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A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO NO
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESUMO
A grande quantidade de resíduos decorrentes das atividades humanas acarreta inúmeras
dificuldades para a Administração Pública, especialmente no que se refere à sua destinação
final, pois a escassez de recursos financeiros, de infraestrutura adequada e de pessoal
qualificado inviabiliza a observância, pelo poder público, das determinações constitucionais de
preservação do meio ambiente e garantia da saúde da população. As Parcerias Público-Privadas
revelam-se como uma das formas jurídicas adequadas para a implementação de programas de
gestão de resíduos sólidos, possibilitando à Administração Pública cumprir com as normas
insculpidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela a Lei Federal nº
12.305/2010. Na pesquisa foi utilizada a revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa
empírica, além do método qualitativo e hipotético-dedutivo, no qual se trabalhou a técnica da
pesquisa exploratória. Concluiu-se que a implantação da PPP pode vir a ser uma solução para
resolver o problema de ordem econômica e social dos municípios, principalmente os de
pequeno porte e melhorar a qualidade de vida da população. Analisou-se que as áreas de
implantação de aterros sanitários são escassas, bem como os recursos financeiros destinados à
área de saneamento, impossibilitando que alguns municípios consigam implantar um aterro
dentro das normas legais suprindo a demanda da municipalidade.
Palavras-chaves: Parceria Público-Privada. Gestão de Resíduos Sólidos. Sustentabilidade.
Meio Ambiente.

THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MANAGEMENT INSTRUMENT FOR
THE MANAGEMENT OF SOLID URBAN WASTE
ABSTRACT
The large amount of waste resulting from human activities entails numerous difficulties for the
Public Administration, especially with regards to its final destination, since the scarcity of
financial resources, adequate infrastructure and qualified personnel makes it impossible for the
Public Power to observe the constitutional determinations of preservation of the environment
and the guarantee of population’s health. The Public-Private Partnerships prove to be an
appropriate legal approach to the implementation of solid waste management programs,
enabling the Public Administration to comply with the standards set forth in the National Policy
on Solid Waste, established by Federal Law nº. 12.305/2010. For the reserch, it was used
bibliographical review, documentary analysis and empirical research, besides the qualitative
and hypothetical-deductive method, in which the exploratory research technique was used. It
was concluded that the implementation of PPP’s can be a solution to solve the economic and
social problems of municipalities, especially small ones and improve the quality of life of the
population. It was analyzed that landfill sites are scarce, as well as financial resources destined
to the sanitation area, it impossible for some municipalities to implement a landfill within legal
norms, supplying the municipality's demand.
Keywords: Public-Private
Environment.
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INTRODUÇÃO

Nota-se que a sociedade contemporânea tem despertado para a necessidade da
adoção de políticas públicas que primam pela prática da produção e consumo sustentáveis.
Ressalta-se que tanto o desenvolvimento quanto o crescimento econômico propiciaram,
substancialmente, a produção excessiva de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).
O aumento populacional e o consumo de bens em excesso vêm agravando um dos
mais significativos problemas ambientais da atualidade: o acúmulo de resíduos. Percebe-se que
vivemos a era do consumismo, a civilização do desperdício, e que o homem da sociedade
industrial é um ser produtor de lixo em massa.
O conceito de desenvolvimento sustentável, que atende às necessidades do presente
sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas, é a nova palavra de
ordem desde que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente da Organização das Nações
Unidas (ONU) publicou seu relatório, em abril de 1987, sob a denominação de “Nosso futuro
comum”, que teve sua inspiração na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, onde o Brasil, naquele momento, rejeitou
firmemente o propósito de adoções de padrões internacionais para proteção ambiental.
O relatório em comento expressa a possibilidade do surgimento de uma nova era de
crescimento econômico, que se apoie em políticas que mantenham e expandam a base dos
recursos naturais.
Sob outro enfoque, a enorme quantidade de resíduos decorrentes das atividades
humanas acarreta inúmeras dificuldades para a Administração Pública no Brasil, especialmente
no que tange à sua destinação final. A escassez de recursos financeiros, de infraestrutura
adequada e de pessoal qualificado inviabilizam a observância, pelo poder público, das
determinações constitucionais de preservação do meio ambiente e garantia da saúde da
população.
Destaca-se como um dos mais significativos problemas da atualidade a gestão
pública ineficiente dos resíduos sólidos urbanos, devido a existência de vários dilemas
ambientais, inclusive de saúde pública, provenientes da alocação irregular dos mesmos,
ausência de políticas públicas de incentivo à reciclagem e também falta de efetiva fiscalização.
Tema de grande relevância e que ganha ritmo na esfera municipal em diversas áreas,
as Parcerias Público-Privadas (PPP’s) revelam-se como uma das formas jurídicas adequadas
para a implementação de programas de gestão de resíduos sólidos, possibilitando à

Administração Pública cumprir com as normas insculpidas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305, publicada no dia 02 de agosto de 2010.
A legislação pertinente à PNRS estabelece, na norma do art. 47, a exigência da
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, vedando a utilização dos lixões
(BRASIL, 2010).
Quanto ao art. 54 da mesma lei, cuja efetivação tinha sido estabelecida para 2014,
no que se refere à proibição do uso de lixões e a exigência de que os aterros sanitários
legalizados só poderão receber rejeitos, alcançou nova revisão no prazo legal (BRASIL, 2010).
Foram acrescidas as seguintes alterações à prorrogação supra: i) em 01/07/2015,
pelo Senado Federal, com prazos que variam de acordo com o porte do Município entre os anos
de 2018 e 2021; ii) em 13/10/2015, pela Câmara dos Deputados, para todos os Municípios em
2018; iii) em 20/11/2015, a então Presidente Dilma Rousseff vetou tais prorrogações
fundamentando-se em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o Ministro Luís
Roberto Barroso concedeu liminar para derrubar as regras inseridas pelo Congresso no texto da
Medida Provisória que não tinham relação com a proposta original do Executivo.
Em outubro de 2016 foi apresentado pela Câmara dos Deputados o Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 2.289/2015, no qual o prazo para a adequação da disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos passa a ser até 31 de julho de 2018, com algumas
exceções, onde a prorrogação passa a ser até 31 de julho de 2019 e até 31 de julho de 2020,
considerando-se o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) de cada Município. Aguarda-se a
criação de Comissão Temporária da Mesa para a aprovação pelo Congresso Nacional.
Essas diretrizes obrigam os Municípios a investir para melhorar os sistemas de
tratamento do lixo e aumentar extraordinariamente as práticas de reciclagem - apenas 3% das
cidades brasileiras têm mecanismos de coleta seletiva regulamentados, segundo o Ministério
do Meio Ambiente (MMA)1. Destaca-se que a competência para a gestão de resíduos sólidos
no Brasil é dos Municípios segundo art. 30 da CR/1988 (BRASIL, 1988).
Não obstante a entrada em vigor de tão esperada legislação, denota-se que o simples
fato da definição de uma data para que seja efetivada a normatização em comento, quando ela
não corresponde à realidade socioeconômica da localidade, não proporciona a solução de

1

Conforme BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADticade-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos>. Acesso em: 19 mar. 2017.

problemas de tamanha monta, indicando uma possível ausência de cumprimento, por parte dos
Municípios, da extinção dos lixões dentro do prazo legal.
No intuito de se alcançar tal empreitada, muitos Municípios celebraram PPP’s para
cumprirem com os dispositivos legais normatizados pela Lei nº 12.305/2010 e efetuarem a
correta gestão dos resíduos sólidos.
Na realidade social-ambiental contemporânea vislumbra-se o cenário de que estão
cada vez mais escassas as áreas livres suficientes e adequadas para a construção de aterros
sanitários, de acordo com os dispositivos legais vigentes. Em virtude das dificuldades técnicas
e econômicas, destacando-se o alto custo de manutenção, grande parte dos municípios iniciam
as obras públicas de criação de um aterro sanitário, mas acabam transformando os mesmos em
verdadeiros lixões. Passam, então, a depositar seus resíduos sólidos de forma irregular, em
locais indevidos e sem as medidas adequadas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública,
consequentemente degradando ainda mais o meio ambiente.
A Parceria Público-Privada, nas lições de Di Pietro (2011), é um contrato
administrativo da espécie concessão, existente nas modalidades patrocinada ou administrativa.
A concessão patrocinada de serviços públicos ou de obras envolve a necessidade de
complementação à tarifa cobrada dos usuários com uma contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado. Na concessão administrativa, a própria Administração Pública é a
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de
bens do serviço prestado pelo parceiro privado.
As Parcerias Público-Privadas inerentes à coleta de resíduos sólidos urbanos
surgem como uma solução, proporcionando uma nova visão à gestão pública e servindo como
instrumento de auxílio no planejamento municipal e na solução de problemas.
Justifica-se a presente pesquisa pela relevância do assunto no âmbito federativo,
pois o problema do manejo e disposição final dos resíduos sólidos urbanos estão distribuídos
por todo o País, quase sem exceções.
A implantação das PPP’s pode vir a ser uma solução para resolver o problema de
ordem econômica e social dos municípios, principalmente os de pequeno porte, em virtude da
escassez dos recursos financeiros destinados à área de saneamento.
A pesquisa objetiva analisar a legislação pertinente às PPP’s, identificando os
requisitos e dificuldades na sua formação, tendo por objeto de estudo verificar se estes
instrumentos de gestão pública auxiliam no desenvolvimento microrregional, devido à
facilitação da prestação dos serviços públicos essenciais.

Tem-se como delimitação o estudo das Parcerias Público-Privadas, inerentes ao
manejo de RSU, como instrumento de auxílio no planejamento e na solução de problemas
municipais visando à implantação de aterros e gestão dos mesmos, bem como apresenta-se o
estudo de caso concreto tangente à formação de Parceria Público Privada pertinente aos
Municípios de Belo Horizonte e Sabará.
Atendendo a linha de pesquisa do Mestrado em Direito da Escola Superior Dom Helder
Câmara, “Direito, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável”, o estudo do instrumento
público de gestão denominado Parceria Público-Privada, notadamente voltado para o manejo e
destinação final dos RSU, merece destaque.
Este estudo foi iniciado com a definição do problema e análise da relevância da
pesquisa para academia, abrangendo a importância da destinação ambientalmente correta dos RSU,
por meio da modalidade de PPP, a partir da ótica econômica e socioambiental.
Para o desenvolvimento do presente estudo, a pesquisa será realizada com base em
diferentes métodos: revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa empírica.

Para desenvolver o trabalho será utilizado o método qualitativo, sendo que para a
forma de abordagem o método hipotético-dedutivo, no qual se trabalhará a técnica da pesquisa
exploratória que apresenta melhor resultado de análise. Inicialmente, a mesma será centrada no
estudo de teorias para posteriormente alinhar-se ao estudo empírico.
A metodologia jurídico-dogmática também encontra amparo no tema proposto na
medida em que o estudo do ordenamento jurídico vigente é essencial no seu desenvolvimento,
pois as Parcerias Público-Privadas in comento surgem como uma possível solução de auxílio
para o planejamento municipal. Baseia-se, ainda, o presente estudo em pesquisa bibliográfica
para, a partir de referências teóricas publicadas em documentos, explicar os problemas
propostos. Busca-se, também, conhecer e analisar contribuições científicas e culturais
existentes sobre o mesmo, utilizando-se para tanto, fontes secundárias, tais como base de dados,
bancos de dados, estatísticas e centros de pesquisa.
O trabalho in tela foi dividido em cinco capítulos, excluindo-se neles a Introdução
e as Considerações Finais. O capítulo 1 analisa o contexto do estudo, identificando as
necessidades, objetivos e delimitação do escopo.
O capítulo 2 apresenta a evolução histórica das PPP’s, o paradigma brasileiro,
acepções conceituais e características, além dos tipos de concessões e formas de remuneração
destas.
O capítulo 3 discorre sobre a gestão ambiental pública e as diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos abrangendo os instrumentos de comando e controle fiscais e o

poder de polícia ambiental, bem como aborda questões pertinentes ao tratamento e destinação
final dos RSU.
Aborda-se no Capítulo 4 o marco legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), onde enfatiza-se a necessidade da adoção de práticas que possam modificar a espécie
de produção e que minimizem a quantidade de resíduos sólidos depositados em aterros
sanitários, com o estímulo à reutilização, à reciclagem, à compostagem, entre outros métodos.
No que tange ao Capítulo 5, analisa-se as PPP’s relacionadas especificamente ao
manejo de RSU, abordando, inclusive, experiências internacionais sobre este tema.
No capítulo 6, tema central deste trabalho, estuda-se a efetividade das PPP’s
pertinente à gestão dos RSU, adentrando-se na possibilidade de sua viabilidade econômicofinanceira, o regime de repartição de responsabilidade entre os contratantes, análise do
Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais, além do
estudo de caso concreto pertinente à formação de Parceria Público-Privada pertinente aos
Municípios de Belo Horizonte e Sabará.
Por fim, encerra-se apresentado as considerações finais da análise do presente
estudo.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

No final do século XX difundiram-se pelo mundo ideias e soluções neoliberais,
tangentes às prestações de atividades estatais, no intuito de suprirem o desequilíbrio fiscal
existente em que os Estados se encontravam. É neste contexto que permitiu-se a atuação
subsidiária do Estado com o escopo de remeter à iniciativa privada a prestação de serviços sem
a perda do interesse público.
Afirma Di Pietro (2011, p. 103) que quando ocorreu esta transferência de funções
administrativas do Estado para os agentes privados, concebeu-se o instituto da parceria públicoprivada.

