
Resíduos Sólidos
O  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio
Ambiente e de Habitação e Urbanismo lançou, em 31 de maio de 2017, o Plano Setorial
intitulado  “Resíduos  Sólidos  Municipais”,  através  do  Procedimento  Administrativo  nº
0046.17.061652-1, cujo objetivo  consiste no estudo e na proposição de um conjunto de
medidas para o acompanhamento da implementação das ações exigidas pela Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  Federal  nº  12.305/2010)  para  a  destinação
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos dos municípios do Estado do Paraná, de
modo, também, a fomentar a atuação das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente e
Habitação/Urbanismo do Estado do Paraná no desenvolvimento de suas atribuições no
referido tema.
Dentre os objetivos  do referido Plano estão  o acompanhamento da implementação das
ações  exigidas  pela  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  para  a  destinação
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos dos municípios do Estado do Paraná,
compreendendo a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e reciclagem, a
compostagem, a logística reversa, a substituição dos lixões pelos aterros sanitários, o
tratamento e a destinação final adequada dos rejeitos, a inclusão social dos catadores de
materiais recicláveis, assim como a instrumentalização das Promotorias de Justiça com
atribuição na proteção ao meio ambiente quanto à adoção de medidas extrajudiciais ou
judiciais para o cumprimento da referida Lei.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305/2010, aliada
às  diretrizes  nacionais  do  saneamento  básico,  fixadas  pela  Lei  Federal  11.445/2007,
estabeleceram um novo  marco em matéria  de  gerenciamento  de resíduos sólidos  no
Brasil, deflagrando um novo modelo de gestão nesta seara.
Ambos os diplomas normativos atribuíram aos Municípios a gestão dos resíduos sólidos
urbanos, consoante se depreende dos seguintes dispositivos legais:  artigo 2o,  inciso I,
alínea “c”, e artigo 7o, incisos I, II e III, da Lei Federal 11.445, de 2007, c/c o artigo 3o,
inciso XIX, artigo 13, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, artigo 19 e artigo 36, inciso I, II, V e VI
da Lei Federal 12.305, de 2010. 
Compete, portanto, aos Municípios procederem ao gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos, devendo este “gerenciamento” ser entendido, nos termos do art. 3º, X, da Lei
Federal nº 12.305, de 2010, como o “conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente,
nas  etapas  de  coleta,  transporte,  transbordo,  tratamento  e  destinação  final
ambientalmente  adequada  dos  resíduos  sólidos  e  disposição  final  ambientalmente
adequada dos rejeitos”.
Neste contexto e inspirada no princípio da gestão compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos (artigo 6º, VII), a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu duas figuras
centrais no gerenciamento de resíduos sólidos: o próprio gerador de resíduos e o Poder
Público Municipal.  Ao primeiro incumbe a elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos  Sólidos,  enquanto  ao  segundo  compete a  elaboração  e  implementação  do
Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Legislação sobre Resíduos Sólidos:

Legislação Federal
Lei Federal 12.305, de 02.08.2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Lei  Federal  11.445,  de  05.01.2007  –  estabelece  as  diretrizes  nacionais  para  o
saneamento básico.
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Decreto Federal 7.404, de 23.12.2010 – regulamenta a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e  cria  o Comitê Interministerial  da Política Nacional  de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa.
Decreto  Federal  7.405,  de  23.12.2010  –  institui  o  Programa  Pró-Catador,  denomina
Comitê  Interministerial  para  Inclusão Social  e  Econômica dos Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis e o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de
Lixo.
Decreto Federal 9.177, de 23.10.2017 – regulamenta o art. 33, da LF 12.305/2010 que
trata da Logística Reversa.

