmando o 

descaso dos gestores destes municípios em relação à promoção da disposição correta de 

lixo”, conclui o relatório dessa forma.  

 

 

5.1 Caso do Município de Ibirité 

 

 

 A cidade de Ibirité, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) do Censo de 2010, é um município da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, com 158.954 habitantes. O município produz cerca de 75 toneladas de 
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resíduos sólidos por dia (informação verbal)
16

. Ibirité possuía lixão desde 1989, que foi 

o ano que o município começou a crescer de forma mais significativa, com a ocupação 

em duas grandes áreas. O município, àquele ano, após receber recursos do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) retirou as crianças que estavam presentes no 

lixão, pelo programa “Criança no lixo nunca mais”. Havia no lixão, àquela época, cerca 

de 90 a 100 catadores. Naquele mesmo ano, foram criadas, as associações de catadores 

que passaram a realizar a coleta seletiva de forma organizada. Em 2009, o município 

passou a cumprir a legislação ambiental destinando seus resíduos para o Aterro 

Sanitário de Macaúbas em Sabará. 

 O município, portanto, não destina mais de forma inadequada os seus resíduos 

sólidos urbanos desde aquele ano. Contudo, ainda possui no local onde existia o lixão 

um passivo ambiental, que está em fase de estudos a sua recuperação, através do Plano 

de Recuperação da Área Degradada (PRAD). Existe em Ibirité um trabalho de coleta 

seletiva realizado nos grandes centros geradores como supermercados, escolas, postos 

de saúde, condomínios e empresas. Esse programa tem previsão de se estender para a 

coleta seletiva porta a porta o que diminuirá a quantidade de resíduos levados ao AS e, 

com isso, diminuição dos custos. 

 Atualmente, o município realizou uma licitação onde passará a dispor os seus 

resíduos no Aterro Sanitário da empresa Essencis MG Soluções Ambientais, localizada 

no Município de Betim, devido a sua proximidade com Ibirité. Apesar de este aterro ter 

uma cobrança maior da tonelada de lixo, R$ 58.00 (cinquenta e oito reais)
17

 a tonelada, 

contra R$ 53,00 (cinquenta e três reais) do AS de Macaúbas, o município economizará 

com o transbordo. Atualmente o município paga R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais) por mês com este procedimento. Esse valor será integralmente economizado, pois 

o transporte dos resíduos para o Betim será feito pela frota própria do município, 

havendo apenas os gastos operacionais de manutenção, desgaste, combustível e 

funcionários. Betim está a 20 km de Ibirité, enquanto que Sabará está há 57 Km.
18

 O 

local de transbordo está com o seu processo de licenciamento em andamento, pois esses 

                                                 
16

 Entrevista concedida por MATOS, André Gustavo Diniz. Entrevista 1. (09 ago. 2013). Entrevistador: 

Marcus Luiz Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
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 Idem. 2013. 
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  Ibid., 2013. 
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locais também são alvos deste procedimento administrativo, conforme legislação 

específica. 

 O Município de Ibirité dispunha inadequadamente seus resíduos sólidos urbanos 

até 2009. Desde então, em cumprimento a legislação que municípios com mais de 50 

mil habitantes, não poderia dispor inadequadamente seus resíduos, através de uma 

licitação passou a dispor adequadamente no Aterro Sanitário de Macaúbas no município 

de Sabará. O município foi notificado sobre disposição inadequada de RSU sete vezes. 

Os Autos foram os de número 00080/1992/007/2007, 00080/1992/008/2009, 

01066/2002/003/2010, 01066/2002/004/2010, 14912/2006/001/2009, 14912/2006/002/ 

2010 e 33537/2013/001/2013. Destas uma foi inscrita na dívida ativa do município, 

outra foi arquivada por constar vício insanável e as outras cinco estão em análise 

jurídica recursal
19

. 

 A sanção através das multas, portanto se demonstrou insuficiente para solucionar 

o problema, tendo em vista que tal sanção, não proporciona diretamente a solução do 

problema, além de não serem sequer pagas na sua grande maioria. A gestão municipal, 

assim que teve a opção de destinar os RSU adequadamente o fez após o licenciamento 

do AS de Macaúbas. A gestão da Secretaria de Meio Ambiente de Ibirité demonstrou 

preocupação ambiental e prioridade com o tema dos resíduos sólidos, pois foi um dos 

primeiros municípios a celebrar o contrato com o AS de Sabará, e com isso obteve um 

dos menores valores a pagar pela tonelada de resíduos destinadas para o CTRM. 

Diante desta iniciativa da gestão pública, o município de Ibirité não chegou a 

celebrar nenhum TAC com o MP ou com o órgão ambiental. Também não houve 

nenhuma Ação Civil Publica, Ação Popular ou Inquérito Civil para tratar juridicamente 

a disposição inadequada daquele município. O que houve além da necessidade de se 

cumprir a legislação ambiental foi uma gestão correta, sendo este fator perceptível pela 

antecipação do município às convocações do MP e do órgão ambiental para sanarem o 

problema, embora o município tenha sido alvo de manifestações de Organizações Não-

Governamentais (ONG) e da população que frequenta o Parque Estadual do Rola Moça, 

que fica próximo ao local onde estava o lixão, ou seja, dentro da área de amortecimento 

daquela Unidade de Conservação para a retirada dos resíduos daquelas proximidades. 
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 Dados obtidos junto a Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção (SURL) do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), 2013. 
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5.2 Caso do Município de Nova Lima 

 

 

 A cidade de Nova Lima, conforme dados do IBGE do Censo de 2010, é um 

município da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 80.998 habitantes. Nesse 

município não existe mais a destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos 

(informação verbal)
20

. Existe no Bairro do Mingu um local onde é feito o transbordo de 

todo o RSU, não apenas de Nova Lima, mas também dos Municípios de Rio Acima e 

Raposos. O local de transbordo funciona desde 2005. Existia antes desse ano, o Lixão 

do Galo, como era denominado, onde era destinado de forma inadequada o lixo 

daqueles três municípios desde 1970. Em 2008, após uma forte chuva, o lixo depositado 

na encosta do Rio das Velhas, carreou para aquele curso d’água, gerando uma relevante 

repercussão socioambiental. Em 2009, após a descida do Rio das Velhas pelo Projeto 

Manuelzão, que atua em defesa do rio, foi feita uma denúncia ao Ministério Público, 

que, juntamente com a FEAM, em 2010, celebrou um TAC Administrativo para 

solucionar o problema.  

 O município, neste interim, deixou de destinar seus resíduos no Lixão do Galo e 

passou a depositar em um local onde funcionaria o Aterro Controlado no Bairro do 

Mingu. Esse procedimento não recebeu a licença de instalação e os resíduos passaram a 

ser destinados para o Aterro Sanitário de Sabará em 2009. Atualmente o Município de 

Nova Lima administra o local no bairro do Mingu apenas como transbordo. Empresas 

contratadas realizam o transporte dos RSU. No local de transbordo, são realizados cerca 

de 100 descarregamentos de caminhões por dia. Destes, 30 são oriundos dos caminhões 

básculas, com capacidade de cerca de 8 toneladas, que trazem o lixo da coleta urbana 

domiciliar e 70 são dos caminhões Brock, que tem 4 toneladas de capacidade e que 

trazem entulho da construção civil, mato, terra e um pouco de lixo que acaba se 

misturando a estes materiais nas caçambas espalhadas nos municípios. 

 O montante de lixo transbordado para Macaúbas de Nova Lima, Rio Acima e 

Raposos é de cerca de 230 toneladas por dia, sendo que deste total, 150 toneladas são da 

coleta domiciliar e 80 são de entulho e mato. O local de transbordo é devidamente 
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 Entrevista concedida por PORTO, Cibele Silvia Oliveira. Entrevista 2. (16 ago. 2013). Entrevistador: 

Marcus Luiz Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice B desta dissertação. 
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sinalizado, cercado, com presença de porteiros, balança, não há presença de catadores, 

fogo, ou animais com acesso ao lixo. Possui cerca de 15 funcionários, entre efetivos da 

prefeitura e contratados, trabalhando de 7 às 19 horas, de segunda a sábado. O Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS) chegam em caminhões separados e são acondicionados 

em recipientes adequados, denominados bombonas, e são encaminhados para um 

Incinerador localizado no município de Santa Luzia. Há a destinação do entulho, 

proveniente da construção civil para um local próximo ao transbordo, que também é 

administrado pela prefeitura e onde são aterrados.
21

  

 Foi firmado em março de 2010 um TAC Administrativo entre o Município de 

Nova Lima e a FEAM. Esse termo foi celebrado considerando que o Estado de Minas 

Gerais possui o “Programa Minas Sem Lixões” que visa dar cumprimento às diretrizes 

da DN nº 52/01 do COPAM e por não se ter alcançado as metas do programa. Destacou 

a FEAM que o lançamento de lixo a céu aberto estava provocando degradação 

ambiental e poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar, além de 

danos à saúde pública. 

 O TAC Administrativo aponta como antecedente a aplicação de multa por 

descumprir as normas da DN nº 52/01 do COPAM, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), por causar poluição ou degradação ambiental pelo carreamento de resíduos 

sólidos do antigo depósito de lixo, em dezembro de 2008, para o curso do Rio das 

Velhas, e que este instrumento jurídico tem o condão de recuperar a área degradada, 

extinguindo o passivo ambiental. 

 O objeto do termo é o compromisso de o Município desenvolver ações de 

recuperação ambiental na área degradada pela disposição inadequada dos RSU, na 

localidade conhecida como Lixão do Galo, antiga localidade de disposição de lixo do 

município. No acordo, o município se obriga a apresentar a FEAM o projeto básico e 

executivo com cronograma de execução da recuperação ambiental da área degradada, 

visando garantir a estabilidade física, química e biológica do talude de resíduos, num 

prazo de 250 dias. Esse projeto deve ser assinado por um Responsável Técnico (RT) 

devidamente habilitado e apresentar o plano emergencial de contenção do maciço de 

resíduos, de modo a alcançar a estabilização, principalmente da área base do talude, 

num prazo de 150 dias e os estudos de diagnósticos de contaminação da área de acordo 

com as normas ambientais vigentes, por um prazo também de 150 dias, todos a contar a 
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partir da assinatura do referente termo. Caso fosse confirmada a contaminação, o 

município deveria apresentar a FEAM, num prazo de 210 dias, o relatório da pesquisa e 

a proposta de intervenção e reabilitação da área. 

 O descumprimento do ajustamento de conduta, total ou parcial, implicaria ao 

município a impossibilidade de conversão de até 50% do valor da multa na recuperação 

da degradação ambiental, com o pagamento integral da multa no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), multa-diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encaminhamento 

de cópia do processo ao Ministério Público e nova autuação do município. O prazo de 

vigência do termo foi de um ano a partir da sua assinatura, ou seja, até março de 2011. 

Os prazos poderiam ser prorrogados na hipótese de incidência de caso fortuito ou força 

maior, conforme apregoa o art. 393 do Código Civil (CC), que são casos de justificativa 

de inadimplemento de obrigações. O TAC previa na cláusula quinta sua execução com 

remessa ao órgão competente para a execução judicial das obrigações dela decorrentes, 

como título executivo extrajudicial, nos termos das Leis 7.347/85, 8.078/90 e do Código 

de Processo Civil, pela ira do art. 585, incisos II e VIII, que conceitua os títulos 

executivos extrajudiciais. 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima apresentou os estudos 

solicitados pelo referido TAC, demonstrando nesse quesito a sua efetividade. 

Entretanto, o TAC não foi suficiente para fazer o município cumprir a reparação dos 

danos causados ao meio ambiente. Nos estudos, foi atestado pela empresa de 

consultoria ambiental contratada pelo município que não houve contaminação dás águas 

subterrâneas nem do Rio das Velhas, pois o local não mais produz chorume proveniente 

do lixo, como restou comprovada e pode-se inferir das fotos dos furos de sondagens 

apresentados nos referidos estudos solicitados pelo TAC. Houve um trabalho de 

recuperação da área poluída, porém sem a retirada total dos resíduos, mas apenas da 

camada superficial. Hoje a vegetação já apresenta sinais avançados de regeneração, 

devido ao lapso temporal decorrido, porém com grande quantidade de resíduos 

aterrados. 

 O projeto executivo de recuperação total do local ainda não foi realizado. No 

presente mandato do atual prefeito foi proposta uma alternativa que é a retirada do lixo 

aterrado, que calcula ser de cerca de 400 toneladas e posterior incineração e não mais a 

anterior, de construção de um muro de contenção para barrar o carreamento dos 

resíduos para o Rio das Velhas, que estava orçado em um valor considerado alto pelo 

município que era de cerca de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). A atual proposta 
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ainda não tem orçamento, mas tem previsão de ser mais barata que a anterior e está com 

o Ministério Público para análise e parecer. 

 Portanto, no caso de Nova Lima, não foi celebrado TAC com o Ministério 

Público diretamente, mas, sim, com o órgão ambiental estadual. Com relação a esse 

TAC verifica-se que a sua efetividade não foi considerada para o termino da destinação 

inadequada, pois foi celebrado em 2010, e desde 2009 o município já destinava para o 

AS de Macaúbas, mas, sim, para a apresentação de estudos sobre o passivo e para a 

recuperação ambiental do local. A efetividade deste TAC Administrativo se observou 

quanto ao cumprimento dos estudos determinados, mas não efetivo quanto a 

recuperação ambiental da área. 

 Em consulta à Gerência de Resíduos Sólidos da FEAM, o município de Nova 

Lima foi notificado sobre disposição inadequada de RSU seis vezes. Os autos foram os 

de número 00284/1991/001/1991, 00041/1977/004/2010, 00284/1991/004/2002, 

14925/2005/001/2005, 14925/2005/002/2009 e 14925/2005/003/2009. Destas, duas 

foram pagas, três arquivadas e uma está sob análise jurídica.
22

 

 

5.3 Caso do Município de Ribeirão das Neves 

  

 

 A cidade de Ribeirão das Neves, conforme dados do IBGE do Censo de 2010, é 

um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 296.317 habitantes. 

Neste município a destinação dos resíduos sólidos urbanos para um Aterro Controlado 

(informação verbal)
23

. O Depósito de Lixo, as margens da rodovia LMG 806, começou 

a operar em 2004 e estava no nível da rodovia, hoje já está a uma altura de cerca de 40 

metros. No local, são destinados cerca 250 toneladas de lixo por dia. A população de 

Ribeirão das Neves é um dos municípios que apresenta um dos maiores crescimento 

populacionais do Estado. Na década de 70, a população era de cerca de 9 mil habitantes, 
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 Dados obtidos na Secretaria de Recursos Logísticos e Manutenção (SURL) do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente. 2013. 

23
 Entrevista concedida por VALADARES, Murilo. Entrevista 3. (01 nov. 2013). Entrevistador: Marcus 

Luiz Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na integra se encontra no Apêndice C desta 
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na década seguinte de 150 mil, em 2000 já eram 240 mil e, em 2013, a população 

estimada conforme o censo do IBGE é de 315.819.  