1.1 Panorama internacional

No Estado de Bem-Estar Social, um governo nacional tem o dever de adotar
medidas tendentes a aumentar a renda nacional, afirma Niebuhr (2008). Em relação ao
indivíduo, como representante de seus próprios interesses, é de se esperar que proceda de
maneira a aumentar sua renda individual. Como os custos e as rendas individuais e sociais nem
sempre se correspondem, o Governo pode empreender ações que beneficiem ao conjunto da
economia quando nenhum indivíduo está em condição de fazê-las.
A partir da mudança da perspectiva liberal para social, passa-se a atribuir ao Estado
a titularidade da consecução dos serviços reputados relevantes pelas diferentes ordens jurídicas
para a consecução dos fins de interesse público (NIEBUHR, 2008).
As atividades às quais a lei atribuía característica de serviço público não poderiam
mais restar simplesmente relegadas à conveniência da exploração privada. A Administração
Pública não deveria somente fiscalizá-las, mas assumir a prestação direta como pertinente às
suas incumbências, pondo-as sob uma disciplina peculiar específica (NIEBUHR, 2008).
Durante o decorrer do século XX, este modelo de Estado do Bem-Estar Social foi
incapaz de pôr fim às desigualdades sociais como se propunha a fazer. Os benefícios
evidenciados pela prestação de serviços públicos não alcançavam a população pobre,
principalmente nos países em desenvolvimento, e políticas de habitação, saneamento e saúde
sequer existiam. Em relação à crise no modelo de Estado Social, que acarretou grande
endividamento para manutenção da máquina administrativa, as despesas superavam em muito

as receitas, abrindo espaço para uma discussão sobre a possibilidade do retorno a um Estado de
mínima intervenção (NIEBUHR, 2008).
No final do século XX, buscando sanear a falta de recursos financeiros, e a
necessidade da melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos, vários países
passaram a criar instrumentos que pudessem remeter à iniciativa privada os ativos empresariais
e prestação de serviços públicos. As medidas “desestatizadoras”, abrangendo a
desregulamentação e privatizações, conhecidas como “solução neoliberal para gestão de crise”,
tinham como escopo a otimização da prestação dos serviços públicos, por meio da redução da
atuação do Estado na economia (NIEBUHR, 2008).
A proposta desestatizadora neoliberal ganhou força não só pela incapacidade
financeira do Estado, mas também pela capacidade da esfera privada de apresentar ganhos de
eficiência na prestação dos serviços públicos que até então eram exclusivos do Estado.
Enfim, para efeito de contornar a crise financeira, oferecer satisfatoriamente os
serviços públicos e criar condições favoráveis ao investimento de grandes corporações externas,
ganhou corpo a ideia de desestatização de parte substancial do aparato estatal, calcada no
princípio da subsidiariedade (NIEBUHR, 2008).
O instrumento de parceria firmado entre os entes públicos e privados surge a partir
da busca de segurança jurídica aos partícipes do projeto diante de circunstâncias até então
asseguradas somente pelo universo público.
Alexandre Mazza (2015) assevera que existem quatro fases de evolução histórica
nas formas de prestação de serviço público:

1ª Fase (ausência do Estado na prestação): num primeiro momento, até o início do
século XX, e sob a vigência do chamado Estado Liberal ou Estado-Polícia, o Poder
Público não prestava serviços públicos à coletividade, já que a missão fundamental
atribuída ao Estado consistia na simples fiscalização da atuação dos particulares.
2ª Fase (prestação direta): com o advento das chamadas Constituições Sociais,
especialmente a mexicana de 1917 e a alemã de 1919, surgiu o denominado Estado
Social ou Estado Providência, encarregado da prestação direta de inúmeros serviços
públicos.
3ª Fase (prestação indireta via concessão e permissão): (...) após a Segunda Guerra
Mundial, a prestação de serviços públicos deixou de ser realizada diretamente pelo
Estado e passou a ser delegada a empresas privadas por meio de instrumentos de
concessão e permissão de serviços públicos.
4ª Fase (prestação com distribuição de riscos): (...) as PPP’s nasceram nesse contexto
de falta de recursos públicos, ineficiência na gestão governamental e necessidade de
distribuição de riscos para atrair parceiros privados (MAZZA, 2015, p. 521).

Apesar da utilização das parcerias público-privadas em uma nova demanda de
investimentos, tendo como parceiros países em desenvolvimento, a associação existente entre

a esfera pública e privada já era utilizada por países em todos os continentes, o que demonstra
a capacidade das PPP’s de adequação às realidades político-econômicas, sociais e legais tão
distintas.
Azevedo (2009) preconiza que a utilização da prática em comento é utilizada de
forma crescente e continuada.

Em grau variado, mas de forma crescente e continuada, este esquema é utilizado
independente do regime político e nível de desenvolvimento tendo contribuído
significativamente para enriquecer o leque de modelos de concretização e as práticas
desenvolvidas (AZEVEDO, 2009, p. 135).

No Brasil, o processo de privatização teve início no final da década de 1970, com a
criação do Programa Nacional de Desburocratização, sem grandes resultados, sendo retomado
no início da década de 1990 com o lançamento do novo Programa Nacional de Desestatização
(PND).
Negócios entre o Poder Público e a iniciativa privada já eram autorizados pela
legislação brasileira, considerando os contratos de concessão de serviço público da Lei nº
8.987/95, os contratos de gestão de organizações sociais (Lei nº 9.637/98), os de concessão de
uso de bem público, prestações de serviço e fornecimento de produtos e construção de
infraestrutura por particulares (Lei nº 8.666/93).
A Constituição da República de 1988 prevê que a Administração Pública tem as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, devendo exercer as atividades de fomento.
A Carta Magna prevê ainda, em seu artigo 175, a existência dos chamados serviços
públicos, cuja prestação pode se dar de modo direto, pelo Poder Público, ou indireto, pelo
particular sob delegação (NIEBUHR, 2008).
A edição da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para
licitações e contratos com a Administração Pública, inaugurou uma nova realidade jurídiconormativa.
Com o avanço nas relações de prestação de serviços entre o Estado e o particular, e
a desmistificação das privatizações e descentralizações, e buscando modernizar as relações de
negócios administrativos, surge o interesse na recriação das técnicas contratuais.
Na esteira do exemplo inglês, diversos países europeus e os Estados Unidos, entre
cerca de sessenta Estados nacionais, inclusive o Brasil, incorporaram ou estão introduzindo em
seus ordenamentos as PPP’s, com a finalidade, especialmente, de viabilizar o investimento
privado em atividades e áreas não contempladas satisfatoriamente por investimentos estatais,

imprimindo maior eficiência na prestação do serviço e/ou possibilitando o emprego de
tecnologias avançadas em determinadas atividades (NIEBUHR, 2008).
Como analisado, os serviços têm sido prestados por terceiros e as concessões têm
sido delegadas a investidores privados por décadas. A novidade tem sido a associação entre o
governo e o setor privado para provisão de serviços usualmente prestados pelo setor público
(GRILO, 2008).
No Brasil, as PPP’s foram instituídas com o advento da Lei nº 11.079/04 contendo
propostas de suprir a deficiência e escassez de recursos para investimentos em setores
infraestruturais de maior carência, considerados entrave ao desenvolvimento do país
(FORTINI, 2009).
A enorme quantidade de resíduos decorrentes das atividades humanas acarreta
dificuldades para a Administração Pública no Brasil, especialmente no que se refere à sua
destinação final. A escassez de recursos financeiros, de infraestrutura adequada e de pessoal
qualificado inviabilizam a observância, pelo poder público, das determinações constitucionais
de preservação do meio ambiente e garantia da saúde da população.

1.2 O paradigma adotado pelo Brasil: o exemplo britânico

O termo parceria público-privada pode ser utilizado de forma ampla ou estrita. O
Conselho de Infraestrutura Pública e Privada do Banco Mundial define PPP’s como acordos
contratuais de diferentes naturezas, nos quais duas partes dividem direitos e deveres durante a
duração do contrato (SUNDFELD, 2005).
O Reino Unido é considerado o país pioneiro nesse tipo de investimento, surgindo
ao final da década de 1990, que, inicialmente, chamou-se PFI – Project Finance Iniciative, e,
posteriormente, passou a ser chamado PPP – Public Private Partnership. Nessa modalidade de
associação público-privada, o setor público mantém a responsabilidade pela provisão de parte
dos serviços (SUNDFELD, 2005).
O modelo inglês foi estruturado como uma opção à privatização e ao sistema
anterior, que mantinha a autoridade governamental como responsável pela propriedade,
manutenção e operação de ativos de interesse público.
O conceito de PFI foi introduzido no Reino Unido em 1992. Inicialmente os
objetivos, que eram de aumentar os investimentos nas áreas sociais, como a saúde, foram
frustrados por falta de planejamento, excesso de projetos simultâneos e pressa na execução dos
projetos. Esses problemas foram responsáveis pelo surgimento de casos de enriquecimento

ilícito, renegociações contratuais duvidosas, serviços de má qualidade, aumento abusivo de
tarifas e atrasos nas obras do metrô de Londres. Dessa feita, de modo mais cauteloso, o governo
britânico realizou alguns ajustes e incluiu mecanismo de controle estatal mais rigoroso para
retomar o rumo das parcerias (SUNDFELD, 2005).
O PFI, uma “iniciativa para o financiamento privado”, antes de ser uma forma
genérica de contratação, é um programa do governo britânico que visa encorajar a realização
de obras e a gestão de serviços públicos mediante o apoio do financiamento privado. O PFI
inscreve-se no quadro do prolongamento da política conservadora de modernização da
administração pública, via redução das despesas públicas, visando, paradoxalmente, corrigir o
envelhecimento das infraestruturas resultante dessa mesma política. O PFI é uma forma de
assegurar grandes investimentos de capital sem o recurso imediato aos cofres públicos.
Consórcios privados, usualmente envolvendo grandes firmas de construção, são contratados
para projetar, construir e, em alguns casos, operar novos projetos (SUNDFELD, 2011).
Considerando as características peculiares do sistema jurídico britânico, o PFI,
como procedimento contratual, não lança nenhuma categoria jurídica nova no direito dos
contratos. O que muda com o PFI em relação aos programas de modernização e de redução de
despesas que o precederam é a sua recorrente utilização como instrumento dotado de eficiência
pautado na denominada administração gerencial (SUNDFELD, 2011).
Na visão de Sundfeld, a descrição dos contratos PFI é pragmática, pois não existe
um regime jurídico preestabelecido, do qual se possa dar uma definição in abstracto. Neste
diapasão, descrever o contrato PFI significa descrever os contratos já assinados, com a ajuda
das instruções do Tesouro que a estes impuseram as cláusulas essenciais. Através da utilização
do instrumento do PFI tem sido possível empreender mais projetos de serviços públicos, sem
aumentar a despesa pública e antecipando o tempo de realização dos projetos (SUNDFELD,
2011).
Além do Reino Unido diversos países vêm desenvolvendo programas de parcerias.
Com diferentes graus de intensidade e sucesso, projetos de PPP’s estão em andamento em
Portugal, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Irlanda, Holanda, Canadá, Austrália, África do Sul,
entre outros. Na América Latina, Chile e México foram os pioneiros no uso da PPP para a
provisão de infraestruturas e serviços públicos (DI PIETRO, 2011).
No caso do Brasil, a utilização da PPP representa uma alternativa indispensável
para o desenvolvimento, em face das enormes carências socioambientais e econômicas do país,
que poderão ser supridas mediante a colaboração positiva do setor público e privado.

1.3 Conceito de Parcerias Público-Privadas

A parceria público-privada é um modelo de contratação de serviços públicos em
que a remuneração do particular é feita, parcial ou integralmente, pelo Estado. É uma mudança
da lógica de aquisição de ativos para uma de compra de serviços, o que acarreta alteração
fundamental na estrutura de incentivos do contrato. Sendo responsável pelo projeto, construção,
financiamento e operação dos ativos necessários à disponibilização do serviço, o particular é
incentivado a adotar uma visão integrada do ciclo de vida do empreendimento, o que estimula,
além de eficiência, melhor qualidade na prestação do serviço (JUSTEN FILHO, 2005).
Justen Filho (2005) afirma ser a PPP uma espécie de contrato que dispõe de modelo
organizacional de ajuste a longo prazo.

Parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo prazo de duração,
por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e
(ou) prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da
exploração da infraestrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada
pelo Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro
(JUSTEN FILHO, 2005, p. 21).

A Lei nº 11.079/2004, aprovada em 30 de dezembro de 2004, institui as normas
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da Administração
Pública.
Sob a ótica do ordenamento jurídico português, segundo o artigo 2º do Decreto Lei
nº 86/2003, que dispõe sobre a definição de normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado
na definição, concepção, preparação, concurso, adjudicação, alteração, fiscalização e
acompanhamento global das parcerias público-privadas, conceitua-se a PPP como:

Para os efeitos do presente diploma, entende-se por parceria público-privada o
contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas, designadas por
parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a
assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma
necessidade colectiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo
investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado 2
(PORTUGUAL, 2003, p. 2.683).

2

Conforme
PORTUGUAL.
Ministério
das
Finanças.
<https://www.ers.pt/uploads/document/file/215/02.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

Disponível

em:

A denominação atribuída às parcerias público-privadas surge a partir das limitações
da atividade do poder público que resultou em uma crise estatal, diante de um contexto onde o
parceiro privado se apresenta como um grande colaborador aos interesses do Estado.
Segundo Hely Lopes Meirelles (2012), a parceria público-privada pode ser
conceituada levando-se em consideração a nuance na inovação da gestão pública no setor de
infraestrutura:

É uma nova forma de participação do setor privado na implantação, melhoria e gestão
da infraestrutura pública, principalmente nos setores de rodovias, ferrovias, hidrovias,
portos, energias etc., como alternativa à falta de recursos estatais para investimentos
nessas áreas (MEIRELLES, 2012, p. 263).

Maria Sylvia Zanela Di Pietro (2015) explica o conceito de PPP sob o viés do
objeto, asseverando que:

A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que tem por
objeto (a) a execução de serviço público, precedida ou não de obra pública,
remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do
parceiro público, ou (b) a prestação de serviço de que a Administração Pública seja
usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação
de bens, mediante contraprestação do parceiro público (DI PIETRO, 2015, p. 353).