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Resolução CONAMA 481/2017 – estabelece critérios e procedimentos para garantir  o
controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos.
Resolução CONAMA 465/2014 – Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos
necessários  para  o  licenciamento  ambiental  de  estabelecimentos  destinados  ao
recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos.
Resolução  CONAMA  452/2012  –  dispõe  sobre  os  procedimentos  de  controle  da
importação de resíduos, conforme as normas da Convenção da Basiléia sobre controle de
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito.
Resolução  CONAMA  420/2009  –  dispõe  sobre  critérios  e  valores  orientadores  de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes
para  o  gerenciamento  ambiental  de  áreas  contaminadas  por  essas  substâncias  em
decorrência de atividades antrópicas.
Resolução  CONAMA 416/2009  –  dispõe  sobre  a  prevenção  à  degradação  ambiental
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.
Resolução CONAMA 404/2008 – estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.
Resolução CONAMA 401/2008 – estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio  para  pilhas  e baterias  comercializadas no território  nacional  e  os  critérios  e
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.
Resolução  CONAMA 358/2005 –  dispõe sobre  o  tratamento  e  a  disposição  final  dos
resíduos dos serviços de saúde.
Resolução CONAMA 357/2005 –  dispõe sobre  a  classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução  CONAMA 348/2004  –  altera  a  Resolução  CONAMA 307/2002  incluindo  o
amianto na classe de resíduos perigosos.
Resolução CONAMA 335/2003 – dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios.
Resolução  CONAMA  316/2002  –  dispõe  sobre  procedimentos  e  critérios  para  o
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.
Resolução CONAMA 307/2002 – estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão de resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA 275/2001 – estabelece código de cores para diferentes tipos de
resíduos na coleta seletiva.
Resolução CONAMA 023/1996 - regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos. 

LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 
Lei Estadual nº 19.260, de 06.12.2017 – dispõe sobre medidas de coleta e de reciclagem
de óleos de origem vegetal e animal de uso culinário e seus resíduos.
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Lei Estadual nº 19.261, de 08.12.2017 – cria o Programa Estadual de Resíduos Sólidos
Paraná Resíduos.
Lei  Estadual  nº  19.294,  de  15.12.2017  –  dispõe  sobre  o  descarte  de  embalagens
recicláveis em pontos comerciais.
Decreto Estadual nº 8.426, de 07.12.2017 – dispõe sobre a obrigatoriedade da separação
seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades
do Poder Executivo.
Decreto Estadual nº 9213, de 23.10.2013 – regulamenta a Lei Estadual 17211, de 2012
que trata da responsabilidade de destinação de medicamentos em desuso.
Decreto Estadual nº 8.656, de 31.07.2013 – cria o Programa Paraná sem Lixões.
Lei  Estadual  nº 17.211,  de 03.07.2012 – trata da responsabilidade da destinação dos
medicamentos em desuso no Estado do Paraná.
Lei  Estadual  nº  17.232,  de  16.07.2012  –  estabelece  diretrizes  para  coleta  seletiva
contínua de resíduos sólidos oriundos de embalagens de produtos que compõem a linha
branca no âmbito do território paranaense.
Lei Estadual nº 17.230, de 16.07.2012 – estabelece normas de parceria entre o poder
público e o setor privado para instalação, retirada, transporte, reciclagem e destinação
adequada de bitucas de cigarros.
Lei  Estadual  nº  16.075,  de  1º.04.2009  –  proíbe  o  descarte  de  pilhas,  lâmpadas
fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham mercúrio
metálico em lixo doméstico ou comercial.
Lei  Estadual  nº  16.322,  de  18.12.2009  –  trata  da  responsabilidade  das  indústrias
farmacêuticas, das empresas de distribuição de medicamentos e das farmácias, drogarias
e drugstores de darem destinação final e adequada aos produtos que estejam com prazo
de validade vencidos ou fora de condições de uso.
Lei  Estadual  nº 15.698, de 27.11.2007 – autoriza o Estado a participar de consórcios
Intermunicipais de gestão de resíduos sólidos que especifica.
Lei Estadual nº 12.493, de 22.01.1999 – estabelece princípios, procedimentos, normas e
critérios  sobre  a  geração,  acondicionamento,  armazenamento,  coleta,  transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