 Foi constatado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Ribeirão das Neves 

que há um TAC celebrado com o Ministério Público de 20 de outubro de 2006. Nessa 

ocasião, considerando que o município dispunha inadequadamente os resíduos sólidos, 

o compromissário, reconheceu que esta conduta estava, e ainda está, sendo realizada a 

céu aberto, ocasionando dano ambiental, poluição do solo, da água, e do ar, bem como 

impactos estéticos à paisagem urbana, além de potenciais agressões à saúde humana. 

 No referido termo o município assumiu as obrigações de adotar as medidas 

adequadas e definitivas para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Trata o acordo 

que os recursos financeiros necessários à execução dos projetos e obras deveriam ser 

viabilizados através de dotação orçamentária específica e ser inserida no projeto de lei 

orçamentária anual e encaminhada para aprovação na Câmara Municipal. O acordo 

também impôs ao município, que providenciasse junto aos órgãos ambientais estaduais 

competentes (COPAM e FEAM), o licenciamento ambiental para instalar o aterro 

sanitário em área diversa da em que está instalado o aterro sanitário.  

 Foi determinado um cronograma que já está vencido desde 15 de março de 2008 

e que conforme o Secretário da pasta de Desenvolvimento Urbano, não foi cumprido, 

por diversos motivos. Um dos argumentos apresentados foi a dificuldade em se 

conseguir os licenciamentos no órgão estadual tendo em vista a dificuldade técnica de 

se atender a todos os requisitos exigidos. Nesse acordo, o município deveria 

providenciar, contados a partir de 90 dias da sua celebração, o protocolo do Formulário 

de Caracterização do Empreendimento Integrado (FCEI) na Fundação Estadual do Meio 

Ambiente para emissão do Formulário de Orientações Básicas Integradas (FOBI).  

 Findado esse prazo, o município teria 180 dias para formalizar o processo de 

Licença Prévia. Depois desse período, mais 60 dias para a Licença de Instalação e 

posteriormente mais 180 dias para o processo de Licença de Operação. Ressalta o MP 

que o cumprimento desses prazos não excluía a responsabilidade pessoal do prefeito 

municipal pelo descumprimento dos prazos estabelecidos nas Deliberações Normativas 

do COPAM. Nesse ponto, esse TAC se distinguiu dos demais termos celebrados nos 

outros municípios pesquisados, por mencionar a desconsideração da personalidade 

jurídica do município para atingir a responsabilidade pessoal do prefeito. Essa medida, 

mais severa, seria a proposta mais indicada, tendo em vista a constatação da inaptidão 

dos gestores públicos de solucionarem a disposição inadequada ao longo dos 12 anos 
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contados a partir da elaboração da DN nº 52 de 2001. Contudo tal título não foi 

executado para que tais medidas fossem implementadas, o que, por sua vez, não 

demonstrou a esperada efetividade do referido TAC. 

 O termo ainda acordava que o município, após licenciado o seu aterro sanitário, 

não iria dispor mais inadequadamente os resíduos em outro local. Além dessa previsão, 

o acordo celebra como sanção, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que 

incidirá individualmente sobre cada obrigação não cumprida. O valor será convertido ao 

Fundo Especial do Ministério Público (FUNEMP), sem prejuízo das sanções penais e 

administrativas. Os valores da multa ainda teriam correção monetária de 1% ao mês e 

10% do montante apurado. 

 A FEAM, nesse TAC, configurou como interveniente e se comprometeu a 

fiscalizar o cumprimento de todas as fases do licenciamento. O termo não afastava a 

eventual responsabilidade do compromissário pelos danos causados ao meio ambiente. 

O ápice da responsabilização celebrada em todos os TAC’s pesquisados foi detectado 

no parágrafo único da cláusula décima primeira, onde o prefeito municipal reconhecia 

que o não-cumprimento, a tempo e modo fixados naquele TAC, de qualquer das 

obrigações, configuraria a sua responsabilidade pessoal (grifo nosso) pela prática de ato 

de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429/92, além da responsabilidade 

pelo pagamento da multa diária fixada pelo descumprimento das obrigações. 

 Em consulta à Gerência de Resíduos Sólidos da FEAM, o Município de Ribeirão 

das Neves foi notificado sobre disposição inadequada de RSU cinco vezes. Os Autos 

foram os de números 00093/1996/009/2006, 00093/1996/010/2006, 00093/1996/011/ 

2009, 00675/2004/003/ 2006 e 35739/2013/001/2013. Destas, uma foi paga, duas 

arquivadas, uma aguardando recurso e a outra em análise da defesa.
24

 

 Outro TAC foi firmado com o município de Ribeirão das Neves, este com a 

Secretaria de Meio Ambiente. Contudo, foi apenas para tratar da coleta seletiva. Esse 

procedimento tratou apenas da necessidade do município se adequar às exigências e que 

teve suas obrigações adimplidas pelo município, e hoje, mesmo que de forma ainda 

incipiente o município já oferece esse serviço em algumas localidades, inclusive na 

modalidade porta-a-porta. 
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 Com relação a disposição dos resíduos sólidos urbanos, atualmente o município 

terceirizou a atividade de coleta para uma empresa denominada Vina Ltda. e entrou no 

convênio de Parceria Público Privada (PPP) com o Estado de Minas Gerais, que está em 

andamento o processo licitatório. Os estudos para desativação do lixão foram realizados 

por uma equipe de engenheiros juntamente com a realização do Plano de Recuperação 

da Área Degradada (PRAD). 

 Em Ribeirão das Neves, existe uma Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Ribeirão das Neves (COOMARRIN) que foi formada por nove famílias 

que moravam no lixão. A prefeitura paga o aluguel de um galpão onde é realizada a 

triagem dos resíduos. Coincidentemente, o fechamento do AC de Ribeirão das Neves 

ocorreu no dia da pesquisa de campo deste estudo, dia 01/11/13, pela FEAM, através da 

sanção de suspensão das atividades ali realizadas. Foi verificado in loco e na flagrância 

dos fatos os gestores municipais e os procuradores se empenhando em protocolar uma 

liminar na Justiça para impedir o fechamento do AC, o que poderia ser evitado, caso 

houvesse uma gestão eficiente no município para os resíduos sólidos urbanos. 

 Paliativamente, foi dirimida a disposição adequada dos RSU para o AS de 

Contagem, até que o Município pudesse se empenhar em dispor em outro local de forma 

definitiva, pois em Contagem não seria possível, devido a este aterro não comportar os 

RSU de Ribeirão das Neves sem comprometer a capacidade do aterro e a demanda dos 

Municípios que já encerram seus resíduos naquele aterro. Carretas em caráter de 

emergência foram contratadas para que o lixo daquele dia até os dias seguintes não se 

acumulassem nas ruas.  

 Esse episódio caracteriza bem o fato, que as autoridades, inclusive os membros 

do MP não deveriam temer a aplicação de medidas efetivamente mais radicais, pois 

quando o problema surge de forma mais evidente, mesmo que com uma sinalização para 

o caos, os responsáveis produzem resultados também efetivos. Uma característica a se 

destacar é que, como o Município é o responsável imediato pela destinação adequada 

dos resíduos sólidos, estes não possuem condições de imputarem nem sequer uma 

responsabilidade compartilhada de imediato com outros entes federados, devido a sua 

característica impregnada de interesse local. Caso ainda assim, os gestores optassem 

pelo argumento de uma responsabilidade coletiva, essa conduta atestaria perante 

terceiros, incapacidade de gestão do município em não conseguir efetivamente 

solucionar a questão. 
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 O caráter do Lixão que transmite uma ideia de descartabilidade não apenas dos 

resíduos sólidos, mas também do próprio ser humano, como se tratou no primeiro 

capítulo desta pesquisa, restou comprovado neste município. Em matéria jornalística (O 

TEMPO, 2013) foi noticiada a localização do corpo de uma mulher no dia 24 de março 

de 2013 no lixão de Ribeirão das Neves. A vítima foi morta pelo marido que não 

aceitou a proposta de separação, logo após uma audiência na qual haviam participado 

para tratarem do litígio. Comprova-se assim, que até o próprio corpo humano é tratado 

como lixo, depois de cessado a vida, pela escolha do criminoso em destiná-lo para 

aquele local, o que é lamentável. 

 

 

 

 

 

5.4 Caso do Município de Sabará. 

 

 A cidade de Sabará, conforme dados IBGE do Censo de 2010, é um município 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 126.269 habitantes. Esse município 

possuía um Lixão que funcionou durante cerca de 50 anos até o ano de 2009 

(informação verbal)
25

. Contudo, com o advento da legislação estadual acerca das 

políticas de resíduos sólidos e a construção e operacionalização do Aterro Sanitário de 

Macaúbas com previsão de gratuidade para o município destinar seus resíduos, não foi 

necessário intervenção ministerial ou do órgão ambiental através de Termos de 

Ajustamento de Conduta para que o município respeitasse a legislação ambiental. 

 Mesmo com a longevidade com que foram depositados os resíduos no antigo 

lixão, o local não é considerado pela secretaria como um passivo ambiental, devido as 

ações de drenagem e recobrimento dos resíduos. O antigo local é afastado cerca de 10 

km do centro do município, já se encontra revegetado, conforme pode ser verificado no 

anexo fotográfico. Para o local a planos de ser implementado o plantio do pinhão 

manso, para a produção de biodiesel. O objetivo é criar Unidade de Validação da 

Tecnologia da Cultura do Pinhão Manso (FOLHA DE SABARÁ, 2013, p. 5). A 
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 Entrevista concedida por SILVA. Antônio Leopoldo de Oliveira. Entrevista 4. (08 nov. 2013). 

Entrevistador: Marcus Luiz Dias Coelho. Belo Horizonte, 2013. A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice D desta monografia. 
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atividade agrícola objetiva incentivar a agricultura familiar e a inserção social da 

população local, com o plantio de 3.000 mudas da árvore, estimular o desenvolvimento 

socioeconômico do município, inserir comunidades carentes de Sabará nos trabalhos e 

preservar o meio ambiente. As ações têm acompanhamento de engenheiros agrônomos 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerias (EPAMIG). O pinhão manso 

apesar de ser tóxico, já possui estudos de destoxificação biológica do bagaço do vegetal 

para sua utilização como ração animal. 

 Diante desse quadro, o município não elaborou o Plano de Recuperação da Área 

Degradada e por destinar diretamente no ASM, também não realizou o Plano Municipal 

de Resíduos Sólidos. Sabará não possui coleta seletiva dos resíduos e a coleta é 

terceirizada pela empresa Viasolo Ltda, vencedora da licitação. No município há um 

grande problema relacionado ao descarte inadequado dos resíduos sólidos pela 

população em bota-foras, principalmente entulhos da construção civil, o que é 

considerado pela Secretaria de Meio Ambiente municipal como principal problema 

ambiental, seguido de ocupações irregulares em propriedades particulares. 

O Município de Sabará produz cerca de 66 toneladas de resíduos sólidos por dia 

e os destinam corretamente ao CTR de Macaúbas. Em consulta a Gerência de Resíduos 

Sólidos da FEAM, o município de Sabará foi notificado por cinco vezes, sobre 

disposição inadequada de RSU. Os autos foram os de número 00153/1991/001/1991, 

00153/1991/002/1996, 00154/1991/001/1991, 00154/1991/004/1995 e 

01885/2008/001/2009. Destas, uma foi arquivada por descaracterização do AI, uma por 

vício insanável, uma por prescrição, uma não tem informações sobre ela no sistema e 

apenas uma consta como paga.
26

 Este quadro demonstra mais uma vez a precariedade 

do sistema de sanção através de multas simples, denotando o seu caráter precário para a 

solução do problema ambiental do lixão. O estudo jurídico mais aprofundado do caso 

desse município se revela inoportuno pela falta do instrumento jurídico alvo desta 

pesquisa. 

 

  

5.5 Caso do Município de Santa Luzia. 
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 Dados obtidos na Secretaria de Recursos Logísticos e Manutenção (SURL) do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente (SISEMA). 2013. 
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A cidade de Santa Luzia, conforme dados do IBGE do Censo de 2010, é um 

município da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 202.942 habitantes. A 

disposição dos RSU ocorre em um Aterro Controlado que está distante cerca de 10 km 

do centro histórico da cidade e funciona há mais de 25 anos (informação verbal)
27

. Tem 

uma área de aproximadamente 10 hectares, possui uma entrada sinalizada com 

obstrução física e uma porteira de madeira. Os resíduos sólidos urbanos de Santa Luzia 

são levados para esse local, onde são prensados e aterrados diariamente. Contudo, os 

números de animais, como cães, urubus e carcarás são elevados. No AC uma empresa 

particular presta serviços para o município com um coordenador, dois funcionários que 

prestam serviços administrativos e quatro que trabalham operando as máquinas. O AC 

possui um trator carregadeira, uma escavadeira, um basculante e um caminhão pipa. Na 

Fazenda Boa Esperança, próximo ao AC, existe uma balança onde é pesado todo o lixo 

que é destinado para a disposição final. O terreno onde está presente o AC é particular, 

sendo pago aluguel pelo município ao proprietário. 

 O AC funciona de segunda a sábado. Não há presença de queima de lixo no 

local nem de catadores. Os resíduos do serviço de saúde não são destinados para o AC, 

sendo recolhidos por uma empresa especializada e o gás é canalizado pela rede de 

drenagem e queimado. A rede de drenagem recolhe o chorume que é encaminhado para 

a estação de tratamento de esgoto da COPASA. O volume de resíduos encaminhado é 

de cerca de 40 caminhões por dia. Calcula-se uma média diária de 140 toneladas de lixo 

destinada ao aterro. 

 No dia 07 de Novembro de 2011, foi celebrado pelo Ministério Público um 

Termo de Ajustamento de Conduta tendo como objeto a adequação do sistema de 

gerenciamento dos resíduos sólidos daquele município à legislação vigente. Destacou o 

Ministério Público Estadual (MPE) no TAC acerca da indiscutibilidade que todo 

cidadão tem do direito ao meio ambiente livre de toda e qualquer forma de poluição. 

Esse direito este de estatura constitucional, como apregoa o caput do art. 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Destacou também 

o Órgão Ministerial que a destinação final dos resíduos sólidos deverá ocorrer sem que 

haja malefícios ou inconvenientes à saúde pública e ao meio ambiente. 
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 Ainda nas considerações do MPE, este alerta que o mau gerenciamento dos RSU 

atua em favor do surgimento dos “lixões”, que se situam em locais inadequados, 

terrenos acidentados, que facilitam a erosão e o carreamento dos resíduos e do chorume 

para o curso d´água. Em Santa Luzia, o AC foi afastado cerca de 300 metros da antiga 

localização, pois se situava dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP). Isso, 

devido à presença do Rio das Velhas que está próximo ao aterro. 