Segundo conceitua a própria Lei nº 11.079/04 em seu artigo 2º, “parceria público
privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”
(BRASIL, 2004).
Em uma análise sobre o tema, Mariana Campos de Souza (2008) afirma que:

A PPP é uma forma de delegação de uma entidade pública a uma entidade privada,
em que esta se responsabilizará pelo financiamento, execução e manutenção de uma
obra pública ou serviço público por um período suficientemente longo para amortizar
os investimentos (SOUZA, 2008, p. 182).

O Tribunal de Contas da União3 (TCU) também apresenta o conceito para as PPP’s
nos seguintes termos:
As Parcerias Público-Privadas (PPP) são contratos de concessão em que o parceiro
privado faz investimentos em infraestrutura para prestação de um serviço, cuja
amortização e remuneração é viabilizada pela cobrança de tarifas dos usuários e de
subsídio público (PPP patrocinada) ou é integralmente paga pela Administração
Pública (na modalidade de PPP administrativa) (TCU, 2017, p. 23).
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No âmbito internacional, o Livro Verde Europeu sobre as Parcerias PúblicoPrivadas (2004) conceitua a PPP como sendo um ato de cooperação entre os setores público e
privado, levando-se em consideração o conhecimento técnico e a expertise de cada parte, a
distribuição adequada de recursos, riscos e remuneração (COM, 2004).
A referência doutrinária europeia em comento traz ainda as principais
características observadas nos contratos administrativos de PPP, tangentes ao tempo de
duração, financiamento, agentes econômicos e distribuição dos riscos.

De um modo geral, as PPP caracterizam-se pelos seguintes elementos:
• A duração relativamente longa da relação, que implica a cooperação entre o parceiro
do sector público e o parceiro do sector privado sobre diferentes aspectos de um
projecto a realizar.
• O modo de financiamento do projecto, assegurado em parte pelo sector privado, por
vezes através de complexas montagens jurídico-financeiras envolvendo os diversos
intervenientes. Aos financiamentos privados podem, todavia, acrescentar-se
financiamentos públicos, por vezes de montantes assaz significativos.
• O papel importante do agente económico, que participa em diferentes fases do
projecto (concepção, realização, aplicação, financiamento). O parceiro do sector
público concentra-se essencialmente na definição dos objectivos a atingir em termos
de interesse público, de qualidade dos serviços propostos, de política dos preços, e
assegura o controlo do cumprimento destes objectivos.
• A distribuição dos riscos entre o parceiro do sector público e o parceiro do sector
privado, para o qual são transferidos os riscos habitualmente suportados pelo sector
público. Contudo, as PPP não implicam necessariamente que o parceiro do sector
privado assuma todos os riscos, ou a parte mais importante dos riscos decorrentes da
operação. A distribuição precisa dos riscos efectuar-se-á caso a caso, em função das
capacidades respectivas das partes em causa para os avaliar, controlar e gerir (COM,
2004, p. 3).

O referido Livro Verde cita como objetivos a serem alcançados pelas PPP’s o
financiamento, a construção, a renovação e a operação de infraestruturas e prestações de
serviços: “PPPs descrevem uma forma de cooperação entre autoridades públicas e operadores
econômicos. Os principais objetivos da parceira são financiar, construir, renovar ou operar uma
infraestrutura ou a prestação de um serviço” (COM, 2004, p. 8).
Os contratos firmados via Parceria Público-Privada baseiam-se na tríade de sua
concepção: longo prazo de duração, participação do ente privado e amortização do investimento
realizado. Pode ser compreendido como o acordo firmado entre a Administração Pública e
pessoa do setor privado com o objetivo de implantação ou gestão de serviços públicos, com
eventual execução de obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado,
contraprestação pecuniária do Poder Público e compartilhamento dos riscos e ganhos entre os
pactuantes.

1.4 Tipos de concessão

Nas lições de Justin Filho e Schwind (2015) depreende-se que existem enfoques
diversos sobre os quais podem-se explicar o fenômeno das PPP’s, quais sejam: o fato de que
podem estas representar uma forma de privatização, um instrumento para viabilizar o
atendimento a relevantes necessidades de interesse coletivo, a possibilidade de demonstraremse como um arranjo financeiro peculiar e a existência de uma concepção política econômica.
No que tange à primeira hipótese, entendem os autores que o Estado concede à
iniciativa privada a possibilidade de exercer determinada exploração de atividade, exercendo
apenas a gestão do negócio, desta feita, deixa a estrutura estatal de prestar diretamente o serviço,
porém, mantendo a titularização do mesmo.

Sob determinado aspecto, as PPP representam uma forma de privatização. Concedese à iniciativa privada a exploração de uma atividade titularizada pelo Estado, a fim
de que o particular possa exercer a gestão do negócio. Assim, a estrutura estatal deixa
de desempenhar diretamente aquela atividade. A prestação e a correspondente
exploração do empreendimento ficam a cargo de um concessionário (JUSTEN
FILHO; SCHWIND, 2015, p. 34).

Quanto à segunda hipótese, Justen Filho e Schwind (2015) entendem que, na
impossibilidade do Estado satisfazer as necessidades da coletividade impostas por dispositivo
legal vigente, pode a iniciativa privada pactuar com o ente estatal um contrato administrativo
no intuito de prestar tal serviço de natureza pública.

Sob outro enfoque, as PPP são um instrumento para viabilizar o atendimento a
relevantes necessidades de interesse coletivo, insuscetíveis de satisfação mediante a
atuação isolada do poder público. O ente estatal não dispõe de recursos e (ou) de
condições para implementar a solução mais satisfatória. Por meio da PPP, um
particular se associa ao Estado, aplicando os seus recursos financeiros, a sua
capacitação técnica, a sua experiência e todos os seus melhores esforços para produzir
uma obra e prestar os serviços pertinente (JUSTEN FILHO; SCHWIND, 2015, p. 34).

Na terceira hipótese abordada por Justen Filho e Schwind (2015) observa-se uma
lógica financeira aplicada através de um arranjo financeiro peculiar, onde a iniciativa privada
antecipará os investimentos na disponibilização de infraestrutura e execução de atividades, e o
Estado, no curso do contrato administrativo, propiciará a retribuição pecuniária ao parceiro
privado.

Há um terceiro ângulo de análise do fenômeno, que consiste em enxergar as PPP como
um arranjo financeiro peculiar. As PPP representam o emprego de uma lógica
financeira que envolve a antecipação de investimentos privados para a constituição de

infraestruturas e execução de atividades do Estado, os quais serão compensados por
meio de contraprestações públicas diferidas durante o curso do contrato de parceria –
aliadas ou não a outras fontes de receitas (tarifárias e acessórias) (JUSTEN FILHO;
SCHWIND, 2015, p. 34).

Por fim, na quarta e última hipótese, os autores analisam uma concepção política
econômica das PPP’s, onde o princípio do usuário-pagador encontra guarita, sendo que a
coletividade paga pelo serviço público prestado pelo parceiro privado.
Eventualmente, haverá tarifas sociais e variações tarifárias segundo o consumo. Mas,
na essência, a lógica da concessão do serviço público é a do usuário-pagador. Paga-se
pelo serviço público não pela capacidade contributiva, mas pela intensidade do
consumo. A concessão patrocinada reflete a concepção de que os titulares de maior
riqueza arcarão com os recursos necessários à implantação desenvolvimento,
manutenção e prestação dos serviços públicos. A concessão administrativa pode
conduzir a uma absorção completa pelo Estado dos custos inerentes a um certo
empreendimento, do qual podem resultar serviços a ele prestados direta ou
indiretamente (JUSTEN FILHO, SCHWIND, 2015, p. 35).

Dispõe a norma do art. 2º da Lei nº 11.079/04 que os contratos de PPP serão
concebidos nas modalidades patrocinada ou administrativa, constituídos sob a forma de
concessão.
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa.
(...)
§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado (BRASIL, 2004).

Nessa esteira a Lei nº 11.079/04 introduziu duas novas espécies de concessão a
patrocinada e a administrativa, com conceitos e características de contraprestação pecuniárias
distintas.

1.5 Concessão Patrocinada

Conforme o disposto na norma do art. 2º, § 1º da Lei nº 11.079/04, a concessão
patrocinada é a modalidade de concessão de serviços ou obras públicas na qual, além da tarifa
cobrada dos usuários, haverá também a título de contraprestação pecuniária valor pago pela
Administração Pública ao parceiro privado.

Art. 2º [...]
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas
de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado (BRASIL, 2004).

O conceito de concessão patrocinada, na análise de Di Pietro (2015), pode ser
descrito como uma espécie de concessão de serviço público submissa a um regime jurídico
parcialmente distinto da concessão de serviço público comum, sendo esta, regulamentada
pela Lei nº 8.987/95.

[...] é possível definir concessão patrocinada como o contrato administrativo pelo qual
a Administração Pública (ou o parceiro público) delega a outrem (o concessionário ou
o parceiro privado) a execução de um serviço público, precedida ou não de obra
pública, para que o execute, em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário,
acrescida de contraprestação pecuniária (DI PIETRO, 2015, p. 353).

A autora ainda destaca a existência de diferenças marcantes entre a concessão
patrocinada e a concessão de serviço público comum, tangentes à forma de remuneração,
aos riscos, às garantias que o Poder Público presta ao parceiro privado e ao
compartilhamento de ganhos econômicos (DI PIETRO, 2015).
Nas lições de

Sundfeld (2005), no contrato administrativo de PPP

patrocinada, o serviço é prestado diretamente ao público, sendo remunerado por cobrança
tarifária complementada por contraprestação pecuniária do ente público.

Estando presentes a cobrança de tarifas aos usuários e a contraprestação pecuniária
do concedente, estar-se-á diante de uma concessão patrocinada, ainda que o
concessionário também receba contraprestação não pecuniária da Administração e
outras receitas alternativas (SUNDFELD, 2005, p. 29).

Verifica-se que, no que tange às concessões patrocinadas, as tarifas cobradas dos
usuários não são suficientes para pagar os investimentos feitos pelo parceiro privado. Dessa
feita, o poder público complementa a remuneração do parceiro privado por meio de
contribuições regulares, isto é, o pagamento do valor mais imposto e encargos.
Conforme orientação de Mello (2011) destaca-se que na hipótese de concessão
comum o financiamento do serviço é mantido pelo Estado, sendo este detentor de recursos
suficientes para manter os serviços prestados pelo particular. Porém, na hipótese da concessão
patrocinada, parte destes recursos advém de tarifas cobradas pelo parceiro privado aos usuários
do serviço: “O fato de o contratado se remunerar mediante a exploração do serviço, por ele

mesmo efetuada, normalmente pela cobrança de ‘tarifas’ diretamente dos usuários – conquanto
esta não seja necessariamente a única forma de remuneração” (MELLO, 2011, p. 783).
Entende-se por concessão patrocinada a forma de delegação de serviço público
subordinada, a princípio, pelas regras previstas na Lei nº 8.987/95, onde o poder que concede o
encargo responde parcialmente pela contraprestação pecuniária, sendo esta, objeto de garantia
ao concessionário por parte do poder público.
Segundo Justen Filho (2004) não existe norma constitucional que impeça a
aplicação de recursos públicos na manutenção dessas atividades concedidas.

Quando se afirma que a concessão de serviços públicos implica a prestação de
serviços por conta e risco do particular, quer-se dizer que não há total eliminação do
risco empresarial. Se for assegurado ao particular um rendimento vinculado apenas a
seu esforço, estará excluída uma característica essencial da concessão. Passará a se
configurar uma empreitada, em que o direito do particular à remuneração derivada da
execução da prestação dele exigida (JUSTEN FILHO, 2004, p. 554).

Apesar de existir algumas divergências sobre a acepção jurídica da concessão
patrocinada é nítido que a mesma se expressa como uma forma de contrato administrativo de
concessão, tipicamente caracterizada pela prestação do serviço público facultada a um
particular, excetuando sua forma de financiamento, como exposto acima.

1.6 Concessão Administrativa

Ao discorrer sobre a definição da concessão administrativa, a Lei nº 11.079/04 no
art. 2º, § 2º, relata que esta espécie de concessão diz respeito às hipóteses em que o Estado é o
usuário direto ou indireto dos serviços prestados pelo particular seja de execução de obras ou
fornecimento de bens: “Art. 2º [...] § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de
serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens” (BRASIL, 2004).e envolva o projeto,
Tem-se por concessão administrativa uma espécie de contrato administrativo no
qual o particular assume deveres complexos, que por sua vez estão diretamente relacionados à
prestação de serviços direta ou indiretamente para a Administração Pública. Neste aparato de
obrigações, encontram-se prestações de fazer e também de dar, sendo esta uma característica
que contrasta a concessão administrativa dos contratos ordinários de prestação de serviços.
Esta modalidade de concessão sempre envolverá uma atividade de prestação de
serviços executados pelo particular em benefício da Administração Pública. Mas o objeto não

se restringe a isso. O termo “relacionados com a prestação de serviços”, em uma exegese
gramatical nos mostra que também pode compreender as situações em que o particular forneça
bens, desde que relacionados com a prestação do devido serviço.
Di Pietro (2015) cita em sua obra que o conceito expresso na norma em comento
não se traduz em objetividade, pois a mens legis não está devidamente delimitada, causando
uma certa dualidade de entendimento, fazendo-se menção à norma do art. 3º da referida
legislação, relatando-se a possibilidade da utilização de outras legislações correlatas.

O conceito peca pela falta de clareza. É preciso recorrer a outros dispositivos da lei
para tentar esclarecer qual é o real objetivo do legislador. Além do próprio conceito
já transcrito, existe outro dispositivo referindo-se à concessão administrativa, que é o
artigo 3º, sobre as leis aplicáveis a essa modalidade (DI PIETRO, 2015, p. 357).
[...]
Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes
adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995 (BRASIL, 2004).