Resoluções da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA e do
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA 
Resolução CEMA nº 094, de 04.11.2014 – estabelece diretrizes e critérios orientadores
para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, operação e encerramento de aterros
sanitários, visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais.
Resolução  CEMA  nº  090,  de  03.12.2013  –  estabelece  condições  e  critérios  para
empreendimentos de compostagem de resíduos sólidos de origem urbana e de grandes
geradores e para o uso do composto gerado.
Resolução CEMA nº 050, de 18.10.2005 – proíbe no estado do Paraná o armazenamento,
o tratamento e/ou a disposição final  de resíduos radioativos e explosivos oriundos de
outros Estados da Federação e/ou de outros Países.

Portarias do Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Portaria IAP nº 202, de 26.10.2016 – estabelece critérios para exigência e emissão de
Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Materiais produzidos pelo CAOP:
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Teses/Artigos -
Os Aterros Sanitários de Pequeno Porte e o Licenciamento Ambiental Simplificado: a (in)
constitucionalidade  da  Resolução  CONAMA  404/2008  e  da  Resolução  CEMA/PR
094/2014.

Notas Técnicas - 
Nota  Técnica  nº  02/2018  –  Gestão  integrada  de  resíduos  sólidos  urbanos.
Indispensabilidade da coleta seletiva e dos processos de reciclagem. Disponibilização de
materiais  recicláveis  para  Cooperativas  de  Catadores.  Lei  Federal  12.305/2010  que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Federal 7.404/2010. Atribuição
de papel central e prioritário às Cooperativas de Catadores.
Nota  Técnica  nº  04/2018  –  Grandes  Geradores  de  Resíduos  Sólidos.  Conceito  e
implicações  no  âmbito  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  instituída  pela  Lei
Federal  12.305/2010.  Obrigação dos Municípios definirem os Grandes Geradores,  por
meio do estabelecimento de  parâmetros sobre a natureza,  composição e volume dos
resíduos.  Remuneração  do  poder  público  pelos  serviços  prestados  mediante  preço
público.