 Um importante fator ressaltado pelo MPE foi que antes do TAC celebrado com o 

Município de Santa Luzia, este além de infringir a legislação ambiental por não estar 

com seu Aterro Controlado devidamente regularizado, pois estava com a licença de 

instalação vencida, ainda suprimiu a vegetação e praticou intervenção em APP. Outro 

relevante aspecto do TAC é a pretensão declarada do Município em regularizar a 

situação administrativa no órgão ambiental. Essa postura municipal ficou evidenciada 

pelo próprio MPE no TAC, como uma das considerações, que favorece a transparência 

e recrudesce a clareza do acordo, estas que são uma das maiores vantagens deste 

instrumento jurídico com poder de título executivo extrajudicial. 

 O objeto do TAC é a adequação do sistema de gerenciamento dos resíduos 

sólidos do município à legislação e a adoção de medidas técnicas diante dos riscos e 

danos ambientais decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos. As 

obrigações do município, estabelecidos no TAC, foram a de dar continuidade no 

processo de regularização da licença ambiental, devendo ser apresentados o 

cronograma, documentos, os projetos técnico-ambientais além do atendimento aos 

prazos regulamentares previstos. O cumprimento dessas obrigações deve ser feito 

através de apresentação de protocolo de requerimento para dar continuidade à 

regularização da licença ambiental de instalação, bem como informações atualizadas 

sobre eventuais modificações e cronograma das atividades de execução do projeto no 

prazo de 60 dias a contar da sua efetivação. 

 Outras obrigações do município estão destacadas no TAC. Dentre elas está a de 

encerrar as atividades no atual depósito de resíduos sólidos, após a concessão da 

Licença de Operação. Atender, também, as determinações do órgão licenciador, nos 

prazos fixados, apresentando os documentos e informações requisitadas, adotar as 

medidas necessárias para a integral implantação, operação e manutenção do aterro 

sanitário, formalizar processo de recomposição do meio ambiente já afetado em até 6 

meses após a concessão da Licença de Operação e comprovar nos autos do TAC o seu 

cumprimento, mediante apresentação de protocolo de correção ambiental no Instituto 
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Estadual de Florestas (IEF),  o Projeto Técnico de Recomposição da Flora, relatórios 

fotográficos, croquis e assinatura por um Responsável Técnico (RT). Exige ainda o 

TAC, de forma pormenorizada este deve ser preferencialmente um profissional 

habilitado em Engenharia Civil, Engenharia de Construção, Engenharia Ambiental ou 

Engenharia Sanitária. 

 Observam o Ministério Público e o Município no TAC celebrado que os 

recursos financeiros necessários à execução dos projetos e obras deverão ser 

viabilizados mediante dotação orçamentária específica a ser inserida na lei orçamentária 

e devidamente encaminhada para a aprovação da Câmara Municipal no exercício 

vigente. O TAC estabelece como cominação acerca do não cumprimento dos prazos e 

obrigações a multa diária (astreintes) no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o 

efetivo cumprimento da obrigação, sem prejuízo de comunicação pelo MP ao órgão 

ambiental licenciador a respeito do descumprimento do acordo. A sanção, portanto, será 

aplicada sem prejuízo das demais sanções penais, civis e administrativas que forem 

cabíveis, devendo ser o valor corrigido monetariamente no momento do pagamento 

judicial ou extrajudicial. O valor deverá ser depositado no Fundo Estadual de Defesa 

dos Direitos Difusos (FUNDIF). Esse fundo foi criado pela Lei Estadual nº 14.086/01 e 

regulamentado pelo Decreto Estadual nº 44.751/08. A fiscalização do cumprimento do 

referido TAC ocorrerá por autodeclaração do município aos órgãos licenciadores, 

FEAM e IEF além dos peritos ambientais do Ministério Público ou por outro órgão que 

de ofício seja requisitado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente.  

 O TAC destaca acerca das responsabilidades que o representante legal do 

compromissário é o Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG e que o não cumprimento 

injustificado, devidamente fundamentado e comprovado, enquanto ele estiver no 

exercício do seu mandato, configura, conforme a Lei Federal nº 8.429/92, ato de 

improbidade administrativa.  

 Quanto ao TAC inicial, observamos que não houve o seu cumprimento na maior 

parte do seu conteúdo, não sendo, portanto efetivo quanto ao cumprimento de suas 

obrigações, tendo em vista a celebração de um Termo de Aditamento do Compromisso 

de Conduta no dia 10 de Junho de 2013 entre as mesmas partes. Nesse Termo aditado, 

diversos aspectos foram apontados acerca do não cumprimento integral das cláusulas do 

TAC inicial, dentre eles os prazos e a reparação dos danos ambientais resultantes da 

gestão inadequada dos resíduos sólidos, apurados em Inquérito Civil nº 
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0245.10.000017-4. Não foi instalado o Aterro Sanitário e não foram cumpridas as 

disposições normativas para o Aterro Controlado.  

O prazo para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, 

determinado pela art. 18, c/c art. 55 da Lei 12.305/10, que é a data de 02 de agosto de 

2012, expirou. O MP declarou que está acompanhando as tratativas para efetivação do 

Consórcio Intermunicipal de Gestão dos Serviços de Transbordo, Tratamento e 

Disposição Final dos Resíduos Sólidos entre diversos municípios e o Estado de Minas 

Gerais, dentre eles o de Santa Luzia. Contudo, aponta que não foi consolidado o aludido 

consórcio, não havendo nenhuma medida concreta de gestão de resíduos e que o 

Município de Santa Luzia continua mantendo um sistema inadequado e altamente 

poluidor de gestão de lixo. Por esses motivos, o MP resolveu celebrar um Termo de 

Aditamento de Compromisso de Ajustamento de Conduta. 

 Dentre as novas obrigações estão o reconhecimento do município de que o 

depósito de lixo não se revela adequado a todos os parâmetros estabelecidos na 

regulação normativa. Reconhece que o primeiro TAC firmado teve os prazos 

transcorridos sem que fossem sanadas todas as regularidades identificadas, não foi 

construído e licenciado um aterro sanitário e não foram observadas todas as normas 

técnicas exigidas pelo CONAMA, pela FEAM e pelo COPAM. O TAC aditado define 

que o município deverá efetuar espontaneamente o depósito de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) em dez parcelas mensais sucessivas de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), todo o dia 10, a partir de julho de 2013, no Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Interessante observar que esta nova tentativa jurídica acorda sobre o depósito do valor 

da multa não mais no Fundo Estadual, mas no Fundo do próprio município poluidor, o 

que a princípio se demonstra incoerente. O sancionado irá depositar o valor da multa no 

fundo onde ele próprio tem participação, junto com os demais integrantes do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (CODEMA), presidido por um funcionário da própria 

municipalidade. Esse fato tem fundamento se o valor arrecadado for destinado para 

investimento no próprio aterro e na recuperação da área degradada, mas que não ficou 

expressa claramente essa vinculação no termo aditado. 

 O valor da medida compensatória deve ser destinado ao custeio de projetos de 

relevância socioambiental, mediante parecer do MP e subsequente deliberação do 

CODEMA. Não sendo cumprido o pagamento da parcela no prazo avençado, o 

município deve pagar multa-diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir da 

data do descumprimento, na conta do Fundo Estadual de Direitos Difusos (FUNDIF). 
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 O município deve se obrigar a apresentar ao órgão ambiental competente, no 

prazo de seis meses a contar da assinatura do presente termo, o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com o conteúdo mínimo previsto no art. 19, da 

Lei 12.305/10, além de outros especificados neste Termo como os planos para os 

resíduos da construção civil, os dos serviços de saúde, os perigosos e os pneumáticos. 

 O novo prazo para instalação do novo Aterro Sanitário, devidamente licenciado 

é de dois anos a contar da assinatura do presente termo, ou seja, até o dia 10 de junho e 

2015. Será de um ano o prazo para apresentação da Licença de Instalação associadas as 

estruturas de triagem e compostagem. As cópias do Formulário de Caracterização do 

Empreendimento Integrado (FCEI), do Formulário de Orientação Básica (FOB) e o 

mapa da área onde será implementado o empreendimento deverão ser apresentados à 

Promotoria de Justiça de Santa Luzia, no prazo de seis meses, a contar da data da 

assinatura do presente termo, ou seja, até o dia 10 de dezembro de 2013. No mesmo 

prazo, deve apresentar a LI e o Município deve apresentar o Projeto de Recuperação da 

Área Degradada (PRAD), que deverá ser iniciado no máximo até janeiro de 2015. 

 O TAC define que a não conclusão do licenciamento completo, ou seja, das 

licenças prévia, de instalação e de operação serão consideradas descumprimento 

também do presente TAC para todos os efeitos de direito. Os recursos para a construção 

do aterro sanitário de Santa Luzia ou do Aterro Municipal Intermunicipal deverão ser 

viabilizados também através das leis orçamentárias do município ou de aditivos que se 

fizerem necessário. 

 No segundo TAC, tendo em vista o não cumprimento do primeiro acordo, a 

multa diária passou a ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inclusive com relação aos 

descumprimentos de prazo, cessando seus efeitos somente a partir do cumprimento 

integral das obrigações pactuadas. Caso não haja a quitação das multas, o município 

responderá pelos valores devidos mediante a penhora/bloqueio das verbas destinadas à 

publicidade e o valor será destinado ao FUNDIF. 

 Ressalta o TAC aditado que, em caso de superveniência de leis mais benéficas 

ao meio ambiente, o referido Termo poderá sofrer novas alterações, desde que a favor 

da natureza. Em consulta à Gerência de Resíduos Sólidos da FEAM, o Município de 

Santa Luzia foi notificado sobre disposição inadequada de RSU cinco vezes. Os Autos 

foram os de números 00201/1990/001/1990, 00201/1990/004/2003, 

00201/1990/006/2012, 00201/1990/007/2012, 00201/1990/008/2013. Destas, duas estão 

em análise jurídica, uma em situação “notificado que tem auto de infração” e duas 
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multas foram pagas
28

. Neste município a sanção por multas simples também não foi 

efetiva para atingir o objetivo proposto que era de interromper a disposição inadequada 

dos resíduos sólidos. 

 

 

5.6 Caso do Município de Vespasiano.  

 

 

 A cidade de Vespasiano, conforme dados do IBGE do Censo de 2010, é um 

município da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 104.527 habitantes. Nesse 

município não há mais a disposição inadequada dos resíduos sólidos em lixão ou aterro 

controlado (informação verbal)
29

. O município dispõe seus resíduos no Aterro Sanitário 

de Macaúbas, em Sabará. Na Promotoria de Justiça daquela comarca foi verificado que 

não há um Termo de Ajustamento de Conduta para solucionar o caso do Depósito de 

Lixo Municipal, mas sim, um Inquérito Civil.  

 Essa investigação é a de nº 0290.09.000022-2, da 2ª Promotoria de Justiça, 

Comarca de Vespasiano, instaurado em 15/04/09, que visava apurar as formas de 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos Municípios de Vespasiano e São 

José da Lapa além dos respectivos licenciamentos para construção do aterro municipal. 

Embora não seja objeto deste estudo a efetividade do Inquérito Civil, por se tratar de 

uma investigação ministerial, esse instrumento jurídico demonstrou-se efetivo. 

 O marco pelo qual os resíduos sólidos urbanos do município de Vespasiano, bem 

como também dos Municípios de São José da Lapa, Confins e Lagoa Santa, passaram a 

ser destinados adequadamente, foi a conclusão do Inquérito Civil, com a determinação 

do Ministério Público para que os municípios cumprissem a legislação ambiental 

atinente ao tema. 

 O local onde funcionava o Aterro Controlado, hoje está com os resíduos 

aterrados e os municípios elencados já dispõem adequadamente no CTRM. No local, 

pode ser verificado um estágio primário de regeneração, além de não existirem mais os 
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resíduos expostos. O município possui a coleta seletiva e, no local onde funcionava o 

aterro controlado, está em fase final de construção um galpão de triagem. Nesse galpão, 

seis cooperativas existentes no município irão trabalhar na triagem com os seus 

catadores cadastrados e capacitados para realizarem a separação dos resíduos sólidos 

urbanos com valor econômico, antes de destinarem para o Aterro Sanitário. Essa postura 

demonstra, além da adequação do município às normas ambientais vigentes, a prática de 

ações voltadas para a inclusão social dos catadores, que não devem estar alijados das 

políticas públicas, como é recomendado pelas mesmas normas ambientais. 

 Importante destacar que, na mesma entrevista, o secretário municipal relatou 

que, para o município, o custo ficou praticamente o mesmo. O município gera uma 

quantidade aproximada de 75 toneladas de lixo por dia e tem o mesmo gasto com a 

disposição adequada em Macaúbas do que tinha com o Aterro Controlado em 

Vespasiano. O gasto que o município tinha em manter em operação o maquinário e os 

funcionários tem praticamente o mesmo valor que a disposição em Macaúbas, que cobra 

do município R$ 70,00 (setenta reais) a tonelada de lixo. 

  Em consulta à Gerência de Resíduos Sólidos da FEAM, o Município de 

Vespasiano foi notificado, por sete vezes, sobre disposição inadequada de RSU. Os 

Autos lavrados contra o município foram os de números 01722/2002/004/2010, 

00432/1995/003/2007,01537/2004/001/2005,01537/2004/002/2012,10540/2008/001/20

10, 22026/2010/001/2011 e 22026/2010/002/2011. Destas, seis estão em analise jurídica 

recursal e uma aguardando para ser inserida na dívida ativa do município
30

. Neste caso, 

também as multas simples se revelaram ineficazes. 

 

 

 

 5.7 Resumos esquemáticos dos casos estudados 

 

 

 Com o fito de auxiliar na visualização geral da situação dos municípios 

pesquisados, foram elaborados os quadros abaixo para que de forma única, se visualize  

                                                 
30

 Dados obtidos na Secretaria de Recursos Logísticos e Manutenção (SURL) do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente (SISEMA). 2013. 
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os dados referentes aos principais quesitos que envolvem os Depósitos de Lixo e a 

efetividade dos TAC’s para enfrentar o problema dos lixões. 

 

 

 

 

Município Situação 

Ibirité Não possui lixão desde 2009. 

Possui passivo ambiental. 

Foi autuado com sete multas, nenhuma paga. 

A efetividade ocorreu devido ao cumprimento da legislação, a 

gestão eficiente e a presença da alternativa do ASM.  

Dispõe no CTRM e possui o PRAD. 

Nova Lima Não possui lixão desde 2009. 

Possui passivo ambiental grave. 

Celebrou TAC Administrativo com a FEAM, sendo ese efetivo 

quanto ao cumprimento dos estudos, mas não foi efetivo quanto 

à recuperação do passivo ambiental.  

Foi autuado com sete multas, duas foram pagas. 

Dispõe no CTRM e possui o PRAD. 

Ribeirão das Neves Possui Aterro Controlado. 

Celebrou TAC com o MP, não sendo efetivo. 

Foi autuado com cinco multas, uma foi paga. 

Dispõe no AC e possui o PRAD em elaboração. 

Sabará Não possui lixão desde 2009.  

Não possui passivo ambiental. 

Foi autuado com cinco multas, uma foi paga. 

A efetividade ocorreu devido ao cumprimento da legislação, a 

gestão eficiente e a presença da alternativa do CTRM.  

Dispõe no CTRM e não possui o PRAD.  

Santa Luzia Possui AC desde 1988. 