Partindo-se do pressuposto de que o beneficiário da prestação do serviço seja a
Administração Pública, tanto de forma direta quanto indireta, conforme a norma do § 2º do art.
2º da Lei nº 11.079/04 e em virtude da população não se utilizar dos mesmos de forma direta,
não haveria justiça social na cobrança de tarifa, na hipótese em comento, pelo parceiro privado.
Dessa feita, encontra-se justificado, no contexto jurídico e social, o fato de que a
contraprestação pecuniária deva ser prestada exclusivamente pelo Estado.
Nas lições de Carvalho Filho (2008) é patente a ausência de remuneração tarifária
a ser paga pelos usuários na dita concessão administrativa, pois a contraprestação é realizada
diretamente pela Administração Pública.

A concessão administrativa não comporta remuneração pelo sistema de tarifas a cargo
dos usuários, eis que o pagamento da obra ou do serviço é efetuado diretamente pelo
concedente. Poderão os recursos para pagamento, contudo, ter origem em outras
fontes (CARVALHO FILHO, 2008, p. 399).

Dentro desse contexto pode-se definir a concessão patrocinada e a concessão
administrativa apenas pelo binômio destinatário/financiador dos serviços.
Na visão de Di Pietro (2015) o sucesso das PPP’s da espécie concessão
administrativa dependem de alguns fatores de suma importância, dentre eles a figura do
financiador e as medidas previstas para garantir o seu investimento, em virtude da ausência da
possibilidade de instituição de tarifa e o repasse de valores a cargo do Estado, só podendo este

ser efetuado quando da disponibilidade da prestação dos serviços pelo parceiro público (DI
PIETRO, 2015).

1.7 Ajustes entre a Administração Pública e a iniciativa privada

A modalidade de ajuste entre a Administração Pública e os particulares,
preconizada pela Lei nº 11.079/04 que institui normas gerais para licitação e contratação de
Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública, não é novidade na prática
administrativa brasileira. Inúmeros são os exemplos de parcerias feitas, mesmo que sob outras
nomenclaturas. Isto ocorre desde os tempos do Império, em que, por exemplo, as ferrovias
públicas eram financiadas por acionistas privados, negócio que se revelou tão satisfatório que
as ferrovias brasileiras tiveram um impacto positivo na economia superior ao obtido nos
Estados Unidos.
A Parceria Público-Privada apresenta um novo paradigma das relações jurídicas
quanto à dicotomia tradicional do direito público e privado, oferecendo uma visão
contemporânea e interdisciplinar dessas relações, promovendo uma evolução da cultura jurídica
nos campos econômico, social e cultural.
Torna-se evidente a necessidade de unir em um mesmo contexto as funções do setor
público e a contribuição dos agentes privados no panorama contemporâneo da globalização de
mercado, reafirmando a capacidade do ordenamento jurídico de se inventar.
Esta união, que viabiliza investimentos nos setores de infraestrutura e serviços
públicos, motiva a participação do parceiro privado e valoriza os pontos positivos dos dois
agentes, resultando em uma fórmula substancial de desenvolvimento, conforme afirma Maria
Eduarda Azevedo (2009) sobre o tema em análise:
As PPP’s propõem-se combinar os pontos fortes dos setores público e privado,
partilhando riscos em resposta às falhas de mercado, mas minimizando as falhas de
Estado, assumindo-se como uma terceira via que pretende superar a dupla lógica de
predomínio do mercado versus intervenção pública e de substituição pendular de umas
imperfeições por outra (AZEVEDO, 2009, p. 19).

Serviço público, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é “toda atividade material
que a lei atribui ao estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o
objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público” (DI PIETRO, 2011, p. 103).

Não há dúvidas de que as PPP’s pertencem a um quadro geral de descentralização
dos serviços públicos. Não se deve confundir, todavia, titularidade com execução dos serviços
públicos, pois nem sempre quem executa os serviços públicos é o seu titular. No caso de
execução indireta, os serviços públicos são executados a partir de outorga ou delegação.
As delegações de serviço público podem ocorrer por concessão, permissão ou
autorização, sendo que, nos casos de concessão e permissão, efetivam-se por meio de contratos
administrativos necessariamente antecedidos de licitação. As concessões de serviço público
podem ser comuns ou especiais, sendo as primeiras regidas pela Lei nº 8.987/95 e as segundas
regidas pela Lei nº 11.079/2004, que trata especificamente das PPP’s, apresentando dois
importantes conceitos de concessão: administrativa e patrocinada (DI PIETRO, 2011).
A contratação firmada entre os parceiros público e privado baseia-se em técnicas
concessionárias que possibilita ao ente privado uma parceria a longo prazo, contemplando um
período suficiente para retorno do investimento realizado (DI PIETRO, 2011).
Um dos grandes limitadores do desenvolvimento infraestrutural de um país são as
condições de restrições orçamentárias que impedem o seu crescimento. É essa a essência das
PPP’s: unir forças dos dois setores possibilitando investimentos e ao mesmo tempo partilhando
riscos.

2 GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA E AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Apesar de já existir uma preocupação da sociedade com o meio ambiente, em face
da sua relevância para a qualidade de vida das populações, foi somente nas últimas três décadas
do século XX que a vertente da gestão ambiental entrou definitivamente na agenda do governo
de muitos países e de diversos segmentos da sociedade civil organizada, desenvolvendo-se à
medida que os problemas surgiam.
O artigo 225 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que estabelece “o meio
ambiente ecologicamente equilibrado” como direito e como “bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida”, também impõe ao “Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”4 (BRASIL, 1988).
Tem-se que a gestão ambiental é um importante instrumento utilizado pelo Estado
para a implantação de políticas públicas voltadas para a efetivação da norma constitucional em
comento.

2.1 Políticas Públicas Ambientais

A escassez de recursos foi detectada como sendo uma das principais questões que
propiciaram as primeiras manifestações de gestão ambiental, porém o trato sistemático da
poluição somente começou a aflorar após a efetivação do período da Revolução Industrial
(BARBIERI, 2011).
Nas lições de José Carlos Barbieri (2011), o conceito de gestão pública ambiental
pode ser interpretado como sendo um mix de objetivos, diretrizes e instrumentos utilizados pelo
Poder Público com o escopo de produzir efeitos favoráveis ao meio ambiente:

Gestão ambiental pública é a Ação do Poder Público conduzida de acordo com uma
política pública ambiental. Entende-se por política pública ambiental o conjunto de
objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o Poder Público dispõe para produzir
efeitos desejáveis ao meio ambiente (BARBIERI, 2011, p. 65).

4

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 preserválo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Desenvolveu-se uma nova consciência ambiental dentre os países, quando os
governantes despertaram para o fato de que as medidas de proteção ambiental não foram criadas
para impedir o desenvolvimento econômico, e sim para implementar a eficácia e eficiência na
atividade econômica mantendo-se a diversidade e a estabilidade do meio ambiente (DONAIRE,
2012).
O conceito de desenvolvimento sustentável, que atende às necessidades do
presente, sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas, é a nova
palavra de ordem desde que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente da Organização das
Nações Unidas (ONU) publicou seu relatório, em abril de 1987, sob a denominação de “Nosso
futuro comum” (BRUNDTLAND, 1987), que teve sua inspiração na 1ª Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia.
O relatório em comento expressa a possibilidade do surgimento de uma nova era de
crescimento econômico, que se apoie em políticas que mantenham e expandam a base dos
recursos naturais.
Neste diapasão, os governos passaram a inserir em seus estudos de
desenvolvimento modelos de avalição de impacto ambiental, onde são consideradas as
variáveis de custo e benefício na análise dos projetos econômicos, resultando-se em novas
diretrizes, regulamentações e leis na formação de políticas públicas e na execução de projetos
de governo.
Segundo o RIBEIRO (2012) o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
afirma que, no que se refere ao modelo de gestão das políticas públicas brasileiras tangentes à
matéria ambiental, que desenvolveu-se a partir da criação de conselhos de meio ambiente
caracterizados por significativos avanços pertinentes à democratização representada pela
participação dos vários grupos de interesse, alcançou um nível deliberativo descentralizado com
participação social exemplar5.

2.1.1 Evolução da Política Ambiental no Brasil

Até o início do século XX, no que tange à esfera política e institucional do Brasil,
não havia preocupação com os problemas ambientais, muito embora estes já existissem de fato,
porém eram ofuscados pela abundância de terras férteis e de outros recursos naturais.

5 Disponível em: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes22/tliv.pdf. Acesso em 15 mar. 2017.

A degradação da área ambiental não era vista como uma mácula de cunho ambiental
pela classe política, não encontrando ecos nesta esfera, muito embora, houvesse denunciantes
ilustres de tal malfeito, como José Bonifácio, Joaquim Nabuco e André Rebouças, que podem
ser considerados precursores dos movimentos ambientalistas nacionais, apresentando-se uma
vertente socioambiental em virtude da luta contra a escravatura, a monocultura e o latifúndio
(BARBIERI, 2011).
A política ambiental brasileira torna-se efetiva somente a partir de sua
industrialização, o que ocorreu na década de 1930, sendo o ano de 1934 marco regulatório dos
seguintes documentos referentes à gestão de recursos naturais: Código de Caça e Pesca, Código
Florestal, Código de Minas e Código de Águas.
Destaca-se também as pioneiras iniciativas governamentais da criação do Parque
Nacional de Itatiaia e a organização do patrimônio histórico e artístico nacional.
Segundo Barbieri (2011), as políticas públicas dessa primeira fase procuravam
alcançar efeito sobre os recursos naturais por meio de gestões setoriais, para as quais foram
criados órgãos específicos como o Departamento Nacional de Recursos Minerais,
Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (BARBIERI, 2011).
Explica ainda Barbieri (2011) que foi na Conferência de Estocolmo, em 1972,
denominada 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que se deu início à
segunda fase da política ambiental, onde as preocupações ambientais tornaram-se mais
expressivas. Todavia, destaca-se que o Brasil rejeitou firmemente o propósito de adoções de
padrões internacionais para proteção ambiental, defendendo uma ideia de desenvolvimento
econômico controversa, posto que, segundo o autor cito, havia à época uma ausência de
preocupação com o meio ambiente e a distribuição de renda (BARBIERI, 2011).
Segundo o Ministro Costa Cavalcanti em seu Relatório da Delegação Brasileira
(1972), a culpa pela criação de uma imagem negativa do Brasil em Estocolmo foi da imprensa
e de algumas delegações que tentaram atribuir a este uma liderança negativa, apesar do governo
brasileiro ter convidado os poluidores a vir ao país no intuito de participarem da construção do
progresso:

Notou-se, desde o início da Conferência, uma tendência, manifestada, sobretudo na
imprensa, de procurar atribuir a certos países uma atitude de intransigência que estaria
pondo em risco as possibilidades de sucesso da reunião. A delegação do Brasil foi
considerada por alguns um bom alvo para esses movimentos da opinião talvez em
função de sua atuação firme e decidida durante o período preparatório (...)
(CAVALCANTI, 1972).

Nota-se que a posição sustentada pelo Brasil na 1ª Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente era de que a proteção do meio ambiente seria um objetivo secundário
e não prioritário para os países em via de desenvolvimento, ideologia esta que não encontrava
guarita nem mesmo entre os próprios nacionais, que já detinham uma nova visão ambientalista
em virtude de uma sensibilização e uma organização de movimentos sociais sobre questões
ambientais, em razão da degradação das condições de vida do meio urbano.
Nas lições do Professor José Cláudio Junqueira Ribeiro (2006), as pressões internas
e externas criadas pelo movimento ambientalista nacional e pela necessidade de preservação da
Amazônia, aliadas ao surgimento de uma nova política pública de cunho ambiental nos moldes
de Estocolmo, serviram como esteio para a criação do primeiro órgão público federal
denominado Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, em 1973:

As pressões internas, resultantes do ainda incipiente ambientalismo nacional, aliadas
às externas, principalmente pela preservação da Amazônia, e a necessidade de se
mostrar como uma administração moderna que incorporassem às suas políticas
públicas essa nova variável consagrada em Estocolmo, contribuíram para que o
governo brasileiro, criasse em fins de 1973, o primeiro órgão público no nível federal:
a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, no âmbito do Ministério do
Interior, com competências específicas para a proteção e melhoria do meio ambiente
(...) (RIBEIRO, 2006, p. 45).

Com a publicação da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), deu-se início à 3ª fase da política pública
ambiental que tinha como escopo integrar as ações governamentais no bojo de uma abordagem
sistêmica, tendo o ato normativo como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar condições de desenvolvimento
socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade humana
(BARBIERI, 2011).
Os objetivos da PNMA estão em consonância com aqueles insculpidos na norma
do caput e § 1º do art. 225 da CRFB/88, pois, em sua totalidade, destacam que as ações
governamentais devem pautar-se pela manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido,
visto que é de uso coletivo:

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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade (BRASIL, 1988).

Destaca Ribeiro (2006) a existência na PNMA da presença de determinações
voltadas ao desenvolvimento do setor produtivo com estrito respeito à qualidade ambiental e
ao desenvolvimento social:

A mesma legislação determinou objetivos, que preveem deverem as atividades do
setor produtivo ser desenvolvidas em respeito à qualidade ambiental, definida por
normas e padrões específicos, baseadas em conhecimento específico e
desenvolvimento tecnológico, para a apropriação dos recursos ambientais, em
consonância com o desenvolvimento social (RIBEIRO, 2006, p. 47).

Com o advento da Lei específica in tela foi instituído o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) responsável pela proteção e melhoria do meio ambiente e constituído
por órgão e Entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Espelhandose no SISNAMA os estados criaram seus próprios Sistemas Estaduais do meio Ambiente para
integrar as ações ambientais de diferentes entidades públicas nesse âmbito de abrangência.
Ressalta-se que, apesar de existir vasta legislação na atualidade sobre o tema em
comento, a gestão ambiental brasileira ainda tem traços característicos de desarticulação dos
órgãos e agentes públicos envolvidos na demanda, em virtude da ausência de coordenação,
carência de recursos financeiros e escassez de efetivo humano, no que diz respeito ao
gerenciamento das questões do meio ambiente.