Consultas Jurídicas
Consulta nº 04/2018 – Ampliação de Aterro Sanitário. Obrigatoriedade de realização de
EIA/RIMA.  Inteligência  do  artigo  5º  da  Resolução  CONAMA 308/2002.  Nulidade  do
licenciamento ambiental. Inconstitucionalidade e ilegalidade da dispensa de estudos de
impacto ambientais previstos nas Resoluções CONAMA 308/2002, CONAMA 404/2008 e
CEMA/PR 094/2014.
Consulta nº 26/2018 – Resíduos Sólidos. Associações e Cooperativas de Catadores de
Material Reciclável. Edital de Chamamento para Projetos sobre a gestão dos resíduos
recicláveis. Inadequação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal nº
12.305/2010.  Dever  municipal  de  integração das cooperativas  de catadores e  do seu
fortalecimento institucional. Inteligência do artigo 44 do Decreto Federal 7.404/2010.
Consulta nº 28/2018 – Desativação de “lixão”. Condenação do Município à recuperação
da área degradada do antigo “lixão” e à implantação de aterro sanitário. Obrigação de
elaborar  o  Plano  de  Recuperação  de  Área  Degradada  –  PRAD deve  ser  exigida  do
causador  do dano.  Princípio  do Poluidor-Pagador.  Inteligência do artigo 225,  §  3º,  da
Constituição da República e do artigo 4º, § 1º, da Lei Federal 6.938/1981.
Consulta  nº  35/2018 –  Resíduos Sólidos.  Ação Civil  Pública.  Obrigação do Município
implantar o sistema de compostagem. Inteligência do art.  36, inciso V, da Lei Federal
12.305/2010  que  instituiu  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  do  art.  9º  da  Lei
Estadual 12.493/99 e do art. 4º, parágrafo único, da Resolução CEMA/PR 90/2013. Não
cabimento da alegação do Princípio da Reserva do Possível em sede de contestação.
Consulta nº 52/2018 – Sistema de Logística Reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor
de sódio e mercúrio e de luz mista. Gestão e implantação no Estado do Paraná. Acordo
Setorial  de  âmbito  nacional.  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos.  Lei  Federal
12.305/2010. Artigos 3º, XII, 33 e seguintes. Decreto Federal 7.404/2010.
Consulta  nº  07/2017  –  Análise  de  minuta  de  edital  de  Tomada  de  Preço  visando  à
contratação de empresa para o tratamento, destinação e disposição final ambientalmente
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adequadas de resíduos sólidos urbanos e rejeitos. Inviabilidade de abertura do edital.
Imprescindibilidade da definição da tecnologia a ser empregada e do prévio licenciamento
ambiental – ao menos da expedição da licença ambiental prévia.
Consulta nº 39/2017 – Análise de EIA/RIMA sobre a ampliação de Aterro Sanitário que
visa  receber  resíduos  industriais  perigosos  (Classe  I).  Hipótese  de  indeferimento  do
pedido de licenciamento ambiental. Violação às normas da Resolução CEMA 094/2014 e
ausência de indicação de alternativas locacionais adequadas conforme impõe o artigo 5º
da Resolução CONAMA 01/1986.
Consulta nº 55/2017 – Condenação definitiva do Município em sede de Ação Civil Pública.
Implantação de aterro sanitário. Inviabilidade de redirecionamento dos valores de multa
diária  para  custeio  de  projetos  que  se  confundam  com  as  obrigações  de  fazer.
Necessidade de adequação de projeto apresentado pela municipalidade.
Consulta nº 44/2016 – Inquérito Civil instaurado para apurar possível poluição hídrica e do
solo  por  ausência  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto  na  zona  de  amortecimento  de
Unidades  de  Conservação  de  Proteção  Integral.  Declínio  de  competência  para  o
Ministério Público Federal por ser bem da União. Manifestação pela não homologação do
declínio de atribuição.

Modelos de peças extrajudiciais e judiciais formulados pelo CAOP:

✔ Ação  Civil  Pública  para  a  implementação  da  Gestão  Municipal  Integrada  dos
Resíduos Sólidos Urbanos.
✔ Termo de Ajustamento de Conduta para a implementação da Gestão Municipal
Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Notícias da atuação do CAOP relacionadas ao tema:

SETEMBRO 2017 -
CAOP-MAHU lança Plano Setorial  para  acompanhamento da implementação das
ações  exigidas  pela  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  –  Lei  Federal  nº
12.305/2010
O  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio
Ambiente e de Habitação e Urbanismo lançou, em 31 de maio de 2017, o Plano Setorial
intitulado “Resíduos Sólidos Municipais”, cujo objetivo consiste no estudo e na proposição
de  um  conjunto  de  medidas  para  o  acompanhamento  da  implementação  das  ações
exigidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos dos municípios do Estado do Paraná, de modo, também,
a  fomentar  a  atuação  das  Promotorias  de  Justiça  de  Meio  Ambiente  e
Habitação/Urbanismo do Estado do Paraná no desenvolvimento de suas atribuições no
referido tema.
Dentre os objetivos do Plano estão  o acompanhamento da implementação das ações
exigidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos dos municípios do Estado do Paraná, compreendendo a
não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e reciclagem, a compostagem, a
logística  reversa,  a  substituição  dos  lixões  pelos  aterros  sanitários,  o  tratamento  e  a
destinação  final  adequado  dos  rejeitos,  a  inclusão  social  dos  catadores  de  materiais

5



recicláveis, assim como a instrumentalização das Promotorias de Justiça com atribuição
na proteção ao meio ambiente quanto à adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais
para o cumprimento da referida Lei.
O objeto proposto neste Plano Setorial  possui  como limite  de abrangência os Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