Celebrou um TAC originário com o MP, não  

sendo efetivo.  
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Posteriormente, esse TAC foi aditado e encontra-se em 

andamento, demonstrando-se também não efetivo, pois o 

município aderiu a PPP do Estado de MG que se encontra 

também em andamento.  

Foi autuado com cinco multas, duas foram pagas. 

Dispõe no AC e não possui o PRAD. 

Vespasiano Dispõe no CTRM desde 2012. 

Foi investigado pelo MP través de um IC, sendo este efetivo.  

Foi autuado com sete multas, não pagou nenhuma. 

Possui o PRAD e  passivo ambiental. 

 

Quadro 2: Resumo de Município x Situação. 

Fonte: Nossa autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Resumo de Município x Depósitos de Lixo x Instrumentos Jurídicos x Efetividade. 

Fonte: Nossa autoria. 

 

 Da análise do quadro 1 pode-se obter um resumo das situações de cada município 

quanto aos principais aspectos envolvendo o Depósito de Lixo e a efetividade dos TACs 

ou de outro instrumento jurídico utilizado para enfrentamento da disposição inadequada 

dos RSU. No quadro 2 podemos concluir que nos seis municípios pesquisados quatro 

dispunham seus resíduos em lixões até 2009, um em AC até 2012 e outro até 2013. 

Destacando que historicamente estes lixões passaram a serem classificados como aterros 

controlados apenas recentemente, quando a SEMAD adotou o critério de distingui-los 

Município Lixão AC AS AI TAC IC Passivo PRAD Dispõe TAC 

(Efetividade) 

Ibirité Até 

2009 

Não Não 7, não 

pagas 

Não Não Sim Sim CTRM Não houve.  

 

Nova Lima  Até 

2009 

Não Não 7, duas 

pagas 

Sim 

(ADM) 

Não Sim Sim CTRM Sim (estudos) 

Não (recuperar) 

Ribeirão das 

Neves 

Não Sim Não 5, uma 

paga 

Sim 

(MP) 

Não Sim Sim AC  

 

Não 

Sabará Até 

2009 

Não Não 5, uma 

paga 

Não Não Não Não CTRM Não houve. 

Santa Luzia Até 

2009 

Sim Não 5, duas 

pagas 

Sim (2) 

(MP) 

Não Sim Não AC Não (ambos) 

Vespasiano Não Até 

2012 

Não 7 não 

pagas 

Não 

assinado 

Sim Sim Sim CTRM IC 

(sim) 
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como forma de classificação transitória de lixão para aterros sanitários a medida que os 

municípios fossem adotando as medidas de adequação e regularização ambiental dos 

depósitos de lixos municipais. Nenhum deles possui aterros sanitário municipais, pois o 

Centro de Tratamento de Resíduos de Macaúbas é um aterro sanitário particular. 

 Com relação aos Autos de Infração ficou evidente que ao longo dos anos a 

aplicação de multa simples não é efetiva. De um total de trinta e seis multas aplicadas, 

apenas seis foram pagas. Este número representa apenas 16,66 % de adimplemento. 

Importante destacar que estas multas são resultantes de esforços de instituições com 

competência fiscalizadora e sancionadora do Estado que atua em cumprimento a 

legislação ambiental. Desta forma, suas ações não conseguem o resultado esperado, que é 

a interrupção da destinação inadequada, gerando retrabalho na fiscalização, nas autuações 

e contribuindo para diminuir a sua credibilidade. As ações destes órgãos ambientais são 

na sua grande parte da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) e outra parte pelos 

fiscais da FEAM. Insta, portanto, ser revista esta opção como medida administrativa, ou 

aumentando os valores, o que não parece ser a mais indicada, ou alterando para multas-

diárias e principalmente embargo e suspensão das atividades. 

 Em outro tópico, todos os municípios, com exceção de Sabará, possuem passivos 

ambientais. Neste, o local não tem mais resíduos visíveis, por não possuir um estudo de 

contaminação do solo, que caso seja feito, provavelmente deverá ser constatado, pelo 

acúmulo histórico de disposição de lixo naquele local, apesar da vegetação já apresentar 

graus adiantados de regeneração. O caso mais grave é o do município de Nova Lima  que 

o passivo encontra-se as margens do Rio das Velhas, com alto risco de contaminação 

daquele importante corpo hídrico. Com referência aos Planos de Recuperação da Área 

Degradada apenas Sabará e Santa Luzia não possuem o estudo. Dos seis municípios 

quatro dispõe de forma adequada atualmente e Ribeirão das Neves e Santa Luzia 

continuam destinando seus resíduos para os aterros controlados sem licença ambiental. 

  Com relação aos TACs foram efetivos apenas o realizado com o órgão ambiental 

em Nova Lima, apenas no que tange a realização dos estudos ambientais, não sendo 

efetivos quanto a recuperação da área degradada. Os TACs Ministeriais não foram 

efetivos em Ribeirão das Neves e em Santa Luzia. Neste último município há um TAC 

aditivado, que se encontra em andamento, e que já apresenta cláusulas que não foram 

obedecidas dentro do prazo. Em Vespasiano houve um TAC não concluído no bojo do 

Inquérito Civil, que dispensa análise, contudo o procedimento investigatório demonstrou-
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se efetivo para este município interromper sua destinação inadequada para o aterro 

controlado. Não houve nenhum instrumento jurídico nos municípios de Ibirité e Sabará. 

 

5.8 Propostas jurídicas 

 

Como propostas jurídicas, alternativas existem para alcançar uma maior 

efetividade da norma. A opção clássica para enfrentar o problema na esfera judicial é a 

Ação Civil Pública, embora haja também a Ação Popular. Na esfera extrajudicial, pode-

se atacar o caso através do Termo de Ajustamento de Conduta ou do Inquérito Civil. 

Percebeu-se na pesquisa que a aplicação de multas simples ou multas diárias não foram 

suficientes para alcançar o que a legislação ambiental almeja. Não houve a opção desde 

o início das interlocuções extrajudiciais pela alternativa do embargo ou suspensão das 

atividades, por parte do órgão ambiental e do Ministério Público, apesar de tais sanções 

serem previstas na legislação. Excetuando Ribeirão das Neves, que teve seu lixão 

embargado, durante a pesquisa, o que demonstrou uma atitude já tardia em relação a 

edição da DN nº 52/01, com um lapso temporal de quase 13 anos de impasse. 

Os resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade do município e o argumento 

de não possuir outro local para dispor seus resíduos de forma imediata, como é comum, 

não é aceitável, pois os municípios não os têm, por ingerência dos próprios gestores, 

sejam eles os atuais ou os passados. Outro argumento declarado por secretários 

municipais é de que o problema foi herdado da gestão anterior. Esta resposta se 

demonstra ainda mais inadequada, tendo em vista que os gestores públicos de cargo 

eletivo assumem suas funções, sabedoras que devem enfrentar também os problemas da 

gestão anterior e não apenas os surgidos a partir do momento em que assumem o cargo. 

Com esta ambiência dialética de ausência de resultados o impasse se perpetua e os 

direitos de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado continuam sendo 

lesados.  

Outras opções mais significativas que poderiam ser adotadas são a propositura 

pelo Ministério Público da desconsideração da personalidade jurídica do Município e a 

responsabilização imputada à pessoa natural do prefeito municipal. Solidariamente, 

poderia ser incluído no polo passivo da lide o secretário municipal de meio ambiente. 

Esta decisão, muito provavelmente não seria acordada no âmbito da esfera extrajudicial, 
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pelos Termos de Ajustamento de Conduta, sendo necessário que o caso fosse alçado a 

esfera da Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa. Porém não foi o 

que se observou no TAC celebrado em Ribeirão das Neves, onde o prefeito municipal 

assinou o TAC, concordando com tal medida, porém o TAC não foi acompanhado 

devidamente pelo Ministério Público, não sendo o título executado e, portanto, o 

prefeito não chegou a sofrer as sanções mais rigorosas. 

Outras alternativas também seriam possíveis, estas necessariamente através da 

opção judicial como o bloqueio das contas públicas do município. Essa medida não 

aparenta ser razoável, por atingir outras áreas da gestão pública municipal, além do 

munícipe também ser alcançado duplamente pela punição, uma pelo meio ambiente não 

estar devidamente preservado e outra pela falta da prestação de outros serviços públicos, 

provocadas pela medida adotada.  

A Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 

na administração pública direta, indireta ou fundacional, conhecida como Lei de 

Improbidade Administrativa prevê diversas sanções em caso de mal uso da máquina 

pública. Nas penas, estão previstas a indisponibilidade dos bens do indiciado, que 

recairá sobre bens que assegurem o ressarcimento do dano. 

Dentre os tipos de atos de improbidade administrativa, o que mais se relaciona 

com a gestão ineficaz e, portanto com a existência dos lixões, são os atos previstos que 

atentam contra os princípios da administração pública. Esses atos são previstos pela lei 

também na modalidade de omissão, apesar de aparentemente contraditório. Contudo, o 

que pretendeu o legislador foi aumentar a proteção dos atos ímprobos dos gestores 

públicos. Desta feita, os atos e omissões considerados contrários a lei são os que 

afrontem os deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade as instituições e 

legalidade. Essa última é a que se demonstra mais pertinente as omissões dos gestores 

públicos no respeito a aplicação das normas ambientais destinadas aos fechamentos dos 

lixões. A conduta, dentre as previstas nos incisos do art. 11 da citada lei, amolda-se a 

norma a omissão dos prefeitos são as dos incisos I e II. Neles estão previstos, 

respectivamente, as condutas de praticar ato visando ao fim proibido em lei, quando 

dispõe inadequadamente os resíduos e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 

de ofício, quando deixa de cumprir a legislação ambiental. 

As penas pela improbidade administrativas são independentes das sanções civis, 

penais e administrativas e, no caso dos atos que atentem aos deveres citados, são as de 
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ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil até cem vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos. O art. 16 da lei de improbidade impõe que, havendo fundados indícios de 

responsabilidade, representar-se-á ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão 

para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente. 

Caso ainda seja insuficiente, e como última medida, a lei ainda possibilita, após a 

investigação e os exames do patrimônio do agente público, outra proposta jurídica de 

bloqueio de bens, das contas bancárias e das aplicações financeiras do responsável. 

Nessa amplitude de propostas jurídicas, portanto, destaca-se, no caso dos lixões, a 

possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica do município e a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, no Direito Ambiental 

que permite imputar aos prefeitos, responsáveis pelos danos provocados pelos lixões, a 

reparação ao meio ambiente.  

 Acerca da responsabilidade dos legitimados pelo ajustamento firmado, destaca-

se as variáveis de responsabilidade civil, penal, administrativa ambiental e disciplinar e 

de improbidade administrativa. Sobre a responsabilidade cível importante diferenciar as 

bases individualistas oriundas do Código Civil de 1916 das fundamentações 

principiológicas distintas do Direito Ambiental com objetivos de tutela coletiva e 

difusa. Aquela clássica, esta contemporânea. A teoria da responsabilidade civil objetiva 

é a adotada por esta última, por razões de que a coletividade não pode ficar a mercê da 

comprovação de culpa para que haja o ressarcimento do bem jurídico tutelado. 

 Para tanto, o modelo adotado no art. 927, parágrafo único do atual Código Civil, 

aponta a teoria do risco como a pertinente e relacionada a responsabilidade civil 

objetiva do Direito Ambiental. Assim prescreve a norma civilista citada: 

    Art. 927.  Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar   dano a  

    outrem, fica obrigado a repará-lo. 

    Parágrafo      único.      Haverá     obrigação     de    reparar    o   dano,  

    independentemente  de    culpa,   nos   casos    especificados   em   lei,  

    ou   quando   a   atividade   normalmente   desenvolvida  pelo autor do 

    dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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 Pelo exposto, verifica-se que a abrangência se amplia quando os danos são de 

reflexos transindividuais, e decorrentes de atividades que pelas suas características 

produz riscos ao meio ambiente ou aos direitos coletivos e difusos. A legislação que 

consagrou a responsabilidade objetiva foi a Lei Federal nº 6.938/81, que trouxe em seu 

bojo no art. 14, § 1º a redação de que “(...) é o poluidor obrigado, independentemente de 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetos por sua atividade” e posteriormente foi consignada na Carta Política no 

art. 225, §3º. Com isso, “a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro ou 

a verificação da ilicitude da atividade não poderão ser invocadas como hipóteses de 

excludentes da responsabilidade de reparar o dano” (AKAOUI, 2010, p. 163), sendo 

suficientes apenas o nexo causal e a materialidade do dano. 

A responsabilidade por atos de improbidade administrativa devem ser mais 

aplicadas, sua parca utilização extrajudicial ou judicial, estimulam os responsáveis a 

protelar as soluções ambientais, sabedores que não serão alcançados individualmente 

pelas políticas sancionatórias. Estas penalidades atingem frontalmente o agente público 

responsável pela administração municipal e a disposição inadequada dos resíduos 

sólidos urbanos. Nela são ofertadas as possibilidades de suspensão dos direitos 

políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, pagamento de multas e 

ressarcimento ao erário de acordo com o previsto na legislação própria. Destas, a que 

figura como proposta jurídica mais apropriada seria a de pagamento de multas, viável 

pela previsão do art. 12, III da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) (grifo nosso). 

Sendo as demais sanções, aplicáveis num segundo ou terceiro momento, como a 

indisponibilidade de bens e a suspensão ou perda dos direitos políticos, 

respectivamente. 
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      6        CONCLUSÃO 

 

 

 

Depois de contextualizarmos os resíduos sólidos urbanos e o seu significativo 

impacto no meio ambiente e à saúde humana, após a eclosão da Revolução Industrial, 

verificou-se a magnitude do problema da destinação inadequada dos resíduos sólidos 

urbanos e o futuro sombrio ainda para este tema conforme apontou Eigenheer (2003). O 

modelo consumista e utilitarista, mais marcante no sistema capitalista, configura um 

comportamento humano voltado para a produção exponencial destes resíduos.  

Citou-se exemplos de como na Europa, nos Estados Unidos e no Japão alguns 

números são alarmantes acerca da gestão dos resíduos e como exemplos clássicos de 

países capitalistas, conferem uma grande envergadura ao problema. Danos graves ao 

meio ambiente e a saúde humana foram citados, nos casos em que o solo, a água e o ar 

são contaminados pela presença do lixo.  E nos casos em que a presença humana se faz 

próximos a estes detritos o problema alcança proporções maiores, trazendo repercussões 

para a dimensão da ofensa a dignidade humana, instituto este que é parâmetro para a 

legislação pátria e internacional. 

Com relação a legislação, procurou-se demonstrar a partir da Constituição 

Federal, das normas federais, estaduais e municipais, como a densidade legislativa, já 

consegue direcionar os municípios para a destinação adequada dos resíduos sólidos 

urbanos. Mesmo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos seja recente no 

ordenamento jurídico brasileiro, a tentativa de extinguir os lixões em Minas Gerias, já 

ultrapassa uma década, o que para alguns não seria muito, sob o ponto de vista 

histórico, mas que para a natureza e para quem se esforça para o cumprimento da 

legislação ambiental ou para quem suporta os efeitos da poluição destes locais, o 

problema é antigo e persevera em muitos municípios brasileiros. 