Tais mazelas propiciam, com frequência, uma mácula ao princípio constitucional
da eficiência, insculpido no caput do art. 376 da CRFB/88, tangente à qualidade das políticas
públicas de cunho ambiental.

2.1.2 Instrumentos de comando e controle

Em especial as duas últimas décadas assistiram a uma considerável valorização da
importância do meio ambiente o que tem proporcionado uma mudança de comportamento nos
governos e nos agentes econômicos em todo o mundo.
Segundo Margulis (1996) a deterioração da qualidade ambiental neste período teria
sido muito pior se os governos não tivessem empregado regras e incentivos mais adequados
para enfrentar os problemas ambientais (MARGULIS, 1996).
No que diz respeito às decisões em questões ambientais, com grau variável de
satisfação, algumas espécies de instrumento têm sido utilizadas por vários países. Na
problemática oriunda da poluição industrial e urbana, esses instrumentos podem ser divididos
em dois tipos principais: os instrumentos reguladores, ou instrumentos do tipo comando e
controle, e instrumentos de mercado ou instrumentos econômicos.
Os instrumentos de comando e controle, também denominados instrumentos de
regulação direta, podem ser considerados como espécie de ato administrativo dotado de
atribuição de poder de polícia.
Estes instrumentos de regulação direta têm como escopo alcançar as ações que
degradam o meio ambiente, limitando ou condicionando o uso de bens, a realização de
liberdades e o exercício de atividades individuais em benefício da sociedade.
Nas lições de Barbieri (2011), os instrumentos de comando e controle possuem a
função de detectarem padrões ou níveis de concentração máximos aceitáveis de agentes
poluentes, podendo ser constituídos em três tipos distintos: padrões de qualidade ambiental,
padrões de emissão e padrões ou estágio tecnológico (BARBIERI, 2011).
Outros exemplos de instrumentos de comando e controle são as proibições ou
banimentos da produção, comercialização e uso de produtos e o estabelecimento de cotas de
produção, comercialização ou utilização de materiais ou recursos. O licenciamento ambiental
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...) (BRASIL, 1988).

para atividades ou obras potencialmente poluidoras e o zoneamento ambiental também são
exemplos de instrumentos desta espécie de regulação.
Em suma, os instrumentos de comando e controle visam o gerenciamento da
produção de poluentes através de penalizações impostas aos agentes poluidores como forma de
modular sua geração de resíduos.
As políticas ambientais orientadas por instrumentos de comando e controle exigem
uma extensa rede de informações específicas, bem como um eficiente sistema de gerenciamento
integrado, para que a sua implementação apresente os resultados desejados.
As aplicações dessas políticas apresentam dificuldades de alcance dos resultados
esperados, uma vez que podem conduzir a um deslocamento dos eixos dos objetivos definidos
pela política governamental de gestão dos poluentes, bem como favorecer o desperdício de
recursos públicos e privados.
A experiência do uso dos instrumentos de comando e controle tem apresentado uma
série de restrições quanto a eficiência de sua aplicabilidade e validade, principalmente no que
diz respeito ao dimensionamento de objetivos, ou ainda, enquanto eficaz indutor de mudanças
de comportamento dos agentes geradores de poluição.
Caso o custo de implantação de tecnologias mais limpas seja muito elevado, pode
o agente poluidor optar por poluir ao invés de buscar a eficiência. De outra banda, no vértice
pertinente aos órgãos fiscalizadores, o alto custo na efetividade do controle destes, pode levar
aquele a fazer uso de um comportamento oportunista, uma vez que o agente poluidor aposta na
falha da fiscalização como elemento favorável ao seu comportamento de desrespeito à lei.

2.1.3 Instrumentos fiscais

A atividade econômica usualmente produz efeitos indiretos intitulados de
externalidades negativas, que provocam perdas de bem-estar para os indivíduos afetados. Uma
das formas de corrigir esses efeitos adversos é a utilização de instrumentos fiscais, cuja função
principal é internalizar custos externos nas estruturas de produção e consumo da economia.
Segundo informação do Ministério do Meio Ambiente (MMA)7, os instrumentos
fiscais, também chamados de instrumentos econômicos, representam uma das estratégias de
intervenção pública, complementar aos tradicionais mecanismos de comando e controle, que
7

Conforme BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/governancaambiental/economia-verde/instrumentos-econ%C3%B4micos>. Acesso em: 16 mar. 2017.

busca aperfeiçoar o desempenho da gestão e sustentabilidade ambiental, influenciando o
comportamento dos agentes econômicos e corrigindo as falhas de mercado.
Como exemplo de instrumentos fiscais que estão atualmente sendo trabalhados pelo
MMA citam-se as políticas de compensação ambiental e o fomento:

As políticas de Compensação Ambiental estão fundamentadas no princípio do
poluidor-pagador, o qual estabelece que os custos e as responsabilidades resultantes
da exploração ambiental dentro do processo produtivo deverão ser arcados pelo agente
causador do dano.
(...)
A Compensação Ambiental é um mecanismo financeiro que busca orientar, via
preços, os agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de acordo
com sua real escassez e seu custo de oportunidade social.
O fomento é uma atividade institucional que se propõe a promover incentivos
econômicos objetivando o desenvolvimento sustentável. Utiliza instrumentos fiscais,
tributários e creditícios diversos por meio dos quais os agentes econômicos se
dispõem, em contexto específicos, a desenvolver atividades produtivas de bens e
serviços, inclusive de geração de conhecimentos e tecnologias para a sustentabilidade.
(BRASIL, MMA, 2017)

O fomento, como espécie de instrumento fiscal, pode estar afeto às seguintes
modalidades: produção sustentável, produção de conhecimentos, desenvolvimento sustentável
e incentivos fiscais, tributários e creditícios.
Nas lições de Barbieri (2011), os instrumentos econômicos atuam diretamente no
comportamento dos administrados e das organizações no contexto do meio ambiente:

Os instrumentos econômicos procuram influenciar o comportamento das pessoas e
das organizações em relação ao meio ambiente, utilizando medidas que representam
benefícios ou custos adicionais para elas. Esses instrumentos podem ser de dois tipos:
fiscais e de mercado. Os fiscais, que se realizam mediante transferências de recursos
entre os agentes privados e o setor público, podem ser tributos ou subsídio
(BARBIERI, 2011, p. 69).

Os instrumentos fiscais desenvolvem um importante papel quando implementados
no contexto de um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos, constituindo-se em
alternativas mais baratas e de implementação mais simples que as medidas de comando e
controle. Porém requerem uma integração do sistema de implantação, além de um estudo
cuidadoso da realidade fiscal e monetária da economia a ser considerada.
Um efeito considerado como positivo do instrumento em questão é a indução por
ele gerada quanto aos preços relativos dos diversos produtos, incentivando um ajuste de
comportamento entre os consumidores em função dos efeitos ambientais refletidos nos preços.

2.1.4 Poder de Polícia Ambiental

O meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamental de relevância
caracterizada por sua indisponibilidade, com fulcro na norma do art. 5º, inciso LXXIII, da
Constituição da República de 1988 (CR/1988)8, de modo que deve este ser garantido pelo
Estado, assegurando aos cidadãos o gozo desse meio ambiente e regulando o seu bom uso de
forma organizada.
Ainda conforme os ditames da norma em questão, o meio ambiente é espécie de
bem de uso comum, ou seja, de livre acesso à coletividade, razão pela qual se torna imperativo
que a Administração Pública através de seus agentes atue em sua salvaguarda, propiciando a
sua defesa, sempre que houver uso indevido dos recursos ambientais.
Para efetivar tal empreitada foi criada pelo Estado uma polícia específica para atuar
nessas hipóteses, denominada Polícia Administrativa Ambiental, com atribuições e poderes
para garantir o interesse coletivo.
O poder de polícia tem amparo legal no art. 78 do Código Tributário Nacional
(CTN)9, embora seu uso ultrapasse as ações tributárias e tenha abrangência em toda e qualquer
ação administrativa.
Ao partir desta premissa tem-se que o poder de polícia administrativa é prerrogativa
da Administração Pública, que legitima a intervenção na esfera jurídica do particular, sempre
em defesa do interesse público e pautada nos princípios que regem seus atos.
Dessa feita, essa polícia administrativa específica prima por preconizar a
manutenção do meio ambiente devidamente equilibrado, de maneira a atender os anseios da
coletividade, pertinente às questões tangentes ao bem-estar social, garantindo-se a ordem
pública nos setores relacionados à segurança, saúde, tranquilidade, moralidade e economia.
A Administração Pública possui, dentre as suas atribuições, a prerrogativa do
poder-dever que inclui a gestão dos recursos ambientais de forma eficiente, valendo-se da
implementação dos atos normativos em vigor, efetivando a tutela administrativa do meio
ambiente através do poder de polícia ambiental, especificadamente na preservação, proteção e
8

Art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência; (...) (BRASIL, 1988)
9
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (BRASIL, 1966)

sustentabilidade do meio ambiente, conforme dispõe a norma do art. 225, caput, § 1º, incisos I
ao VII, da CR/198810.
Na lição de Meirelles (2012), o poder de polícia é “a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” (MEIRELLES, 2012, p. 134).
O dever constitucional do Estado de proteger o meio ambiente ecologicamente
equilibrado está contido dentre as atribuições do poder de polícia, vez que este reveste-se de
poder administrativo.
Nas lições de Antunes (2006) nenhum direito é absoluto, sendo permitido, portanto,
o exercício do poder de polícia limitador pelo Estado em face do administrado e em prol da
coletividade: “o poder de polícia é o instrumento jurídico pelo qual o Estado define os limites
e os direitos individuais, em benefício da coletividade, visto que não existem direitos absolutos”
(ANTUNES, 2006, p. 115).
Outra acepção de poder de polícia é descrita por Meirelles (2012), que o destaca
como sendo um mecanismo colocado à disposição da Administração Pública para impedir os
abusos cometidos pelos administrados no que tange aos direitos individuais:

O poder de polícia se constitui em mecanismo de frenagem que dispõe a
Administração Pública para conter os abusos do direito individual dos cidadãos. Por
esse mecanismo, que faz parte de toda a Administração, o Estado detém a atividade
dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social,
ao desenvolvimento e à segurança nacional (MEIRELLES, 2012, p. 127).
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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 preserválo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente;
VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade [...] (BRASIL, 1988).

Nas palavras de Mello (2011) no que tange à expressão “poder de polícia”, invocase a concepção da evolução de uma fase do Estado de Polícia para o Estado de Direito:
Além disso, a expressão “poder de polícia” traz consigo a evolução de uma época
pretérita, a do Estado de Polícia, que precedeu ao Estado de Direito. Traz consigo a
suposição de prerrogativas dantes existentes em prol do “príncipe” e que se faz
comunicar inadvertidamente ao Poder Executivo. Em suma: raciocina-se como se
existisse uma “natural” titularidade de poderes em prol da Administração e como se
dela emanasse, intrinsecamente, fruto de um abstrato “poder de polícia” (MELLO,
2011, p. 717).

Nas lições de Medauar (2008) sobre a acepção do poder de polícia, a atividade do
Estado que permite impor limitações ao exercício de direitos e liberdades do administrado é a
mais pura expressão do Poder de Império. Nesse sentido:

O poder de polícia é, em essência, a atividade da Administração que impõe limites ao
exercício de direitos e liberdades, sendo uma das atividades em que o Estado mais
expressa a sua face autoritária, imperativa. O âmbito de incidência é bem amplo,
abarcando desde aspectos clássicos da segurança de pessoas e bens, saúde e
tranquilidade públicas, até a preservação da qualidade do meio ambiente
(MEDAUAR, 2008, p. 331-332).

Profetiza Machado (2014) a existência de um poder de polícia ambiental, cujas
atribuições estariam conectadas às atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente.
Assim:

A atividade da Administração Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público
concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina de
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades
dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do Poder Público de
cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza (MACHADO,
2014, p. 309-310).

Ensina Medauar (2008) que as denominações “poder ordenador”, “atividade
interventora”, “atividade administrativa de limitação”, também têm sido utilizadas para ensinar
essa atividade da Administração (MEDAUAR, 2008).
Conforme dito alhures, a definição de poder de polícia no Brasil encontra-se
positivado na norma do art. 78 do CTN, que diz considera-se poder de polícia a atividade
administrativa que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade tangentes a direitos do
administrado ou da coletividade.
A prerrogativa da supremacia geral, exercida com exclusividade pelo Estado em
sede do poder político que este possui, em face dos administrados e das coisas que se encontram

em sua jurisdição, justifica a efetivação da polícia administrativa, ou, de maneira mais
específica, a polícia do meio ambiente, cujo órgão que compõe a administração pública direta,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), é
representante legítimo.
Para a efetivação da tutela jurídica do meio ambiente, o Estado utiliza-se, dentre
outros instrumentos, do poder de polícia administrativa, mais especificadamente no caso in tela,
o poder de polícia administrativa ambiental.
Para que o Estado exerça sua soberania interna constitucional ele utiliza poderes
políticos, que são exercidos pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e também de
poderes administrativos, que se efetivam de acordo com as exigências do serviço público e com
os interesses da coletividade.
A polícia administrativa ambiental apresenta como escopo a fiscalização das
atividades lesivas ao meio ambiente, devendo, em virtude do princípio do poder-dever, efetivar
a aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente.
Medauar (2008) preconiza que a diferença existente entre polícia administrativa e
polícia judiciária reside no fato de que, a primeira restringe atividades lícitas, enquanto que a
segunda restringe atividades ilícitas:
A polícia administrativa, ou poder de polícia, segundo restringe o exercício de
atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos particulares,
isolados ou em grupo. Já a polícia judiciária visa a impedir o exercício de atividades
ilícitas, vedadas pelo ordenamento, ajudando o Estado e o Poder Judiciário na
prevenção e repressão de delitos, assim como auxilia o Poder Judiciário no
cumprimento de sentenças (MEDAUAR, 2008, p. 335).