DEZEMBRO/2017 - 
CAOPMAHU participa do XXII Congresso Nacional do Ministério Público
A Equipe  do  CAOPMAHU,  representada  pelo  Promotor  de  Justiça  Alexandre  Gaio,
participou do XXII Congresso Nacional do Ministério Público, realizado entre os dias 27 e
29 de setembro, em Belo Horizonte, com a apresentação de 2 (duas) teses intituladas  “Os
aterros  sanitários  de  pequeno  porte  e  o  licenciamento  ambiental  simplificado:  a  (in)
constitucionalidade  da  resolução  CONAMA  404/2008  e  da  Resolução  CEMA/PR
094/2014”  e  “A reserva legal na mata atlântica e a in(sustentabilidade) da prática do
manejo florestal “, ambas aprovadas por unanimidade.
A  tese  sobre  os  aterros  sanitários  de  pequeno  porte  discutiu  a  (i)legalidade  e
(in)constitucionalidade  da  dispensa  de  EPIA/RIMA para  a  instalação  e  ampliação  de
aterros  de  pequeno  porte  (até  20  toneladas/dia)  prevista  na  Resolução  404/2008  do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e na Resolução 094/2014 do Conselho
Estadual do Meio Ambiente do Paraná (CEMA/PR). 
Já  a  tese denominada “A reserva  legal  na  mata  atlântica  e  a  in(sustentabilidade)  da
prática do manejo florestal “ abordou a problemática relacionada à in(aplicabilidade) do
manejo florestal  em Reserva Legal  situada no âmbito de abrangência do bioma Mata
Atlântica em face da especialidade da Lei que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa deste bioma. 

JULHO/2018 - 
CAOP-MAHU monitora a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.
O CAOPMAHU integra o Grupo de Sustentação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
(PERS), o qual é responsável pela validação dos relatórios que compõem as metas do
Plano Estadual,  dentre  outras funções.  No último dia  05  de julho de 2018,  a  Equipe
Técnica participou da II Oficina Técnica Regional do PERS, na qual foram apresentadas
as diretrizes, estratégias, metas e ações propostas no PERS, o qual está em fase final de
elaboração. Após a oficina, em 10 de julho do presente, o Centro de Apoio de Proteção ao
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo em conjunto com a Promotoria de Proteção ao
Meio Ambiente do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba emitiram,
a Recomendação Administrativa 04/2018 ao Coordenador do Comitê Diretor do PERS a
qual  apresenta  análise  e  recomenda  a  inserção  das  considerações  referentes  as
diretrizes, estratégias, metas e ações propostas no referido Plano.

NOVEMBRO/2018 -  
Concluído o Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS 
O CAOPMAHU integrou o Grupo de Sustentação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
(PERS), o qual foi responsável pela validação dos relatórios que compuseram as metas
do Plano Estadual, dentre outras funções. O Plano foi finalizado e apresentado no último
dia 30 de agosto no evento intitulado  Seminário Final do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos do Paraná (PERS/PR) e encontra-se em fase de encaminhamento para a Casa
Civil para apreciação e aprovação da Lei.
Ao  Ministério  Público  cabe  a  continuidade  do  monitoramento  para  a  implantação  e
efetividades das estratégias, metas e ações previstas no documento. A revisão do Plano
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será  dará  em 4 (quatro)  anos,  contemplou os  399 municípios  do estado e  fornecerá
subsídios para um horizonte de atuação de 20 (vinte) anos. Destacam-se a priorização e
fortalecimento  do  trabalho  dos  catadores;  estímulo  a  compostagem  e  reciclagem;
fortalecimento da coleta seletiva; incentivo a implantação da logística e a gestão integrada
com o programa estadual de educação ambiental.