Procurou-se não apenas destacar os problemas, como  é de praxe em alguns 

setores da sociedade. Mas, com uma postura otimista, procurou-se neste estudo apontar 

sugestões e propostas já existentes e factíveis para os gestores públicos implementarem. 

Argumentos de incapacidade técnica e financeiras foram os argumentos mais utilizados 

pelos responsáveis em solucionar o problema. Contudo não são motivos 
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instransponíveis. A gestão desponta como muito relevante também para a solução dos 

problemas ambientais. A competência municipal é unívoca, muito embora o empenho 

estadual e federal seja imprescindível para oferecer apoio aos Municípios, 

principalmente devido ao modelo atual de repartição tributária do país. 

Com esta preocupação, procurou-se destacar como a extrafiscalidade pode 

atenuar significativamente, o problema dos parcos recursos econômicos da 

municipalidade, que são mais de cinco mil no país. Induzir comportamentos com 

alterações nas alíquotas ou nas bases de cálculo dos tributos se apresenta como um forte 

viés, factível, desde que discutido a reforma fiscal. Através da pesquisa mostrou-se 

como é fértil as possibilidades de contemplar o município, com ações pró-meio 

ambiente e realísticos como o ICMS ecológico. 

No caso deste imposto Ribeiro (2009) destaca que: 

   

  Para o controle dessa grande fonte de poluição e degradação ambiental, que são 

   os vazadouros a céu aberto de lixo, os denominados lixões, em Minas Gerais, o 

   sistema  de  comando  e  controle  adotado  pela política de meio ambiente não  

   conseguiu  apresentar  nenhum resultado positivo, mesmo após uma década da  

   implementação  do  licenciamento  ambiental  e fiscalizações com lavratura de  

   autos  de  infração.  Foi   somente  a  partir  da  Lei Estadual nº 12.040/95,  que 

   instituiu   o   ICMS   ecológico,  destinando    parcela   da   arrecadação   deste  

   importante imposto para os municípios que destinassem adequadamente seus  

   resíduos   sólidos    urbanos,   que   surgem   os   primeiros  resultados positivos 

   significativos em 1997. (RIBEIRO, 2009. p. 260) 

 

Outras alternativas como as Parcerias Público Privadas se vestem de uma 

possibilidade para o problema. No Estado de Minas Gerias, encontra-se em andamento 

o processo de licitação, onde o vencedor irá construir aterros sanitários no Estado para 

gerenciar os resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada. O consórcio 

intermunicipal é outra indicação da legislação para que os municípios de forma 

regionalizada procurem soluções coletivas para sanar as dificuldades técnicas e 

financeiras para a inviabilidade de construções de aterros isolados para cada município.  

Na aplicação dos questionários, alcançaram-se resultados satisfatórios e 

conclusivos. Nos aspectos negativos foram apontados diversos fatores que favorecem a 

inefetividade dos TACs como o excesso de volume de procedimentos no Ministério 

Público e nos órgãos ambientais; a falta de equipes técnicas e deficiência em suas 

capacidades; sucessivas prorrogações; detalham procedimentos desnecessários; a não 

execução dos TACs na esfera judicial; presença de representantes no acordo que não 

possuem poder decisório e colocam em descrédito os TACs; o não apontamento de 
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meios econômicos; a falta de acompanhamento do TAC; o não acatamento do 

município em providenciar o licenciamento ambiental; a necessidade do TAC estar 

atrelado ao Plano Municipal dos Resíduos Sólidos; não são aplicáveis a todos os casos; 

a falta de formação técnica dos operadores do Direito, pois possuem perfis demandistas 

e não resolutistas; invasão de competência do MP nas funções dos órgãos ambientais e 

falta de participação dos órgãos ambientais em TACs Ministeriais. 

Quanto aos aspectos positivos os apontados durante as entrevistas foram a de ser 

um instrumento válido que discute a matéria e alertam os administradores municipais de 

suas obrigações; aponta os erros, problemas e os responsáveis; é um bom instrumento 

de gestão quando consensual, bem elaborado e bem acompanhado; deve possuir 

cláusulas exequíveis e prazos razoáveis; são menos onerosos que as Ações Civis 

Públicas; quando passou a ser mais utilizado como opções jurídicas, os resíduos sólidos 

tornaram prioridade ambiental dos municípios; cria a possibilidade de optar por 

compensações financeiras e por um modelo de retorno financeiro ao local degradado; 

traz a certeza das obrigações, não se discutindo as responsabilidades e adéquam as 

condutas dos celebrantes do acordo. 

Como fatores alheios ao TAC, mas que devem ser observados para concorrer 

para a sua efetividade foi destacado que o instrumento jurídico deve ser celebrado 

dentro do período do mandato do prefeito compactuado; falta de disponibilização de 

porcentagem de recursos financeiros; rotatividade dos prefeitos e não ser os resíduos 

sólidos prioridade do município. Houve um conflito nas declarações, verificadas nas 

entrevistas, quando para o Promotor de Justiça Mauro Ellovitch o quesito econômico é 

o fator decisivo para a perpetuação do problema, enquanto para o Secretário de Estado 

de Meio Ambiente este fator foi apontado como não significativo. 

Quanto as definições para os entrevistados se os TACs são instrumentos efetivos 

para o enfrentamento dos lixões, com exceção de que um se absteve de opinar, todos 

afirmaram que sim, contudo com ressalvas. Para que esta opção jurídica seja efetiva foi 

apontado que é necessário que ela seja bem elaborada, bem acompanhada, traga multas 

revertidas para a solução do problema, contemple a interrupção dos danos, a 

compensação e a reparação ambiental e que os operadores do Direito, incluído os 

membros do órgão ambiental, sejam devidamente capacitados para a prática de 

resoluções extra-judiciais, por meio da mediação. 

Perguntados se a solução perpassa por outro viés que não o jurídico, as respostas 

foram dissonantes. O Secretário de Estado de Meio Ambiente apontou que o problema 
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dos resíduos sólidos se demonstra mais como de ordem técnica. O Promotor de Justiça 

Mauro Ellovitch, apontou com decisivo o fator econômico. O Promotor de Justiça 

Luciano Badini, destacou os fatores político, técnico, de gestão e econômico em 

conjunto. A Promotora Larissa Rodrigues Amaral se absteve na resposta desta pergunta. 

E o ex-presidente da FEAM, José Cláudio Junqueira Ribeiro, ressaltou a importância da 

responsabilização do chefe do executivo municipal por improbidade administrativa 

como fundamental na solução da disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. 

Pelo exposto, não há um entendimento pacífico de que esta opção jurídica seja 

efetiva ou não. Dois promotores de justiça que opinaram apontaram como instrumentos 

jurídicos efetivos, porém que carecem de capacitação dos promotores e 

acompanhamento do cumprimento das cláusulas, apesar de que não deve ser utilizado 

em qualquer situação e dos resultados negativos em Ribeirão das Neves e Santa Luzia. 

Mesmo com o avanço e o estímulo para a solução de conflitos, tanto na esfera privada 

quanto na pública, através de acordos extrajudiciais, diversos motivos concorrem para a 

inefetividade dos TACs, dentre os destacados acima, os mais relevantes.  

Os Termos de Ajustamento de Conduta, portanto, devem não apenas ser 

elaborados com cláusulas claras, objetivas, mas também e exeqüíveis e com prazos 

razoáveis. É imprescindível que haja o acompanhamento da execução das 

condicionantes pelo promotor que celebrou o TAC ou por um eventual substituto, tendo 

em vista as movimentações dos promotores e a extensão temporal que é concedida aos 

municípios para se adequarem as normas, que ultrapassa um ano conforme percebido 

nos TACs pesquisados. 

Na pesquisa, propriamente dita, após delimitar os seis municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, pinçados do anexo 1 da Deliberação Normativa do 

COPAM nº 52/01 podemos vislumbrar alguns aspectos pragmáticos do Termo de 

Ajustamento de Conduta. Excluindo Ibirité, Sabará e Vespasiano, que não tiveram 

TACs celebrados, mas que serviram ao longo da pesquisa como grupo controle, ou seja, 

que não sofreram a intervenção jurídica de um acordo extra-judicial, mas que atuariam 

como parâmetros de comparação, aflorou-se na pesquisa que os TACs celebrados com o 

Ministério Público não foram efetivos e o celebrado com o órgão ambiental em Nova 

Lima foi efetivo apenas para elaboração dos estudos ambientais. Nos municípios onde 

houve a opção jurídica pelo TAC, ou seja, nos municípios, de Nova Lima, Ribeirão das 

Neves e Santa Luzia, formou o grupo tratado. 
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Contudo, não podemos concluir de forma simplista, pois outros fatores agiram 

concomitantemente com os instrumentos jurídicos e que foram também fundamentais 

para a interrupção da disposição inadequada em alguns dos municípios pesquisados. 

Não seria prudente rotular o TAC com não efetivo ou efetivo por si só. O que restou 

comprovado é que o TAC pode ser, sim, uma alternativa efetiva, desde que bem 

elaborada, e principalmente bem acompanhada, conforme relato do Promotor de Justiça 

Mauro Ellovitch.  

Outros aspectos favoráveis ao TAC foram percebidos, conforme se observou no 

relato do administrador do contrato do Aterro de Macaúbas, ao destacar que os 

municípios passaram a destinar seus resíduos para o ASM após o início das celebrações 

desse instrumento jurídico com os municípios. 

Outros aspectos desfavoráveis foram detectados pelo secretário municipal de 

Ribeirão das Neves que destacou serem os gestores públicos mais experientes não 

assinam mais TAC’s, por saberem que eles não excluem a responsabilidade pelos danos 

e que o município continua com a possibilidade de ser acionado judicialmente pelos 

mesmos danos causados pelos lixões.  

Depois dos estudos, pesquisas, considerações e análises das diversas 

informações correlatas à disposição inadequada dos resíduos sólidos, não apenas nos 

municípios delimitados, mas em outras pesquisas, a efetividade dos Termos de 

Ajustamento de Conduta tem um cenário diversificado, com observações maiores para a 

sua não efetividade, como apontados nos municípios pesquisados, no Relatório de 

Disposição Final da FEAM de 2010, contudo apresentou resultados favoráveis como na 

pesquisa de Jelinek (2010) no estado de São Paulo e feitos pelo Ministério Público 

Federal. 

Nos Termos de Ajustamento de Conduta Administrativos, verificou-se que eles 

não se mostraram efetivos. O motivo principal, que restou inclusive aflorado no 

relatório, foi o descaso dos gestores municipais, conforme a apontou o relatório final da 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas 

Gerias. Outros fatores também podem ser deduzidos por constatação como o baixo 

valor da multa. Todos os municípios pesquisados foram autuados pela sua disposição 

inadequada dos resíduos sólidos, desde a edição da DN nº 52/01. O não pagamento das 

multas demonstrou o caráter não intimidatório desta sanção quando aplicadas 

isoladamente e consequentemente a não efetividade quanto aos resultados esperados. O 
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mesmo raciocínio serve para as multas-diárias, que não surtiram efeitos, pois não foram 

executadas.  

O embargo e suspensão das atividades não foram observados na pesquisa, com 

exceção, da recente suspensão do lixão de Ribeirão das Neves. Medida inclusive que se 

melhor se adaptam a realidade dos lixões, tendo em vista principalmente ao prazo 

elástico oferecido aos municípios desde a edição da norma de 2001, além de ser a 

medida mais coerente. O lixão ou o aterro controlado, após passar o período de 

tolerância para que esses locais adquirissem suas licenças, que foi o ano de 2007, 

requereu medidas mais enérgicas pelo Estado para a sua solução definitiva. Isso vem 

ocorrendo com êxito em nível estadual desde a edição do Programa Minas sem Lixões 

em 2003, conforme observamos nos índices de redução significativos da disposição 

inadequada, mas que persiste em alguns municípios, ocasionando danos significativos 

ainda para o meio ambiente, e nos municípios pesquisados mais recentemente, devido 

aos motivos expostos nos estudos de cada caso. 

As sanções mais severas, atinentes às previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa, foram estampadas apenas no TAC de Ribeirão das Neves, porém não 

surtiram efeito, pois esse termo como todos os demais não foram executados no Poder 

Judiciário, o que demonstra que a viabilidade jurídica de atingir com mais rigor os 

prefeitos existe, mas não são utilizados. 

A inviabilidade econômica se demonstrou real devido ao alto valor para a 

construção dos Aterros Sanitários. Este é um fator relevante, com maior peso para os 

pequenos municípios, pela sua baixa arrecadação tributária, porém não é uma causa que 

o inviabilize. Os Fundos Municipais, Estaduais e Federais relacionados a Direitos 

Difusos e ao Meio Ambiente não foram utilizados em nenhum município pesquisado. O 

argumento é de que as exigências burocráticas são altas e os recursos em alguns casos 

não contemplam as necessidades dos municípios. O que deve existir é um planejamento 

que contemple, no orçamento anual, como prioridade ambiental a existência de um 

aterro sanitário municipal ou consorciado.  

Importante considerar que os entrevistados nos municípios pesquisados foram 

unânimes em apontar, que o resíduo sólido urbano é o principal problema ambiental de 

cada município, incluído junto aos lixões, os bota-foras, a coleta insuficiente e a 

poluição causada pelo lixo nas ruas das cidades. Dessa feita, incluir no orçamento anual 

do Município o investimento da construção do aterro é uma solução definitiva, ao 

menos enquanto durar a vida útil do aterro. Uma segunda opção é a participação 
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municipal em consórcios regionais. No caso do acesso aos recursos dos Fundos, deve o 

município investir em capacitação do seu quadro de funcionários para elaboração de 

projetos bem definidos, ou contratarem na iniciativa privada para que, junto com as 

documentações exigidas, o município consiga os recursos financeiros e execute o 

projeto de construção do aterro sanitário.  

A inviabilidade técnica não se demonstrou um motivo que prejudicasse a 

construção dos aterros nos municípios pesquisados. Mesmo com a falta de profissionais 

habilitados para gerirem um aterro sanitário desde o projeto até sua inativação, como 

explicado para a viabilidade financeira, pode ser sanado tendo em vista a existência de 

profissionais qualificados no mercado para a elaboração dos projetos que suprem essa 

necessidade. 

A inviabilidade de gestão foi a que se demonstrou mais pertinente ao caso, 

embora não tenha sido unânime em toda a pesquisa. Outros apontaram o fator 

econômico como principal, como o Promotor de Justiça Mauro Ellovitch. Conforme já 

apontado, para a destinação adequada dos resíduos sólidos, apenas a aplicação das 

multas, não são suficientes para intimidarem os gestores públicos para solucionarem o 

problema dos lixões. Esse viés foi inclusive atestado no Relatório Final de 

Cumprimento dos TAC’s, pela FEAM, apontando o descaso desses gestores no 

tratamento da disposição adequada dos resíduos sólidos. O que seria crucial para a 

solução do problema partiria de uma vontade política com ordem do prefeito para que o 

caso específico da destinação adequada dos resíduos fosse solucionado. E, 

consequentemente, oferecer condições adequadas e profissionais habilitados para 

planejar, projetar e executar o plano municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos, 

que não estava concluído em nenhum dos municípios pesquisados. 