Em conformidade com a doutrina de Machado (2014), o poder de polícia ambiental
pode ser conceituado como aquele cujas atribuições estariam conectadas às atividades
potencialmente poluidoras do meio ambiente:

O poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou
disciplina direito, interesse, ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato
em razão de interesse público concernente a saúde da população, à conservação dos
ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização/permissão
ou licença do Poder Público, de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão
à natureza (MACHADO, 2014, p. 296-297).

A CRFB/88 reconheceu expressamente em seu art. 225 o meio ambiente como bem
de uso comum do povo, concedendo aos entes federativos competência comum para exercer a

tutela do mesmo, através da utilização do instrumento do poder de polícia ambiental, conforme
dispõe a norma dos arts. 23, incisos VI, VII e VIII e art. 30 do diploma legal em comento:

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;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
[...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - Legislar sobre assuntos de interesse local;
II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (BRASIL, 1988).

Como afirmam Magalhães e Vasconcelos (2010) é importante ressaltar que o
exercício do poder de polícia ambiental está atrelado à imposição do desenvolvimento
sustentável e à necessidade da busca pelo desenvolvimento nacional.

[...] há que se observar que na concepção de desenvolvimento sustentável está
embutida a compatibilização entre o imperativo do desenvolvimento nacional (art. 3º,
II da CR/88) e a preservação do meio ambiente (art. 225 da CR/88). Portanto, a
manifestação do poder de polícia ambiental deve buscar a conciliação entre os dois
preceitos (MAGALHÃES; VASCONCELOS, 2010, p. 251).

Milaré (2015), ao comentar o disposto nos arts. 23, inciso VI, e 24, inciso IV, da
CR/1988, assim escreve:

A Constituição da República estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal
têm competência concorrente para legislar sobre a proteção do meio ambiente.
Acresce, ainda, que todos os entes federativos têm competência comum para proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; isso envolve
atribuições na esfera administrativa, com fulcro no poder de polícia (MILARÉ, 2015,
p. 343-344).

Tem-se que o exercício do poder de polícia ambiental no Brasil é efetivado pelos
órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela Política Nacional
do Meio Ambiente, implementada pela Lei Federal nº 6.938/1981, incluindo-se os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, podendo este ajuizar ação civil
pública para defesa do meio ambiente.
Os órgãos que integram o SISNAMA estão relacionados na legislação pertinente à
Política Nacional do Meio Ambiente, a saber, no art. 6º da Lei Federal nº 6.938/1981:

Art. 6º da Lei Federal nº 6.938/1981. Os 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,
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
I - Órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente
da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para
o meio ambiente e os recursos ambientais;
II - Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;
III - Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com
a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV - Órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a
política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de
provocar a degradação ambiental;
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições (BRASIL, 1981).

Preconiza-se que é por meio do uso das atribuições do poder de polícia, inerente ao
ato administrativo praticado pelo agente público ambiental, que a Administração Pública
identificada como guardiã do meio ambiente, procura apaziguar a relação de coexistência entre
o homem e a natureza, notando-se que este poder se efetiva mediante ordens e proibições
expressas em normas limitadoras e sancionadoras.

3 MARCO LEGAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A escassez de recursos necessários para o desenvolvimento eficiente dos serviços a
serem prestados à comunidade e o constante surgimento de inovações procedimentais e
tecnológicas impulsionaram o Estado a desenvolver uma ferramenta legal para promover a
adequada gestão dos resíduos sólidos no país.
A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS instituiu uma nova
abordagem técnica para um dos maiores problemas do Brasil, o gerenciamento inadequado dos
resíduos sólidos, principalmente no que tange à exigência do planejamento integrado desta
espécie de gerência, com a consequente identificação dos problemas, definição de soluções e
suas possíveis alternativas tecnológicas, bem como o estabelecimento de metas e prazos de
atuação dos Planos de Resíduos.
A Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 que instituiu a PNRS pode ser apontada
como um marco histórico na gestão e gerenciamneto do lixo urbano no Brasil. Seu processo
legislativo perdurou por vinte e um anos, sendo considerado longo em razão do tema ter
atingido áreas que envolveram recursos naturais, processos e materiais.
O Projeto de Lei nº 203/1991 do Senado Federal que a originou e iniciou as
discussões para a criação da Lei nº 12.305/2010, dispunha sobre o acondicionamento, a coleta,
o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde. O projeto foi
apresentado pelo Senador Francisco Rollemberg em 27 de outubro de 1989, sob o nº 354
(ARAÚJO; JURAS, 2011).
Apresentam Araújo e Juras (2011) que entre os tópicos que geraram polêmica
destaca-se “a responsabilidade pós-consumo do setor produtivo, a possibilidade ou não de
importação de resíduos, e a incineração” (ARAÚJO; JURAS, 2011, p. 33).
Asseveram ainda, Araújo e Juras (2011) que: “A Lei nº 12.305/2010 sozinha não
transformará, como num passe de mágica, a grave situação atual em modelo ideal de gestão de
resíduos sólidos. No entanto, é o primeiro passo indutor desse modelo” (ARAÚJO; JURAS,
2011, p. 26).
Percebe-se que a lei em comento é bastante atual e contém instrumentos
importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos
sólidos, pautando-se pela prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta

a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o
aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (o que tem valor econômico e
pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (o
que não pode ser reciclado ou reutilizado).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA)11 a Lei nº 12.305/2010 impõe a
responsabilidade compartilhada, cria metas para a extinção dos lixões, institui instrumentos de
planejamento e eleva o país ao patamar de igualdade dentre os países desenvolvidos, no que
concerne ao gerenciamento de resíduos sólidos:

Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de
manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens
pós-consumo e pós-consumo.
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui
instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional,
intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares
elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos
no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta
Seletiva (MMA, 2010).

Atribui-se à Lei que institui a PNRS um termo na mudança de postura do governo,
já que até então os resíduos eram tratados pelo governo federal como assunto de ordem
municipal. A PNRS, conforme dispõe em seu art. 4º, reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à
gestão integrada e ao gerenciamento ambiental adequados dos resíduos sólidos.
Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Destaca-se que embora a preocupação e a percepção dos problemas e riscos
decorrentes da ingerência dos resíduos sólidos sejam assunto recente, estes acompanham,
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durante milhões de anos, a evolução humana e a partir do processo de urbanização, os resíduos
passaram a ser um problema ambiental nas cidades.
Diante do histórico de evolução dos resíduos sólidos no ambiente, principalmente
pelo consumo acelerado de produtos diversos e do crescimento das populações urbanas, fez-se
necessária uma normatização para alteração nos padrões de produção e consumo, bem como a
responsabilização pós-consumo.
Nesse contexto podemos apresentar a PNRS como medida jurídica preventiva de
proteção ambiental, visto que a nova lei caracteriza as atividades geradoras de resíduos, atribui
responsabilidades a entes públicos e privados, bem como disciplina condutas de logística
reversa e responsabilidade compartilhada com a finalidade última de evitar os danos ao
ambiente. Atribui também à coletividade a responsabilidade pelo meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

3.1 Destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Nota-se que a PNRS incorporou tanto a necessidade da adoção de práticas que
modifiquem o modo de produção como práticas que minimizem a quantidade de resíduos
sólidos depositados em aterros sanitários, com o estímulo à reutilização, à reciclagem, à
compostagem, entre outros métodos.
A Lei nº 12.305/2010, na norma do art. 10, atribuiu aos entes municipais e ao
Distrito Federal, cada qual na sua respectiva área de interesse, a implementação da gestão
integrada dos resíduos sólidos, bem como instituiu os órgãos que exercerão seu controle e
fiscalização:

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de
controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do
Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos,
consoante o estabelecido nesta Lei (BRASIL, 2010).

O art. 3º, inciso VIII, da mesma lei considera “disposição final ambientalmente
adequada: a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2010).
Já os arts. 47 e 48 do diploma citado proíbem algumas práticas consideradas
nocivas ao meio ambiente:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos:
I - Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II - Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade;
IV - Outras formas vedadas pelo poder público;
[...]
Art. 48 da Lei nº 12.305/2010. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos
ou rejeitos, as seguintes atividades:
I - Utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
II - Catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;
III - Criação de animais domésticos;
IV - Fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V - Outras atividades vedadas pelo poder público (BRASIL, 2010).

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa COPAM n°
52/2001 convocou todos os Municípios com população urbana superior a cinquenta mil
habitantes para o licenciamento ambiental de sistema adequado de destinação final de resíduos
sólidos urbanos, que já deveria ser concluído até novembro de 2006.
Antes mesmo da conclusão do processo de licenciamento, para mitigar os impactos
decorrentes da disposição irregular de lixo, a mencionada Deliberação Normativa impôs o
cumprimento de alguns requisitos mínimos:
Art. 2º. Ficam todos os municípios do Estado de Minas Gerais, no prazo máximo de
6 (seis) meses, contados a partir da data da publicação desta Deliberação, obrigados
a minimizar os impactos ambientais nas áreas de disposição final de lixo, devendo
implementar os seguintes requisitos mínimos, até que seja implantado, através de
respectivo licenciamento, sistema adequado de disposição final de lixo urbano de
origem domiciliar, comercial e pública:
I - Disposição em local com solo e/ou rocha de baixa permeabilidade, com
declividade inferior a 30%, boas condições de acesso, a uma distância mínima de
300m de cursos d’água ou qualquer coleção hídrica e de 500m de núcleos
populacionais, fora de margens de estradas, de erosões e de áreas de preservação
permanente;
II - Sistema de drenagem pluvial em todo o terreno de modo a minimizar o ingresso
das águas de chuva na massa de lixo aterrado;
III - compactação e recobrimento do lixo com terra ou entulho, no mínimo, três vezes
por semana;
IV - Isolamento com cerca complementada por arbustos ou árvores que contribuam
para dificultar o acesso de pessoas e animais;
V - 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.
VI - Responsável técnico pela implementação e supervisão das condições de
operação do local, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnico (MINAS
GERAIS, 2001).

Com a sanção da PNRS na forma de Lei n° 12.305/2010 todos os Municípios
brasileiros são obrigados a elaborar um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos com o escopo de apontar quais os meios que pretendem usar para resolver os problemas
hoje gerados a partir da falta de gestão no setor de resíduos.
É ponto salutar para a Administração Pública que ao abordar assuntos sobre
resíduos sólidos, os Municípios observem o grande potencial de geração de riqueza, renda e
emprego para a população de baixa renda, em especial os catadores de material reciclável ou
reutilizável. Além disso, é preciso observar os diversos acordos internacionais dos quais o
Brasil é signatário, como o Tratado de Marrakech, cujo objetivo é estimular o desenvolvimento
sustentável no país, levando em consideração os aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Cita-se como exemplo de fiscalização pertinente à destinação final dos resíduos
sólidos, que tem como lastro a publicação da Lei Federal nº 10.165/2000, a instituição da Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), tendo esta como “fato gerador o exercício
regular do poder de polícia [...] para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais” (BRASIL, 2000).
Segundo as lições de Gomes e Silva (2016) a TCFA tem o escopo de diminuir a
poluição ambiental e consequentemente preservar o meio ambiente sadio, com lastro nos
princípios do poluidor-pagador, precaução e prevenção: "a TCFA foi inserida pelo Sistema
Tributário Nacional para que o Estado pudesse combater a poluição ambiental, dando
cumprimentos aos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução e, ainda, o uso
desmedido de recursos ambientais" (GOMES; SILVA, 2016, p. 192).
Dentre estas atividades potencialmente poluidoras encontram-se a destinação dos
resíduos sólidos, classificados como de grau médio (nº 17 – Serviços de Utilidade), de acordo
com a tabela do Anexo VIII, da Lei Federal nº 10.165/2000, onde a fiscalização será exercida
pelo IBAMA:
Art. 17. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo
fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama para controle e
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais (BRASIL, 2000).

Dentre os órgãos estaduais competentes para exercer a fiscalização dos aterros
sanitários, no caso do Estado de Minas Gerais, pode-se citar a Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FEAM), com fulcro na Lei Estadual nº 14.940/2003 – Secretaria Estadual da
Fazenda Minas Gerais (SEF/MG), que instituiu o Cadastro Técnico Estadual de Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG):

Art. 6º da Lei Estadual nº 14.940/2003. Fica instituída a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais TFAMG, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido à FEAM e ao IEF para controle e
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais.
Art. 7º da Lei Estadual nº 14.940/2003. Contribuinte da TFAMG é aquele que exerce
as atividades constantes no Anexo I, sob a fiscalização da FEAM, ou as atividades
constantes no Anexo II, sob a fiscalização do IEF, ambos desta Lei (MINAS GERAIS,
2003).