CAOPMAHU emite Nota Técnica sobre Grandes Geradores de Resíduos Sólidos. 
O  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio
Ambiente e de Habitação e Urbanismo expediu, no dia 1º de novembro de 2018, a Nota
Técnica 04/2018, que se propõe a traçar diretrizes mínimas para que as Promotorias de
Justiça  com  atribuição  na  defesa  do  meio  ambiente  e  os  Grupos  de  Atuação
Especializada  em  Meio  Ambiente,  Habitação  e  Urbanismo  (GAEMAs)  atuem  na
fiscalização  e  acompanhamento  de eventual  omissão  ilícita  por  parte  dos  Municípios
quanto  ao  adequado  exercício  de  suas  competências  para  a  regulamentação  e
implementação das normas sobre os grandes geradores, com o intuito de se fazer cumprir
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2010.
A Nota Técnica trata de instrumentos centrais da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Serviço Público de
Limpeza  Urbana  e  Manejo  de  Resíduos  Sólidos  e  o  Plano  de  Gerenciamento  de
Resíduos.  Aborda,  ainda,  o  papel  crucial  que  os  Municípios,  o  Distrito  Federal  e  os
próprios geradores exercem no gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Na sistemática da Política Nacional, incumbe aos Municípios e ao Distrito Federal definir
os  grandes  geradores  para  impor-lhes  a  responsabilidade  pela  destinação
ambientalmente adequada dos próprios resíduos ou o pagamento da devida remuneração
quando tal destinação for realizada pelo Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos.

CAOPMAHU  compartilha  a  experiência  sobre  as  possibilidades  de
acompanhamento  do  MP  no  tocante  à  gestão  dos  resíduos  sólidos  pelos
Municípios em reunião do GNDH
O CAOPMAHU, através do Promotor de Justiça Alexandre Gaio, participou da II Reunião
Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos  - GNDH, a qual ocorreu entre os dias
04 e 06 de setembro de 2018. O objetivo da reunião consistiu em discutir a atuação do
Ministério Público em relação a problemáticas ambientais notadamente resíduos sólidos e
tutela da fauna, ocasião em que foram aprovados os Enunciados 2 e 3, além de outros,
cujo teor seguem adiante:
“Enunciado 2 – O Ministério Público deve exigir que os municípios definam os grandes
geradores e a sua responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos ou a devida
remuneração do Poder Público pelos serviços prestados”.
“Enunciado 3 – O Ministério Público deve zelar para que os Municípios sejam ressarcidos
no caso de executarem serviços relacionados à coleta, ao transporte e à destinação final
de resíduos produzidos pelos grandes geradores, ou sujeitos à logística reversa”.

Equipe do CAOP-MAHU participa de reunião com grupo de Municípios responsável 
por discutir estratégias de gestão para os resíduos sólidos no Paraná (R-20).
No dia 13 de março de 2018, a 8º Reunião Ordinária do Grupo R – 20, realizada no
auditório  do  setor  de  Orgânicos  do  Mercado  Municipal  em  Curitiba,  contou  com  a
participação da Equipe do CAOPMAHU, representada pelo Promotor de Justiça Alexandre
Gaio e pela Engenheira Ambiental  Letícia  Uba da Silveira  Maraschin.  O Promotor  de
Justiça  ministrou a palestra intitulada “O papel do Ministério Público na Gestão dos
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Resíduos Sólidos”, na qual reafirmou aos Municípios o dever do cumprimento efetivo da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) e tratou dos seus temas
centrais, tais como a prioridade no cumprimento do artigo 9º, coleta seletiva e reciclagem,
priorização e fortalecimento do trabalho dos catadores e logística reversa.
O  Grupo  R-20  foi  instituído  pelo  Decreto  Estadual  8656/2013,  é  formado  por
representantes dos municípios paranaenses (Secretários de Meio Ambiente, Técnicos), e
tem como objetivo  a busca de soluções sustentáveis  no gerenciamento dos resíduos
sólidos e a logística reversa. O Grupo é coordenado pela Secretária Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) 
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