Conclui-se, portanto, que os lixões além de provocar danos efetivos ao meio 

ambiente, provocam uma forte degradação, alterando significativamente a estética 

natural afrontando a dignidade humana quando ocorre a presença de catadores nesses 

locais. Verificou-se que, nos municípios pesquisados, houve em sua grande maioria 

uma ineficácia do TAC para fazer frente à existência dos lixões. Diversas foram as 

causas específicas em cada caso concreto, o que demonstra a complexidade do tema 

ambiental, não sendo diferente com os resíduos sólidos.  

No estudo, pôde-se fazer uma reflexão sobre o tratamento jurídico para a 

disposição adequada dos resíduos e rejeitos sólidos através de Compromissos de 

Ajustamento de Conduta Ambiental. O estudo orbitou sobre a efetividade de se tratar 
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um assunto importante através de um instituto jurídico onde o que prevalece é o 

compromisso e o cumprimento a legislação ambiental de uma forma acompanhada e 

com sanções por descumprimento de suas etapas. Os termos, mesmo sendo dirigidos 

por órgãos com poderes coercitivos e sancionatórios como o Ministério Público e os 

Órgãos Ambientais demonstraram-se frágeis, pela sua flexibilização excessiva de 

prazos, o que contribuiu para o descumprimento das condicionantes e pela continuidade 

das disposições inadequadas dos resíduos e rejeitos sólidos urbanos em céu aberto. 

Houve compromisso, mas não houve cumprimento. 

Auxiliaram na pesquisa o Secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas 

Gerais, Promotores de Justiça das Comarcas pesquisadas, secretários municipais de 

meio ambiente dos municípios investigados e outras autoridades acadêmicas e 

administrativas que, de alguma forma, lidam com o tema dos resíduos sólidos urbanos 

de forma significativa. Devido à experiência desses profissionais e a riqueza de detalhes 

de seus depoimentos conseguiu-se obter um panorama acerca da efetividade do 

tratamento do encerramento dos lixões através de TAC’s. 

Nos lixões pesquisados, há aspectos sociais relevantes como a presença de 

catadores, alguns deles chegando a residir nesses locais até poucos anos como o caso de 

Ribeirão das Neves. Essas pessoas colocavam em risco sua saúde por perigo de 

contaminação com resíduos dos serviços de saúde que estavam presentes nesses locais, 

além de terem sua dignidade mitigada, pelas condições desumanas e insalubres de onde 

procuravam tirar seu sustento. Esse fato não foi detectado nos municípios pesquisados, 

mas não é uma realidade ainda em muitos municípios mineiros e brasileiros. Mesmo 

que haja o viés econômico e laboral dos catadores que retiram dos lixões o seu sustento 

e agregam, alguns deles, uma característica de dignidade por estarem trabalhando e 

conseguindo obter recursos financeiros, ainda que parcos, para sua sobrevivência e de 

suas famílias, este não deve ser um local para a prática da reciclagem. 

Dentre os desafios da gestão dos RSU, verificou-se através das informações 

coletadas junto aos órgãos públicos que o problema perpassa de forma significativa pela 

gestão. Não se pode olvidar das questões políticas, econômicas e técnicas. Essas são 

pontuais e superadas com uma postura dialética de acesso a fontes de recursos e 

financiamentos dos Fundos nas três esferas do poder, pela priorização do planejamento 

anual do orçamento municipal e pela utilização e desenvolvimento das tecnologias já 

existentes de engenharia sanitária. Todavia, uma gestão planejada, coordenada e bem 
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executada é fundamental para a solução do problema dos lixões nos municípios 

pesquisados, podendo estender esse raciocínio para os demais municípios brasileiros, 

certamente ressalvadas as características particulares de cada um. 

 A maior contribuição científica deste trabalho, como forma de acrescentar mais 

um “tijolo” ao saber jurídico, após se percorrer a contextualização dos resíduos na 

contemporaneidade, a natureza, a aplicação e a efetividade dos TACs como opção 

jurídica para extinguir com os lixões é a imprescindibilidade de que os acordos além de 

serem bem elaborados, devam ser bem acompanhados e prever nas cláusulas a 

incidência de sanções pessoais para o prefeito que descumprir a legislação ambiental. 

 As penalidades que se apresentam mais razoáveis são a multa-diária e a 

suspensão das atividades. Caso ainda assim não for suficiente para o fim da destinação 

inadequada, pode ser desconsiderada a personalidade jurídica do município e alcançado 

a pessoa física do prefeito com sanções de que multa e suspensão ou cassação dos 

direitos políticos.  

 Ao mesmo tempo, devem os celebrantes dos acordos, sejam eles membros do 

Ministério Público, sejam integrantes dos órgãos ambientais, providenciarem a 

execução dos títulos extrajudiciais. Esta conduta, embora existente em alguns casos em 

Minas Gerais, como se observou pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, não foi 

verificada nos municípios pesquisados. Caso assim fosse feito, a realidade fática 

atualmente poderia ser bem diferente e os cidadãos desses municípios poderiam já estar 

gozando de um meio ambiente ecologicamente mais equilibrado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Fotos dos Depósitos de Lixo dos municípios pesquisados 

 

A.1 Ibirité – Legislação e gestão suficientes para extinção do lixão. 
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Figura 1 – Lixão de Ibirité em 2008.  Figura 2 – Transbordo de Ibirité 2010 

Fonte: ©Fabiane13/Flickr (11/05/08).  Fonte: GERUB (2013) 

Disponível em http://www.djibnet.com 

/photo/problema%3F/limpando-a- 

cidadess-ou-jogando-a-sujeira-embaixo- 

do-tapetess-2525661005.html. Acesso  

em: 10 nov. 13. 

 

A.2 Nova Lima – TAC Administrativo efetivo para estudos mais a legislação e a gestão. 

 

 
 
Figura 3 – Passivo ambiental   Figura 4 – Transbordo em 2012 

Fonte: GERUB (2012)    Fonte: próprio pesquisador em 21 set. 13. 

 

A.3 Sabará: Legislação e gestão efetivas 

 

 
 

  
 
Figura 5: Local do antigo Lixão em 2013.   Figura 6: CTR Macaúbas 

Fonte: Google Earth. Acesso em: 08 nov. 13.  Fonte: próprio pesquisador 12 ago 13. 

 

 

A.4 Santa Luzia: TAC Ministerial não efetivo 
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Figura 7 - AC de Santa Luzia em 2013 Figura: 8 – vista panorâmica AC 2013 

Fonte: próprio pesquisador em 10 out. 13 Fonte: próprio pesquisador em 10 out. 13. 

 

 

A.5 Ribeirão das Neves: TAC Ministerial não efetivo 

 

 
Figura 9 – AC de Ribeirão das Neves em 2013 

Fonte: GERUB (2013) 

 

 

A.6 Vespasiano: Inquérito Civil efetivo em conjunto com a legislação e a gestão 

 

 
 
Figura 10: Jan/2012    Figura 11 – Aterro Controlado em 2012 

Fonte: GERUB (2012)     Fonte: GERUB (2013) 

 

 

ANEXO B – Questionários 
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Questionário 01 – Respostas concedidas pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de Minas Gerias - Adriano Chaves Magalhães. 

 

Visando contribuir para uma pesquisa qualitativa de Dissertação de Mestrado em 

Direito Ambiental na qual sou discente, solicito a gentileza de responder este 

questionário, pois servirá de subsídio para fundamentar as conclusões alcançadas. O 

estudo visa analisar se os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os Órgãos Ambientais Estaduais e a 

Municipalidade pesquisada alcançam seus objetivos com efetividade frente ao 

enfrentamento jurídico da extinção dos lixões. 

 

1) O senhor já participou de audiências de Termos de Ajustamento de Conduta 

entre os órgãos citados para a solução dos lixões? 

( x  ) Sim. De qual município? Governador Valadares 

   Qual tipo de TAC ( x ) Ministerial   (  ) Administrativo   (   ) Ambos 

(   ) Não. 

 

2) Quais os aspectos subjetivos (impressão, sensação) acerca da efetividade 

(possibilidade de cumprimento dos aspectos avençados) no tratamento 

extrajudicial dado ao problema através de Termos de Ajustamento de Conduta? 

 

Num primeiro momento acredito que o TAC pode trazer importantes resultados 

para solucionar o problema, sendo um instrumento válido. Principalmente por 

apontar os erros, pois onde quem o assina, assume as falhas existentes e as 

responsabilidades em resolver o problema. A falta de efetividade do Termo 

talvez se fundamente no volume dos procedimentos que tramitam no Ministério 

Público, na falta de equipes técnicas com capacidade de auxiliarem na solução 

do problema ou pelo seu não prosseguimento para a Justiça. 

 

3) Quais os aspectos objetivos (positivos e negativos) detectados na confecção dos 

condicionantes no TAC sobre o tema nas reuniões? 

 

Os aspectos apresentados não são justificáveis. É alegado o “turn over” dos 

prefeitos, ou seja, as trocas naturais por eleição dos prefeitos, ocorrendo que o 

prefeito atual não assume o compromisso feito pelo prefeito anterior. Em 

Governador Valadares houve um caso interessante sobre este aspecto, quando 

uma deputada denunciou o prefeito pela disposição inadequada e depois esta 

deputada veio a ser a prefeita, e o prefeito elegeu-se deputado, quando as 

cobranças se inverteram. O TAC deve ser cumprido dentro de cada mandato. 

Acredita-se que alguns municípios não têm condições financeiras, o TAC, neste 

sentido, põe o problema à mesa, aponta os responsáveis, mas não oferece os 

meios econômicos. 

 

4) Quais elementos jurídicos, políticos, ambientais, técnicos, econômicos, ou algum 

outro foram percebidos e que facilitam ou prejudicam a solução do problema 

através dos Termos de Ajustamento de Conduta? 
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 A cerca dos aspectos políticos a decisão é o mais importante. A falta de recursos 

 financeiros não são argumentos plausíveis. Economicamente o TAC não aponta 

 caminho para a solução. Não há compromisso do prefeito em disponibilizar uma 

 porcentagem dos recursos municipais para resolver a questão. Tecnicamente há 

 falta de conhecimento, devendo o município recorrer ao Estado e a União para 

 auxiliá-los na escolha de melhores opções. 

 

5) Pela sua análise, há efetividade do TAC para a solução do problema? 

 

Sim. No sentido de mobilização, de parcerias, de apoio e de que as multas 

podem ser saídas jurídicas a partir do momento que haja conversão dos valores 

arrecadados para a própria solução do problema.  

 

 

Questionário 02 – Respostas concedidas pelo Promotor de Justiça do CAOMA – 

Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente da Procuradoria do Ministério Público 

de Minas Gerais - Mauro Ellovitch. 

 

Visando contribuir para uma pesquisa qualitativa de Dissertação de Mestrado em 

Direito Ambiental na qual sou discente, solicito a gentileza de responder este 

questionário, pois servirá de subsídio para fundamentar as conclusões alcançadas. O 

estudo visa analisar se os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os Órgãos Ambientais Estaduais e a 

Municipalidade pesquisada alcançam seus objetivos com efetividade frente ao 

enfrentamento jurídico da extinção dos lixões. 

 

1) O senhor já participou de audiências de Termos de Ajustamento de Conduta 

entre os órgãos citados para a solução dos lixões? 

( x  ) Sim. De qual(is) município(s)?  Divinópolis, Patos de Minas, Carmo do 

Cajuru, Passatempo, Piracema, Três Marias, Paracatu, João Pinheiro, 

Brasilândia, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Formosa, Oliveira, Cláudio, Igarapé 

e São João de Bicas. 

   Qual tipo de TAC (   ) Ministerial   (   ) Administrativo   ( x  ) Ambos 

(   ) Não. 

 

2) Quais os aspectos subjetivos (impressão, sensação) acerca da efetividade 

(possibilidade de cumprimento dos aspectos avençados) no tratamento 

extrajudicial dado ao problema através de Termos de Ajustamento de Conduta? 

 

Os TACs são bons instrumentos de gestão, é consensual, onde devem possuir 

cláusulas exeqüíveis. Um grande problema é que os RSU não são prioridades 

dos municípios. Depois das celebrações dos TACs é que o assunto passa a ser 

prioridade. 

 

3) Quais os aspectos objetivos (positivos e negativos) detectados na confecção dos 

condicionantes no TAC sobre o tema nas reuniões? 
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Os aspectos objetivos-positivos são conforme já apontados na resposta anterior a 

sua consensualidade e a possibilidade de suas cláusulas serem cumpridas desde 

que elas sejam exeqüíveis, bem elaboradas e bem acompanhadas pela 

promotoria ou pelo órgão ambiental. Os prazos quando razoáveis também são 

elementos positivos, devido a dificuldade de se implementar uma gestão de 

resíduos sólidos em um município. Outro aspecto são as condições técnicas que 

devem ser respeitadas para uma disposição adequada. Com relação aos aspectos 

negativos há a necessidade do Ministério Público ou o órgão ambiental 

acompanharem o cumprimento das cláusulas e das etapas do TAC. Outra 

característica desfavorável é que não eximem os gestores municipais da 

necessidade de expedirem as suas licenças, não a substituindo, além de serem 

necessários todos os estudos técnicos. O TAC precisa também estar agregado ao 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Se forem mal elaborados, não forem 

acompanhados e não forem executados, os TACs apresentarão traços negativos 

que maculará a sua efetividade. 

 

4) Quais elementos jurídicos, políticos, ambientais, técnicos, econômicos, ou 

algum outro, foram percebidos e que facilitam ou prejudicam a solução do 

problema através dos Termos de Ajustamento de Conduta ? 

 

 Um grande problema é a política que atrapalha muito. Nos municípios onde esse 

 elemento é dificultador o caso deve ser tratado através de Ação Civil Pública. Os 

 recursos financeiros dos municípios são pequenos o que torna mais um elemento 

 dificultador. A não execução dos TACs na esfera judicial é devida ao não 

 acompanhamento do TAC pelos membros do MP ou do órgão ambiental. Dos 15 

 municípios em que participei, houve execução do título em Divinópolis, em 

 Paracatu e em Cláudio. Neste último foi proposto ACP, após a celebração do 

 TAC. Quesitos ambientais não são empecilhos e quesitos técnicos são os que os 

 municípios não possuem um bom assessoramento de gestão ambiental. Quanto 

 aos fatores jurídicos,  se o TAC for bem elaborado e acompanhado não apresenta 

 nenhum problema e na seara  econômica faltam linhas de financiamentos da 

 União, os que existem são de  difícil acesso e não são para todos os 

 municípios. Todos os municípios alegam  que não possuem recursos 

 financeiros e que o problema não é de ordem técnica.  Os problemas 

 maiores para a solução dos lixões é de ordem econômica e não de  gestão ou 

 técnica. Sempre haverá gastos, o TAC é menos oneroso e mais rápido  que a 

 ACP. A dificuldade de acompanhamento em ambas é alta e deve ser o  mesmo 

 para a sentença como nas condicionantes do TAC. 