A atividade exercida nos aterros sanitários, considerada potencialmente poluidora
no âmbito do estado de Minas Gerais, está prevista no Anexo I da Lei Estadual nº 14.940/2003,
classificada como de grau médio (nº 15 – Serviços de Utilidade).
No âmbito estadual de Minas Gerais, a fiscalização dos aterros sanitários pode ser
efetuada pela Superintendência Regional de Meio Ambiente (SUPRAM), que delegou a
atribuição fiscalizadora ao órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD), e por convênio, pela Polícia Militar Ambiental.
Também é citado como exemplos de órgãos fiscalizadores, no que remete aos
ilícitos ambientais, as corporações policiais federais e estaduais militares, ou seja, a Polícia
Federal e a Polícia Militar Ambiental.
A Polícia Militar Ambiental foi contemplada como integrante do SISNAMA
conforme depreende-se do estabelecido na norma do art. 6º da Lei Federal nº 6.938/1981.
Conforme dito alhures, o órgão brasileiro responsável pelo exercício do poder de
polícia ambiental no Brasil é o SISNAMA, que foi criado pela legislação tangente à PNMA,
implementada pela Lei Federal nº 6.938/1981.
Na realidade social-ambiental contemporânea vislumbra-se o cenário de que estão
cada vez mais escassas as áreas livres suficientes e adequadas para a construção de aterros
sanitários, de acordo com os dispositivos legais vigentes.
Em virtude das dificuldades técnicas e econômicas, destacando-se o alto custo de
manutenção, grande parte dos municípios iniciam as obras públicas de criação de um aterro
sanitário, mas acabam transformando os mesmos em verdadeiros lixões, desta feita, passam a
depositar seus resíduos sólidos de forma irregular, em locais indevidos e sem as medidas
adequadas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, consequentemente degradando
ainda mais o meio ambiente.

Entende-se que nesse panorama alastra-se a mazela em se efetivar a fiscalização
adequada pela Administração Pública nos aterros sanitários, principalmente no que se refere
aos quesitos da destinação final dos resíduos sólidos, demonstrando-se a dificuldade do agente
público ao proceder o uso das atribuições específicas do poder de polícia ambiental.

4 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Estima-se que para alcançar o desenvolvimento sustentável mantendo-se a
qualidade do meio ambiente, há que se priorizar a questão da gestão ambiental racional dos
resíduos sólidos e tal assertiva esteve presente na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 1992, das quais produziu-se a Agenda 21, dentre outros
documentos importantes.
A gestão e o manejo dos resíduos sólidos são ações determinantes para a
manutenção e melhoria da qualidade de vida humana e essenciais para a promoção do bemestar da coletividade, sendo sua destinação incorreta fator de risco para a saúde humana,
podendo, consequentemente, causar perdas econômicas, perda de valores estéticos e danos à
biodiversidade e aos ecossistemas.
Com fulcro no Capítulo 21 da Agenda 21, o manejo dos resíduos sólidos deve ir
além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados,
procurando resolver a causa fundamental, ou seja, mudar os padrões não sustentáveis de
produção e consumo, o que envolve a utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital.
21.1. O presente capítulo foi incorporado à Agenda 21 em cumprimento ao disposto
no parágrafo 3 da seção I da resolução 44/228 da Assembleia Geral, no qual a
Assembleia afirmou que a Conferência devia elaborar estratégias e medidas para deter
e inverter os efeitos da degradação do meio ambiente no contexto da intensificação
dos esforços nacionais e internacionais para promover um desenvolvimento
sustentável e ambientalmente saudável em todos os países, e no parágrafo 12 g) da
seção I da mesma resolução, no qual a Assembleia afirmou que o manejo
ambientalmente saudável dos resíduos se encontrava entre as questões mais
importantes para a manutenção da qualidade do meio ambiente da Terra e,
principalmente, para alcançar um desenvolvimento sustentável e ambientalmente
saudável em todos os países (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992).

No intuito de se evitar ou reduzir a geração de resíduos, outros governos e
organizações engajam-se nessa empreitada, entre as quais se encontra a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como elemento-chave da estratégia de
atingir a sustentabilidade ambiental.

4.1 A gestão de resíduos sólidos na Alemanha

Na Alemanha, na seara do manejo de RSU, aponta-se uma evolução contínua nas
políticas públicas a partir de 1970, no sentido da adoção das práticas ambientais de prevenção,
recuperação e destinação. Na década de 80 foram aprovadas normatizações pertinentes à
reciclagem e à compostagem, e em 1986 foi criado o Ministério do Meio Ambiente.
Destaca-se que as diretrizes europeias vinculam a criação das legislações nacionais
e os governos regionais têm a obrigação de apresentar um plano de gerenciamento de resíduos
sólidos que será avaliado pela Agência Federal de Proteção Ambiental, sendo a
responsabilidade pela disposição final dos RSU repassada ao município, que rotineiramente
necessita consorciar-se ao parceiro privado para poder lograr o enfrentamento.
A legislação ambiental alemã foi promulgada em 1968, mas o primeiro ato
normativo que de maneira específica versou sobre a disposição de resíduos sólidos foi
publicado em 1972. Ele impôs aos municípios a responsabilidade de efetivarem formas
adequadas de disposição desses, bem como de fornecer à Administração Pública a cada 5 anos
os dados tangentes à previsão da geração de RSU, as diretrizes para a sua respectiva reciclagem,
aproveitamento e tratamento.
A estratégia da gestão dos resíduos nesse país encontra foco nas prioridades e
subetapas das ações que buscam promover a gestão dos resíduos da forma mais sustentável
possível, perfazendo uma lógica hierárquica: i) prevenção, onde a prioridade máxima é dada
para evitar a geração de resíduos; ii) recuperação primária, com a preparação do produto para a
reutilização; iii) recuperação secundária, envolvendo a reciclagem do produto; iv) recuperação
terciária, que leva em consideração a disposição alternativa, priorizando a produção de energia
e outros processos de recuperação dos materiais; e v) disposição final em aterros12.
No intuito de se evitar ou reduzir a geração de resíduos, outros governos e
organizações engajam-se nessa empreitada, entre as quais se encontra a OCDE como elementochave da estratégia de atingir a sustentabilidade ambiental.
Entende-se que é prioridade do governo alemão contribuir para o alcance da
recuperação dos RSU até 2020, o que eliminará a necessidade do envio dos resíduos para aterros
sanitários, conforme a veiculação de políticas públicas ambientais adotadas pelo Ministério
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Conforme Programa Cidades Sustentáveis. Gestão de Resíduos Sólidos na Alemanha. Disponível em:
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-pr%C3%A1ticas/gest%C3%A3o-de-res%C3%ADduos
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Federal do Ambiente e Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear - Federal
Ministry for the Environment Nature Conservation, Building and Nuclear Safety13.

The key to waste management policy in Germany is product responsibility. Through
this the conditions for an effective and environmentally sound waste avoidance and
recovery will already be created in the production stage. Producers and distributors
must design their products in such a way as to reduce waste occurrence and allow
environmentally sound recovery and disposal of the residual substances. 14 (Germany,
Federal Ministry for the Environment Nature Conservation, Building and Nuclear
Safety)

Nesse sentido, analisa-se que tais medidas de cunho socioeconômico adotadas pelo
governo alemão, propiciará não só o alcance da meta de eliminação da necessidade do envio
dos resíduos para aterros sanitários, mas também a modificação da mentalidade da coletividade
no sentido de considerar as práticas ambientais de sustentabilidade palavra de ordem.
Costa e Ribeiro (2013) citam a Alemanha como paradigma na adoção de medidas
destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos, pois inspirados na legislação alemã, a
maior parte dos países europeus vem adotando regras bastante rígidas em relação aos resíduos
sólidos.

A Alemanha é mundialmente referenciada no equacionamento da questão de não
geração e gestão de resíduos sólidos, pois de uma política tradicional de coleta de
resíduos gerados passou a aplicar efetivamente os princípios de não geração de
resíduos sólidos e de valorização dos resíduos antes de sua eliminação, quando
gerados (COSTA; RIBEIRO, 2013, p. 83).

Além disso, com vistas a aproximar o tratamento dado à questão, a União Europeia
vem editando várias normas referentes a resíduos sólidos. Por outro lado, as normas da União
Europeia estão sendo transpostas para leis nacionais em vários países, como França e Espanha
por exemplo.
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A chave para a política de gestão de resíduos na Alemanha é a responsabilidade do produto. Desta forma, as
condições para uma evacuação e recuperação de resíduos eficazes e ambientalmente corretas já serão criadas na
fase de produção. Os produtores e os distribuidores devem conceber os seus produtos de forma a reduzir a
ocorrência de resíduos e a permitir a recuperação e eliminação ambientalmente corretas das substâncias residuais
(Alemanha, Ministério Federal do Meio Ambiente Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear).
(Tradução nossa).

Destaca-se o alegado com o fato de que em 2008 nova norma sobre resíduos sólidos
entrou em vigor perante a União Europeia, trata-se da Diretiva 2008/98/CE15, que passou a
difundir nova definição para o conceito de resíduos sólidos considerando-os como quaisquer
substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer
(EUROPA, 2008).
Documento publicado anualmente pelo Departamento de Desenvolvimento Urbano
e Ambiental do Senado de Berlim, intitulado Municipal Waste Management in Berlin16 (2013),
que versa sobre a gestão dos RSU dessa cidade, destaca a PPP criada em 2004 entre a estatal
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) e o parceiro privado representado pelo Grupo ALBA17,
para a instalação de duas plantas que utilizam a tecnologia de estabilização mecânica-físico18
(MPS) nos distritos de Berlim e Pankow.
O procedimento de tratamento por estabilização mecânica-físico é capaz de
fornecer o material e a recuperação dos resíduos em energia para 95% dos RSU tratados, sendo
que apenas 5% dos resíduos finais continuam a ser eliminados.
As duas plantas MPS da PPP citadas são certificadas para um consumo anual total
de até 220.000 toneladas de resíduos e atualmente estão operando com uma entrada de 190.000
toneladas por ano. Para cada tonelada de entrada de resíduos, as plantas MPS alcançam uma
redução média de efeito estufa de emissões de gases de 460 kg de CO2.
Destaca-se que na Alemanha, desde 1 de junho de 2005, os resíduos domésticos e
comerciais não tratados já não podem ser depositados em aterros sanitários. O pré-tratamento
pode ocorrer em plantas mecânico-biológicas, plantas físicas, ou por incineração.
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Estabilização mecânica-físico é um método inovador para o tratamento dos resíduos. Inicialmente, os resíduos
são preparados mecanicamente. Após, os resíduos passam através de uma série de processos de separação e de
tratamento (recepção, de secagem, de inspeção, e classificação). Substâncias valiosas tais como metais são
removidos, assim como resíduos volumosos e outros resíduos que iria perturbar o processo. O resíduo é então
seco. O processo de secagem leva a uma redução de cerca de 30% do peso dos resíduos a tratar. Após a secagem,
o material é ordenado de modo a separar frações combustíveis (papel, plástico, têxteis) dos não-combustíveis
(minerais, cinzas dos incêndios domésticos, vidro) (ALEMANHA, 2013, p. 30-31).

O Relatório Municipal Waste Management in Berlin (2013, p.30-31) ressalta que
nas últimas décadas Berlim tem feito esforços bem-sucedidos para reduzir as quantidades de
resíduos gerados na cidade. Mas, mesmo que os níveis tenham caído há algum tempo, ainda há
potencial de prevenção de resíduos, melhor separação antes da recolha e a reutilização e
reciclagem melhoradas dos resíduos.

4.2 A gestão de resíduos sólidos na Austrália

Estima-se como consenso globalizado que, em grande parte dos municípios, há
necessidade de se delegar aos agentes públicos privados as atividades relacionadas à construção
e à implementação das infraestruturas tangentes ao manejo e destinação final de RSU em aterros
sanitários, principalmente quando se trata da questão pertinente ao fato de existir ausência de
capacidade técnica dos entes públicos em prestar essa espécie de serviço público diretamente
aos administrados, bem como da verificação da insuficiência de verba pública destinada a esse
fim.
Diante desse panorama, conforme informação proferida pelo Department of the
Environment do governo australiano e divulgada no National Waste Policy Implementation
Report 2012 and 201319, uma alternativa plausível seria justamente a constituição de Parcerias
Público-Privadas, aos moldes daquela efetivada na Austrália, país este que no ano de 2010
instituiu uma nova política nacional pertinente aos resíduos sólidos intitulada New Waste
Partnership (NWP), que especificou entre suas várias ações prioritárias a implementação de
parcerias, dentre elas as Parcerias Público-Privadas, como forma de tornar essa política mais
eficaz.
A Parceria Público-Privada entre a empresa australiana Global Renewables e o
governo municipal de Sydney é um modelo bem-sucedido de reciclagem que evita a emissão
de 210 mil toneladas de CO2 por ano20.
O programa Recursos Urbanos - Redução, Reutilização e Reciclagem implantado
em Sydney é um tratamento mecânico e biológico que processa resíduos sólidos por meio de
triagem e processos biológicos de compostagem. O processo separa e limpa a parte orgânica
dos resíduos domésticos, produz energia renovável e devolve carbono ao solo, diferenciando19

Conforme AUSTRÁLIA. Department of the Environment. National Waste Policy Implementation Report 2012
and 2013. Abril, 2014.Disponível em <http://www.environment.gov.au/system/files/resources/cb4ad924-aaf84127-b8a1-31a30c2eca82/files/national-waste-policy-implementation-2013>. Acesso em 22 mar. 2017.
20
Conforme AUSTRÁLIA, C40 Cities. Global Leadership on Climate Change. Disponível em:
http://www.c40cities.org/c40cities/sydney/city_case_studies/sydney-waste... . Acesso em 22 mar. 2017.

se de outros processos que usam tratamento mecânico e biológico de resíduos de processo, já
que a incineração não é necessária. Com a utilização desse mecanismo evita-se o despejo de
mais de 70% de recursos dos resíduos nos aterros sanitários municipais21.
A infraestrutura de reciclagem em comento pode ser implementada em qualquer
área urbana onde cerca de 150 mil toneladas/ano de resíduos urbanos possam ser recolhidos e
entregues regularmente, semanal ou quinzenalmente. A instalação é projetada para ser
autossuficiente em energia, com saldo zero de água, dependendo da composição dos resíduos e
com odor e ruído que a tornam adequada a ser localizada em zona industrial próxima de áreas
residenciais, facilitando o transporte22.
Observa-se que os objetivos desse modelo de PPP australiana são captar e reciclar
mais eficientemente resíduos domésticos; gerar biogás suficiente para criar energia verde,
exportada para a rede local; recuperar água, geralmente o necessário para ser autossuficiente
neste quesito, reduzir a necessidade de extrair matéria-prima, substituindo-a por descartados no
aterro sanitário; reduzir as emissões de gases de efeito estufa; produzir material orgânico limpo
reciclado para solos agrícolas, fechando o ciclo de carbono23.