 

5) Pela sua análise, há efetividade no TAC para a solução do problema? 

 

Sim. Pela minha análise os TACs são efetivos, desde que bem acompanhados. 

 

 

Questionário 03 – Respostas concedidas pelo Promotor de Justiça do CAOMA – 

Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente da Procuradoria do Ministério Público 

de Minas Gerais – Luciano Luz Badini Martins. 
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Visando contribuir para uma pesquisa qualitativa de Dissertação de Mestrado em 

Direito Ambiental na qual sou discente, solicito a gentileza de responder este 

questionário, pois servirá de subsídio para fundamentar as conclusões alcançadas. O 

estudo visa analisar se os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os Órgãos Ambientais Estaduais e a 

Municipalidade pesquisada alcançam seus objetivos com efetividade frente ao 

enfrentamento jurídico da extinção dos lixões. 

 

1) O senhor já participou de audiências de Termos de Ajustamento de Conduta 

entre os órgãos citados para a solução dos lixões? 

( x  ) Sim. De qual(is) município(s)?  Vespasiano, contudo não atuo nas 

promotorias mas apenas como assessor e coordenador. 

 

   Qual tipo de TAC (   ) Ministerial   (   ) Administrativo   ( x  ) Ambos 

(   ) Não. 

 

2) Quais os aspectos subjetivos (impressão, sensação) acerca da efetividade 

(possibilidade de cumprimento dos aspectos avençados) no tratamento 

extrajudicial dado ao problema através de Termos de Ajustamento de Conduta? 

 

Destaco a importância da irreparabilidade do dano ambiental e a devida 

compensação financeira. Um exemplo são as ações da Gerdal na Serra da 

Moeda, com seu licenciamento irregular e um caso emblemático no país. Não se 

sabia o que era devido, se 50, 80, 100 ou 120 milhões. O TAC saiu do campo da 

precificação e avançou para a definição de medidas de valia do meio ambiente. 

Desde então, foi criado uma Unidade de Conservação na Serra da Moeda 

denominado Monumento Natural da Serra da Moeda. O TAC além de propiciar 

a definição da compensação financeira cria modelos de retorno financeiro ao 

local. As alças do Vetor Sul na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima 

também é um exemplo de compensação urbanística propiciada através de TAC, 

onde o particular que degradou pagou as obras que eram de responsabilidade 

pública. Cito o ministro Luiz Fux que apresenta a solução através da mediação. 

O TAC traz as certezas das obrigações e suprime a fase de conhecimento das 

ações clássicas. Consolida por não se discutir as obrigações, de forma 

semelhante a uma duplicata, onde não se discute a origem da responsabilidade. 

 

3) Quais os aspectos objetivos (positivos e negativos) detectados na confecção dos 

condicionantes no TAC sobre o tema nas reuniões ? 

 

Os aspectos negativos é que o TAC não é um sonrisal, ou seja, não serve para 

resolver todos os problemas. Outro é a expectativa que o empreendedor tem de 

que o TAC substitui o licenciamento ambiental. O TAC consolida um acordo de 

prazo, local e forma entre o MP e as partes. Os operadores do direito não tem 

formação técnica em mediação, portanto não tem capacitação para celebrarem 

acordos, eles são treinados para a judicialização. No mesmo sentido não 

possuem perfis resolutistas, mas sim demandistas. Caso haja esse treinamento 

haveria melhores mediações. O aspecto positivo é a celeridade, sendo mais ágeis 
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quando são discutidos adequadamente e quando há interesse das partes em 

assinar o acordo. 

 

4) Quais elementos jurídicos, políticos, ambientais, técnicos, econômicos, ou 

algum outro foram percebidos e que facilitam ou prejudicam a solução do 

problema através dos Termos de Ajustamento de Conduta ? 

 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos indica um caminho através de 

 consórcios, com inclusão dos catadores na gestão, produção energética, onde é 

 um atrativo para as empresas. O resíduo tem que ter o interesse para os 

 particulares economicamente. Politicamente deve haver mais auxílio na gestão 

 compartilhada entre o Estado e os consórcios e tecnicamente existe um problema 

 de gestão do município, mesmo quando o Estado o auxilia e o apoia. 

 

5) Pela sua análise, há efetividade no TAC para a solução do problema? 

 

Sim, desde que haja capacitação dos operadores do Direito em mediação e haver 

prioritariamente compensações ambientais em detrimento das sanções 

financeiras.  

 

 

Questionário 04 – Respostas concedidas pela Promotora de Justiça da Comarca de 

Vespasiano - Larissa Rodrigues Amaral. 

 

Visando contribuir para uma pesquisa qualitativa de Dissertação de Mestrado em 

Direito Ambiental na qual sou discente, solicito a gentileza de responder este 

questionário, pois servirá de subsídio para fundamentar as conclusões alcançadas. O 

estudo visa analisar se os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os Órgãos Ambientais Estaduais e a 

Municipalidade pesquisada alcançam seus objetivos com efetividade frente ao 

enfrentamento jurídico da extinção dos lixões. 

 

1) A senhora já participou de audiências de Termos de Ajustamento de Conduta 

entre os órgãos citados para a solução dos lixões? 

( x ) Sim. De qual município?  Vespasiano, contudo o TAC não chegou a ser 

assinado, porém presidi um Inquérito Civil para investigação da destinação 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos.  

 Qual tipo de TAC ( x ) Ministerial   (   ) Administrativo   ( x  ) Ambos 

(  ) Não. 

 

2) Quais os aspectos subjetivos (impressão, sensação) acerca da efetividade 

(possibilidade de cumprimento dos aspectos avençados) no tratamento 

extrajudicial dado ao problema através de Termos de Ajustamento de Conduta? 

 

A sensação é de ser um instrumento jurídico muito bom, pois adequa as 

condutas as exigências legais e as especifica em obrigação de não fazer, não 

colocando o lixo em local inadequado. Impõe prazos e determina a transferência 

gradual para um aterro sanitário. Prazos para a solução da degradação ambiental 
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também são determinados. Não podem os TACs funcionarem como instrumento 

substitutivo  da autoridade administrativa. 

 

3) Quais os aspectos objetivos (positivos e negativos) detectados na confecção dos 

condicionantes no TAC sobre o tema nas reuniões ? 

 

Os aspectos positivos bem como os positivos constam na resposta anterior. 

 

4) Quais elementos jurídicos, políticos, ambientais, técnicos, econômicos, ou 

algum outro foram percebidos e que facilitam ou prejudicam a solução do 

problema através dos Termos de Ajustamento de Conduta ? 

 

 Não tem como informar, pois não participou de nenhum TAC para tratar 

 especificamente de resíduos sólidos e sua destinação inadequada, porém verifica 

 que o TAC é uma saída, desde que contemple a interrupção dos danos, a 

 compensação e a reparação dos danos ambientais. 

 

5) Pela sua análise, há efetividade no TAC para a solução do problema? 

Acredita, que pelas razões expostas também na primeira pergunta, pode sim ser 

efetivo. 

 

 

 

Questionário 05 – Respostas concedidas pelo ex-Presidente da FEAM - José Cláudio  

Junqueira Ribeiro. 

 

Visando contribuir para uma pesquisa qualitativa de Dissertação de Mestrado em 

Direito Ambiental na qual sou discente, solicito a gentileza de responder este 

questionário, pois servirá de subsídio para fundamentar as conclusões alcançadas. O 

estudo visa analisar se os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os Órgãos Ambientais Estaduais e a 

Municipalidade pesquisada alcançam seus objetivos com efetividade frente ao 

enfrentamento jurídico da extinção dos lixões. 

 

1) O senhor já participou de audiências de Termos de Ajustamento de Conduta 

entre os órgãos citados para a solução dos lixões? 

( x ) Sim. Qual tipo de TAC (  ) Ministerial   (   ) Administrativo   ( x  ) Ambos 

(  ) Não. 

 

2) Quais os aspectos subjetivos (impressão, sensação) acerca da efetividade 

(possibilidade de cumprimento dos aspectos avençados) no tratamento 

extrajudicial dado ao problema através de Termos de Ajustamento de 

Conduta? 

 

O MP como fiscal da lei nº 6.938/81 muitas vezes invade a competência dos 

órgãos ambientais, que são competentes legais para a concessão do 

licenciamento ambiental com suas condicionantes. Não raro os TACs estipulam 
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as condições para as atividades e os empreendimentos potencialmente poluidores 

funcionarem sem a participação dos órgãos ambientais competentes. Observa-se 

ainda que os TACs têm obtido uma baixa efetividade com sucessivas 

prorrogações. 

 

3) Quais os aspectos objetivos (positivos e negativos) detectados na confecção 

dos condicionantes no TAC sobre o tema nas reuniões ? 

 

As reuniões cumprem o importante papel de discussão da matéria e alertam os 

administradores municipais das suas obrigações relativas a dispor 

adequadamente os resíduos sólidos urbanos – RSU. As sucessivas prorrogações 

face ao não cumprimento dos TACs firmados, provocam reuniões que o 

executivo municipal envia novos representantes de escalões que nada decidem e 

colocam em descrédito os TACs. 

 

4) Quais elementos jurídicos, políticos, ambientais, técnicos, econômicos, ou 

algum outro foram percebidos e que facilitam ou prejudicam a solução do 

problema através dos Termos de Ajustamento de Conduta ? 

 

 Muitas vezes os TACs detalham procedimentos desnecessários em um arremedo

 de substituir as condicionantes de uma licença ambiental. Os TACs poderiam ser 

 simplificados, considerando apenas os prazos para as prefeituras apresentarem a 

 Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO, ressaltando que o não 

 cumprimento seria improbidade administrativa do chefe do Executivo. 

 

5) Pela sua análise, há efetividade no TAC para a solução do problema? 

 Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 
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Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 

Ibirité, André Gustavo Diniz Matos, no dia 09 de agosto de 2013. 

 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação à legislação ambiental. 

 

“Produzimos cerca de 75 toneladas de resíduos sólidos por dia. Tínhamos lixão desde 

1989, que foi o ano que o município começou a crescer de forma mais significativa, 

com a ocupação em duas grandes áreas. O município, àquele ano, após receber recursos 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) retirou as crianças que estavam 

presentes no lixão, pelo programa “Criança no lixo nunca mais”. Havia no lixão aquela 

época cerca de 90 a 100 catadores. Naquele mesmo ano foram criadas associações de 

catadores que passaram a realizar a coleta seletiva de forma organizada. Em 2009 o 

Município passou a cumprir a legislação ambiental, destinando seus resíduos para o 

Aterro Sanitário de Macaúbas em Sabará. O município não destina mais de forma 

inadequada os seus resíduos sólidos urbanos desde aquele ano. Contudo ainda possui no 

local onde existia o lixão um passivo ambiental, que está em fase de estudos a sua 

recuperação através do Plano de Recuperação da Área Degradada. Existe no Município 

um trabalho de coleta seletiva realizado nos grandes centros geradores, como 

supermercados, escolas, postos de saúde, condomínios e empresas. Este programa tem 

previsão de se estender para a coleta seletiva porta a porta, o que diminuirá a quantidade 

de resíduos levados ao AS e com isso diminuição dos custos. Atualmente o município 

realizou uma licitação onde passará a dispor os seus resíduos no Aterro Sanitário da 

empresa Essencis MG Soluções Ambientais, localizada no município de Betim, devido 

a sua proximidade com Ibirité. Apesar de este aterro ter uma cobrança maior da 

tonelada de lixo destinada, R$ 58.00 (cinquenta e oito reais) a tonelada, contra R$ 53,00 

(cinquenta e três reais) do AS de Macaúbas, o município economizará com o 

transbordo. Atualmente a secretaria de meio ambiente possui um orçamento anual de 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e paga R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais) por mês com este procedimento. Este valor será integralmente economizado, pois 

o transporte dos resíduos para o Betim será feito pela frota própria do município, 

havendo apenas os gastos operacionais de manutenção, desgaste, combustível e 

funcionários. Betim está há 20 km de Ibirité, enquanto que Sabará está há 57 Km. O 

local de transbordo está com o seu processo de licenciamento em andamento, pois estes 

locais também são alvos deste procedimento administrativo. O município dispunha 

inadequadamente seus resíduos sólidos urbanos até 2009. Desde então, em 
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cumprimento a legislação que municípios com mais de 50 mil habitantes, não poderia 

dispor inadequadamente seus resíduos, através de uma licitação passou a dispor 

adequadamente no Aterro Sanitário de Macaúbas no município de Sabará.  

 

 

APÊNDICE B 

 

Entrevista concedida pela auxiliar da Secretária Municipal de Meio Ambiente do 

Município de Nova Lima, Cibele Silvia Oliveira Porto, no dia 16 de agosto de 2013. 

 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação a legislação ambiental. 

 

 

 Não temos mais a destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos. No 

bairro do Mingú é feito o transbordo de todo o RSU, não apenas de Nova Lima, mas 

também dos municípios de Rio Acima e Raposos. O local funciona desde 2005 e 

existia antes deste ano o Lixão do Galo, onde eram destinados de forma inadequada o 

lixo daqueles três municípios desde 1970. Em 2008, após uma forte chuva, o lixo 

depositado na encosta do Rio das Velhas, carreou para aquele curso d’água, gerando 

grande repercussão. Em 2009 após a descida do Rio das Velhas pelo Projeto 

Manuelzão, que atua em defesa do rio, foi feito uma denúncia ao Ministério Público, 

que juntamente com a FEAM, em 2010, celebraram um TAC Administrativo para 

solucionar o problema.  

 O município após a Deliberação Normativa do COPAM nº 52/01, deixou de 

destinar seus resíduos no Lixão do Galo e passou a depositar em um local onde 

funcionaria o Aterro Controlado no bairro do Mingú, após o processo de licenciamento. 

Este procedimento não recebeu a licença de instalação e os resíduos passaram a ser 

destinados para o Aterro Sanitário de Sabará em 2009. Atualmente o município de Nova 

Lima administra o local no bairro do Mingú apenas como transbordo. Empresas 

contratadas realizam o transporte dos RSU. No local de transbordo, são realizados cerca 

de 100 descarregamentos de caminhões por dia. Destes, 30 são oriundos dos caminhões 

básculas, com capacidade de cerca de 8 toneladas, que trazem o lixo da coleta urbana 

domiciliar e 70 são dos caminhões Brock, que tem 4 toneladas de capacidade e que 

trazem entulho da construção civil, mato, terra e um pouco de lixo que acaba se 

misturando a estes materiais nas caçambas espalhadas nos municípios. 
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 O montante de lixo transbordado para Macaúbas de Nova Lima, Rio Acima e 

Raposos é de cerca de 230 toneladas por dia, sendo que deste total, 150 toneladas são da 

coleta domiciliar e 80 são de entulho e mato. Possui cerca de 15 funcionários, entre 

efetivos da prefeitura e contratados, trabalhando de 7 às 19 horas, de segunda a sábado. 

O lixo hospitalar chega em caminhões separados e são acondicionados em recipientes 

adequados, chamados bombonas, para o seu transporte para o Incinerador localizado no 

município de Santa Luzia. Há a destinação do entulho, proveniente da construção civil 

em um local próximo ao transbordo, que também é administrado pela prefeitura e onde 

são aterrados. 

 

APÊNDICE C 

 

Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 

Ribeirão das Neves, Murilo Valadares, no dia 01 de novembro de 2013. 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação a legislação ambiental. 

 

 

A destinação dos resíduos sólidos urbanos é em um Aterro Controlado. O 

Depósito de Lixo as margens da LMG 806 começou a operar em 2004 e estava no nível 

da rodovia, hoje já está a uma altura de cerca de 40 metros. No local são destinados 

cerca 250 toneladas de lixo por dia. A população de Ribeirão das Neves é um dos 

municípios apresenta um crescimento vertiginoso. Na década de 70 a população era de 

cerca de 9 mil habitantes, na década seguinte de 150 mil, em 2000 já eram 240 mil. Foi 

determinado um cronograma, que já está vencido deste 15/03/08 e por diversos motivos 

não foram cumpridos. Foi determinado um cronograma no TAC que já está vencido 

deste 15 de março de 2008 e que não foram cumpridas, por diversos motivos, 

principalmente a dificuldade em se conseguir os licenciamentos junto ao órgão estadual 

tendo em vista a dificuldade técnica de se atender a todos os requisitos exigidos.  

 Atualmente o município terceirizou a atividade de coleta para uma empresa 

denominada Vina Ltda e entrou no convênio de Parceria Público Privada (PPP) com o 

Estado de Minas Gerais, que está em andamento o processo licitatório. Os estudos para 

desativação do lixão foram realizados por uma equipe de engenheiros juntamente com a 

realização do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD). 
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 Em Ribeirão das Neves existe uma Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Ribeirão das Neves (COOMARRIN) que foi formado por nove famílias 

que moravam no lixão. A prefeitura paga o aluguel de um galpão onde é realizada a 

triagem dos resíduos. Após a suspensão do AC pela FEAM, de forma paliativa, foi 

dirimida a disposição adequada dos RSU para o AS de Contagem, até que o Município 

pudesse se empenhar em dispor em outro local de forma definitiva, pois em Contagem 

não seria possível, devido a este aterro não comportar os RSU de Ribeirão das Neves 

sem comprometer a capacidade do aterro e a demanda dos Municípios que já encerram 

seus resíduos naquele aterro. Contratamos carretas em caráter de emergência para que o 

lixo não acumulassem nas ruas.  

   

APÊNDICE D 

 

 

Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 

Sabará, Antônio Leopoldo de Oliveira Silva, 08 de novembro de 2013.  

 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação a legislação ambiental. 

 

 

Sabará possuía um Lixão que funcionou durante cerca de 50 anos até o ano de 

2009. Hoje geramos cerca de 66 toneladas de resíduos sólidos por dia e destinamos ao 

CTR de macaúbas. Com o advento da legislação estadual acerca das políticas de 

resíduos sólidos e a construção e operacionalização do Aterro Sanitário de Macaúbas 

com previsão de gratuidade para o município destinar seus resíduos para este local, não 

houve intervenção ministerial ou do órgão ambiental através de Termos de Ajustamento 

de Conduta. Mesmo com a longevidade com que foram depositados os resíduos no 

antigo lixão, o local não é considerado pela secretaria como um passivo ambiental, 

devido as ações de drenagem e recobrimento dos resíduos. O antigo local é afastado 

cerca de 10 km do centro do município, já se encontra revegetado e possui intenção de 

ser implementado no local plantio de pinhão, para a produção de biodiesel. Diante deste 

quadro, o município não elaborou o Plano de Recuperação da Área Degradada e por 

destinar diretamente no ASM, também não realizou o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos. Sabará não possui coleta seletiva dos resíduos e a coleta é terceirizada pela 
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empresa Viasolo, vencedora da licitação. No município há um grande problema 

relacionado ao descarte inadequado dos resíduos pelos cidadãos em bota-foras, 

principalmente entulho da construção civil, que é considerado o principal problema 

ambiental, seguido de ocupações irregulares em propriedades particulares. 

 

 APÊNDICE E 

 

Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 

Santa Luzia, Deusdedit Ferreira da Silva, no dia 29 de agosto de 2013. 

 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação a legislação ambiental. 

 

 

O Aterro Controlado de Santa Luzia está distante cerca de 10 km do centro 

histórico da cidade e funciona a mais de 25 anos. Tem uma área de aproximadamente 10 

hectares, possui uma entrada sinalizada com obstrução física e uma porteira de madeira. 

Os resíduos sólidos urbanos de Santa Luzia são levados para este local, onde são 

prensados e aterrados diariamente. Presta serviço no AC para o município uma empresa 

particular com um coordenador, dois que prestam serviços administrativos e quatro nos 

serviços operacionais operando as máquinas. O AC possui um trator carregadeira, uma 

escavadeira, um basculante e um caminhão pipa. Na fazenda Boa Esperança, próximo 

ao AC existe uma balança onde é pesado todo o lixo que é destinado para a disposição 

final. O terreno onde está presente o AC é particular, sendo pago pelo município aluguel 

ao proprietário. 

 O AC funciona de segunda a sábado. Não há presença de queima de lixo no 

local, nem de catadores e crianças. Os resíduos do serviço de saúde não são destinados 

para o AC, sendo recolhidos por uma empresa especializada e o gás é canalizado pela 

rede de drenagem e queimado. A rede de drenagem recolhe o chorume que é 

encaminhado para a estação de tratamento de esgoto da COPASA. O volume de 

resíduos encaminhado é de cerca de 40 caminhões por dia. Calcula-se uma média diária 

de 140 toneladas de lixo destinada ao aterro. 
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APÊNDICE F 

 

 

Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 

Vespasiano, Yuri Bessa e Silva, no dia 05 de setembro de 2013. 

 

Relate como é o histórico do Depósito de Lixo no município e como é a sua 

(in)adequação a legislação ambiental. 

 

 

 Não temos mais a disposição inadequada dos resíduos sólidos em lixão ou aterro 

controlado. O município dispõe seus resíduos no Aterro Controlado de Macaúbas, em 

Sabará. O marco pelo qual os resíduos sólidos urbanos do município de Vespasiano, 

bem como também dos municípios de São José da Lapa, Confins e Lagoa Santa, passou 

a ser destinado adequadamente, foi a conclusão do Inquérito Civil, com a determinação 

do Ministério Público para que os municípios cumprissem a legislação ambiental 

atinente ao tema. 

 O local onde funcionava o Aterro Controlado, hoje já tem os seus resíduos 

aterrados, e os municípios elencados já dispõem adequadamente no Aterro Sanitário de 

Macaúbas em Sabará. No local pode ser verificado um estágio primário de regeneração, 

além de não existir mais os resíduos expostos. O município possui a coleta seletiva, e no 

local onde funcionava o aterro controlado, está terminando de se construir um galpão de 

triagem. Neste galpão seis cooperativas existentes no município irão trabalhar na 

triagem com os seus catadores cadastrados e capacitados para realizarem a separação 

dos resíduos sólidos urbanos com valor econômico, antes de destinarem para o Aterro 

Sanitário. Esta postura demonstra além da adequação do município as normas 

ambientais vigentes, a prática de ações voltadas para a inclusão social dos catadores, 

que não devem estar alijados das políticas públicas, como é recomendado pelas mesmas 

normas ambientais. 

 Para o município, o fator financeiro, ficou praticamente o mesmo. O município 

gera uma quantidade aproximada de 75 toneladas de lixo por dia e tem o mesmo gasto 

com a disposição adequada em Macaúbas, do que tinha com o Aterro Controlado em 

Vespasiano. O gasto que o município tinha em manter em operação o maquinário e os 

funcionários têm praticamente o mesmo valor que a disposição em Macaúbas, que cobra 

do município R$ 70,00 (setenta reais) a tonelada de lixo. 
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APÊNDICE G 

 

Entrevista concedida pelo Engenheiro da Vital Engenharia Ambiental S.A., Antônio 

Henrique M. C. Martins, no dia 22 de agosto de 2013. 

 

Qual é a estrutura e como funciona o CTR de Macaúbas? 

 

O CTRM é um aterro sanitário licenciado e situa-se na MG 5, Km 8,1, bairro 

Nações Unidas, no município de Sabará. Trata-se de uma Parceria Público-Privada 

(PPP) que possui uma área total de 440 hectares, sendo 52 efetivamente utilizados. Foi 

um investimento do setor privado de 28 milhões de reais. Macaúbas é o nome de uma 

árvore comum na região e dá nome também a um convento de freiras católicas 

existentes naquele município. Possui 160 funcionários trabalhando 24 horas por dia, 

fechando apenas em alguns feriados nacionais. Em breve haverá destinação de uma 

parte do terreno para a instituição de uma Reserva Particular de Patrimônio Natural 

(RPPN).  

Vencemos a licitação, que nos outorga desde 2008, a concessão por 25 anos de 

prestação dos serviços de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos com o 

município de Belo Horizonte. Sabará, por ter o AS em seu município não paga para 

depositar seus resíduos no aterro. Atualmente o Aterro de Macaúbas recebe os resíduos 

sólidos urbanos de mais 10 municípios que são, Nova Lima, Ibirité, Capim Branco, 

Moeda, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Santana do Riacho e 

Vespasiano.  O valor cobrado para cada município varia conforme a especificidade de 

cada edital público de licitação, pelo qual a empresa fechou contrato.  

  A CTR de Macaúbas cobra cerca de R$ 60,00 a tonelada de resíduo dos 

municípios e R$ 41,00 das prefeituras com concessão como é o caso de Belo Horizonte. 

Possui uma capacidade de operar por cerca de 40 a 50 anos. O aterro recebe hoje, cerca 

de 3.500 toneladas por dia de resíduos, sendo que deste montante, 2.800 toneladas são 

oriundos do município de Belo Horizonte, ou seja, cerca de 80% do lixo vem da capital 

do Estado. O aterro está localizado há apenas 13 Km do centro de Belo Horizonte, o que 

facilita o transporte dos municípios da região metropolitana até o AS. O que não 
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acontece com a maioria dos outros grandes aterros de outras capitais do país. Muitos 

deles distam mais de 50 ou até mais de 100 Km do centro das capitais, como é o caso de 

Porto Alegre que está a 160 Km de distância do AS.  

Na CTR de Macaúbas todo o resíduo é aterrado. Há um estudo feito pela UFMG 

sobre uma nova tecnologia para tratamento do chorume. Esta tecnologia é um conjunto 

de processos de tratamento físico-químico, biológicos e filtrações sofisticadas. A 

maioria dos municípios passou a destinar os seus resíduos para a CTR de Macaúbas 

devido aos Termos de Ajustamentos de Condutas. A CTR de Macaúbas recebe 

fiscalização de diversos órgãos, dentre eles a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), 

a Fundação Israel Pinheiro (FIP), a Superintendência Regional de Meio Ambiente 

(SUPRAM), o III Comando Aéreo Regional (COMAR), o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREEA), o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais (TCEMG) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPEMG). 

            A CTR de Macaúbas encontra-se a mais de 20 km da pista do Aeroporto 

Internacional de Confins e cerca de 13 km do Aeroporto da Pampulha. Mesmo estando 

dentro da Área de Segurança Aeroportuária (ASA), num  raio de 20 Km,  a CTR não 

está localizado dentro dos cones de pouso e decolagem, atendendo a legislação 

ambiental. E por não ter a presença de aves dentro do aterro, ele não compromete a 

segurança dos vôos daquele aeródromo.  Sua operação é monitorada pelo III COMAR 

que é responsável de fiscalizar o atendimento das Portarias do Ministério da 

Aeronáutica. 

            Fazendo uma comparação entre a CTRM e o Aterro Central de Tratamento de 

Resíduos Leste (CTL) do município de São Paulo, maior município brasileiro, é 

verificado que este possui uma forte estrutura já histórica através da Companhia de 

Tecnologia em Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) que já existe 

há mais de 20 anos. O aterro paulista possui uma capacidade de 6 mil toneladas por dia. 

A CTR com pouco mais de 5 anos já possui uma capacidade de 3.500 toneladas por dia. 

Isto demonstra um bom nível de desenvolvimento do maior aterro sanitário mineiro, que 

demonstra conseguir estar atualizado e em condições de suportar uma maior destinação 

adequada dos resíduos pelos próximos anos.  
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Entretanto, a CTRM possui dificuldades de receber resíduos industriais como a 

da empresa de laticínios Cotochés e o lodo da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA) que são resíduos com alto teor de água. A CTRM tem em sua 

estrutura uma oficina mecânica para manutenção diuturna nos 7 tratores que trabalham 

no manejo dos resíduos. Os caminhões que descarregam no aterro são de três tamanhos. 

Os de quatro toneladas que são os caminhões com caçamba que realizam a coleta 

setorizada e fixa nos municípios, os de oito toneladas que são os caminhões que 

realizam a coleta de limpeza pública e varrição e os de vinte e cinco toneladas que são 

os caminhões que deslocam com os resíduos acumulados dos municípios em 

transbordos para diminuir os custos com deslocamento. 

            Também possui dois tanques de acumulação de chorume com capacidade total 

de 5.000.000 de litros. Através da drenagem que capta todo o líquido do aterro o 

material é coletado e depois transportado para a Estação de Tratamento de Esgoto do 

Onça da COPASA.  Partem do aterro durante 24  horas uma frota de quatro caminhões 

por dia com um volume de 23.000 litros do chorume cada um. 

 Está em estudo o aproveitamento do gás metano produzido pelo aterramento 

dos resíduos que gerará um quantitativo de 10 MWH de energia. Parte será para 

aproveitamento no próprio aterro e o excedente será comercializado pela Companhia 

Energética de Minas Gerias (CEMIG).  

            O aterro possui um fluxo de cerca de 900 viagens que chegam por dia entre os 

três tipos de transportes mencionados. O que significa uma entrada de 37 caminhões por 

hora e quase um por minuto. O aterro ainda possui capacidade de receber mais 600 

toneladas por dia, o que seria receber os resíduos de mais 1.000.000 de habitantes, como 

por exemplo, mais as cidades de Betim e Contagem juntas. 

            O aterro consiste em camadas de solo que são preparadas com a retirada da 

vegetação natural, autorizada pelo órgão ambiental. Existe a primeira camada com cerca 

de 1 metro de argila compactada, para que não haja a contaminação do solo e acima 

existe uma cobertura com uma manta plástica de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

que é um dos poucos materiais, junto com aço inox que consegue suportar o poder 

corrosivo do chorume. Por cima desse plástico são colocados os resíduos em camadas 

de 5 metros de altura. E assim sucessivamente até a capacidade total do local. 
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Posteriormente é feito o mesmo procedimento em outras áreas do aterro.  O aterro 

possui também dentro do seu processo de licenciamento a recuperação 130 hectares de 

matas como parte da compensação ambiental. 

 

 

 

 

 

 