4.3 A gestão de resíduos sólidos no Reino Unido

Como dito alhures no item 1.2, o Reino Unido é considerado o país pioneiro no que
versa sobre o investimento de Parcerias Público-Privadas, surgindo ao final da década de 1990,
que, inicialmente, chamou-se Project Finance Iniciative (PFI) e, posteriormente, passou a ser
chamado Public Private Partnership (PPP). Nessa modalidade de associação público-privada,
o setor público mantém a responsabilidade pela provisão de parte dos serviços (SUNDFELD,
2005).
O modelo inglês foi estruturado como uma opção à privatização e ao sistema
anterior que mantinha a autoridade governamental como responsável pela propriedade,
manutenção e operação de ativos de interesse público.
Justen Filho (2015) ressalta que não existe um único modelo de PFI, pois há que se
considerar as necessidades que envolvam cada caso concreto, destacando-se que a
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Idem.
Conforme AUSTRÁLIA. Global Renewables. Disponível em: <http://www.globalrenewables.com.au/>. Acesso
em 22 mar. 2017.
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Conforme Programa Cidades Sustentáveis. Boas Práticas: Reciclagem de Resíduos e Redução de Emissões.
Disponível
em:
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/reciclagem-de-residuos-e-reducao-deemissoes. Acesso em: 22 mar. 2017.
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responsabilidade da concepção e elaboração do contrato fica a cargo do parceiro privado, mas
respalda que o parceiro público deve expressar sua aquiescência no que tange à viabilidade do
projeto.

Não há um modelo único de PFI, pois cada contratação deve se ajustar às
peculiaridades do caso concreto. Cada projeto irá representar especificidades próprias,
portanto. A concepção e a elaboração ficam a cargo do parceiro privado, mas
submetem-se à análise e concordância do parceiro público quanto à sua viabilidade de
implementação. O modo de associação e entre o setor público e o privado também
pode variar conforme as atividades que forem objeto da PFI. Tradicionalmente a PFI
é aplicada no setor de transportes, educação e saúde. (...) Mas a PFI também é
empregada no setor de resíduos sólidos (JUSTEN FILHO, 2015, p. 716).

Destaca-se que no Reino Unido antes de se efetivar a contratação com a
Administração Pública o parceiro privado tem que aderir à normatização intitulada Código de
Conduta para Contratos PFI/PPP Operacionais, tornando-se signatário desse, cujo objetivo é
estabelecer a base sobre a qual os organismos do setor público e os seus parceiros da PPP
concordam em fazer economia nos contratos operacionais de PFI e PPP24.

The voluntary code of conduct sets out the basis on which public and private sector
partners agree to work together to make savings in operational Public Private
Partnership (PPP) contracts. The code applies to all PPP that signatories are parties to,
such as Private Finance Initiative (PFI) contracts, PF2 and other variants
of PPP contracts. The code sets out commitments from both public and private sector
parties on constructive engagement, flexibility and improving operational efficiency.
These commitments will support an overall improvement in contract management
relationships and behaviours and the creation of a more effective working
environment between customers and suppliers. This will help the public and private
sectors work together on existing contracts for schools, hospitals and many other
public infrastructure projects. The launch of the code forms part of the government’s
wider work on reducing the cost of PFI deals under the Operational Savings
programme, which has already achieved savings of over £1.5 billion since it launched
2 years ago. It has been developed with the support and engagement of relevant trade
bodies and a cross-section of lenders, investors, construction contractors and facilities
management providers.25 (UNITED KINGDOM, 2016)
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Conforme UNITED KINGDOM, Lancashire. Code of Conduct for Operational PFI/PPP Contracts. Disponível
em: https://www.lendlease.com/emea/united-kingdom/projects/lancashire-waste-partnership. Acesso em: 24 mar.
2017.
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O código de conduta voluntário estabelece a base na qual os parceiros dos setores público e privado concordam
em trabalhar em conjunto para economizar contratos operacionais de Parceria Público-Privada (PPP). O código
aplica-se a todas as PPP de que os signatários são partes, tais como contratos de Iniciativa de Financiamento
Privado (PFI), PF2 e outras variantes de contratos de PPP. O código estabelece compromissos de partes públicas
e privadas no envolvimento construtivo, flexibilidade e melhoria da eficiência operacional. Estes compromissos
apoiarão uma melhoria geral nos relacionamentos e comportamentos de gestão de contratos e a criação de um
ambiente de trabalho mais eficaz entre clientes e fornecedores. Isso ajudará os setores público e privado a trabalhar
juntos em contratos existentes para escolas, hospitais e muitos outros projetos de infraestrutura pública. O
lançamento do código faz parte do trabalho mais amplo do governo sobre a redução do custo dos negócios PFI no
âmbito do programa de Poupança Operacional, que já alcançou economias de mais de £ 1,5 bilhões desde que foi
lançado há 2 anos. Ele foi desenvolvido com o apoio e engajamento de órgãos comerciais relevantes e uma seção

Cita-se como exemplos de PPP’s inglesas, tangentes ao manejo de RSU, o
consórcio Urbaser Balfour Beatty instalado no Condado de Essex e a Lancashire Waste
Partnership efetivada em Lancashire.
A PPP representada pelo consórcio Urbaser Balfour Beatty, pactuada em novembro
de 2012 e com contrato de vigência por 25 anos, tem como obrigações contratuais as
construções de uma central de tratamento com a capacidade de receber até 417 mil toneladas
de RSU por ano, de uma unidade de visitação e ainda, de um centro de educação ambiental em
prol da coletividade, efetivando para tanto a concepção, instalação, operação e manutenção de
instalações de tratamento de RSU26.
Destaca-se que, no caso da PPP Urbaser Balfour Beatty, no intuito de auxiliar a
produção de energia para alimentar as instalações do próprio centro de tratamento, parte dos
RSU angariados são utilizados, sendo que o excedente é redistribuído para a rede nacional, o
que demonstra preocupação com a sustentabilidade ambiental.
O segundo exemplo de PPP efetivada no Reino Unido, que também tem como
objeto o RSU e prazo de vigência de 25 anos, refere-se à Lancashire Waste Partnership, sendo
o contrato efetivado em 2005 envolvendo o governo local e a sociedade de propósito específico
Lend Lease, além da Australia Finance Company Pty Ltd., sendo o valor estimado da parceria
de 2,2 bilhões de libras esterlinas (JUSTEN FILHO, 2015).
A PPP em comento tem como escopo a redução do volume de resíduos que são
encaminhados para os aterros sanitários, em observância com as diretrizes europeias, além de
extinguir a incineração daqueles. Os objetivos contratuais do parceiro privado são a concepção,
construção, operação e exploração de central de tratamento de RSU.27
Estima-se que a central de tratamento implantada pela Lancashire Waste
Partnership e concluída em 2011 tenha a capacidade de efetuar o processamento de até 575 mil
toneladas por ano de RSU. Quanto à preocupação com a educação ambiental, observa-se que o
parceiro privado projetou e construiu um Centro de Educação Ambiental denominado
Farington Waste Recovery Park nas imediações do aterro implantado.28

representativa de credores, investidores, empreiteiros de construção e provedores de gerenciamento de instalações
(REINO UNIDO, 2016). (Tradução nossa).
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KINGDOM,
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Planning.
Disponível
em:
http://www.essex.gov.uk/Environment%20Planning/Planning/Minerals-Waste-Planning-Team/PlanningPolicy/Documents/PWP%206%20-%20RPA_June_2015.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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Conforme UNITED KINGDOM, Lancashire. Lendlease, Lancashire Waste Partnership. Disponível em:
https://www.lendlease.com/emea/united-kingdom/projects/lancashire-waste-partnership. Acesso em: 24 mar.
2017.
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Idem.

Celeumas tangentes à redução da quantidade de geração de resíduos sólidos
urbanos, a introdução de coleta seletiva e instrumentos de incentivo à reciclagem, com a
implantação de novas tecnologias no tratamento e na disposição final, são os mesmos problemas
enfrentados diariamente em todos os países independentemente do grau de desenvolvimento.
Observa-se que, ao analisar adequadamente a legislação de outros países pertinente
ao manejo de resíduos sólidos, pode-se contribuir com a evolução da normatização e gestão que
são implementadas nacionalmente.

5 A EFETIVIDADE DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA GESTÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Considera-se a poluição um dos aspectos mais visíveis dos problemas ambientais
atualmente enfrentados, sendo que a percepção desses aspectos se deu de forma gradativa ao
longo do tempo. Primeiro, no nível local, nas proximidades das unidades geradoras de
poluição. Em seguida, percebeu-se que o impacto negativo decorrente da poluição não respeita
fronteiras entre países e regiões, adquirindo proporções planetárias.
Os atos normativos brasileiros criados para o enfrentamento ou controle da
poluição geralmente seguem essa classificação, estabelecendo-se disposições relativas à
poluição do ar, da água e do solo.
Como dito alhures, após um exaustivo percurso burocrático de cerca de vinte anos,
publica-se a Lei nº 12.305/2010, cujo escopo é disciplinar a PNRS almejando-se através de
princípios e marcos incentivar a instituição de mecanismos para a disposição adequada de
resíduos sólidos, envolvendo nesse enfrentamento não somente os atores públicos, mas
também os atores privados, dentre eles os fabricantes, comerciantes, importadores e o próprio
administrado, permitindo-se que todos passem a ter um papel fundamental para a melhoria da
qualidade do meio ambiente.
Trata-se de uma normatização que traz consigo conceitos inovadores pertinentes à
realidade brasileira, onde a acepção de resíduo em substituição ao conceito de lixo pode até
parecer uma simples substituição de nomenclaturas, mas no fundo significa a inversão de
valores, pois o que antes era considerado apenas como o fim do processo produtivo, comercial
e/ou de consumo, torna-se o início de uma nova cadeia produtiva.
Quanto à gestão de resíduos sólidos, afirma André y Cerdá (2007) que sua acepção
representa um conjunto de operações voltadas a dar um destino adequado ao lixo, tanto do
ponto de vista econômico quanto ambiental, observando-se suas características que dizem
respeito ao volume, procedência, possibilidade de reciclagem e comercialização, custos
envolvidos no tratamento e regulamentação29.

En sentido estricto, la gestión de residuos se suele definir como el conjunto de
operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en una zona determinada el
29

Conforme CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE N.º 71. Gestión de residuos sólidos urbanos: análisis
económico y políticas públicas. Disponível em: <http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_7192__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf>. Acesso em 02 abr. 2017.

destino más adecuado desde el punto de vista económico y ambiental, según sus
características, volumen, procedencia, posibilidades de recuperación y
comercialización, coste de tratamiento y normativa legal 30 (ESPAÑA, ANDRÉ Y
CERDÁ, 2007, p. 73).

Segundo Mazzini (2011) para a formulação de um conceito de gestão eficiente de
resíduos sólidos deve-se considerar a observância dos princípios estratégicos do
desenvolvimento sustentável e abarcar todas as etapas pertinentes ao trato destes resíduos, com
o escopo de se proporcionar a minimização dos impactos negativos ao meio ambiente.

Gestão de Resíduos Sólidos é realizada de acordo com os princípios estratégicos do
Desenvolvimento Sustentável, envolvendo todas as etapas do trato com os resíduos
sólidos – prevenção da geração, minimização da geração, segregação da fonte,
reutilização e reciclagem, acondicionamento, transporte, estocagem, tratamento,
disposição final e recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de
resíduos (MAZZINI, 2011, p. 276).

Observa-se que a gestão de resíduos sólidos pode ser definida como um conjunto
de atitudes que apresentam como objetivo principal a eliminação dos impactos ambientais
negativos, associados à produção e à destinação do RSU.
A operacionalização do gerenciamento dos resíduos sólidos pode efetivar-se por
mecanismos diferenciados, utilizando-se ora a intervenção direta, ora a indireta da
Administração Pública, através da instituição de celebração de contratos administrativos,
convênios, concessões, consórcios públicos.
A ausência de gerenciamento de resíduos sólidos pode gerar inúmeros impactos
negativos sobre o meio ambiente, tais como a contaminação do solo com fungos e bactérias, a
contaminação das águas de chuva e do lençol freático, o aumento da população de ratos, baratas
e moscas (disseminadores de doenças diversas), o aumento dos custos de produtos e serviços,
o entupimento das redes de drenagem das águas de chuva, o assoreamento dos córregos e dos
cursos d’água, incêndios de largas proporções e difícil combate, destruição da camada de
ozônio, etc.
Ressalta-se a diferença existente entre os conceitos de gestão e gerenciamento.
Segundo o que dispõe o dicionário Houaiss (2010), gestão é “ato ou efeito de gerir, administrar,
gerenciar” (vem do latim), e gerenciamento é “ação ou efeito de gerenciar [dirigir (empresa,
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Estritamente falando, a gestão de resíduos é geralmente definida como o conjunto de operações para dar ao lixo
produzido em uma determinada área, o destino mais adequado do ponto de vista econômico e ambiental, de acordo
com as suas características de volume, fonte, chances de recuperação e comercialização, custo do tratamento e
regulamentos (ESPANHA, ANDRÉ E CERDÁ, 2007, p. 73). (Tradução nossa)

negócio, serviço) na condição de gerente] (...). No que toca aos resíduos sólidos, ambos os
vocábulos são em geral utilizados de maneira distinta, embora se referindo a duas conotações
diversas: uma é estratégica, política; a outra é operacional, executiva (HOUAISS, 2010, p.
1.986).
A lei que dispõe sobre a PNRS apresenta em seu art. 3º, incisos X e XI, a definição
de gerenciamento de resíduos sólidos como sendo 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, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano
de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei” e de gestão integrada dos
resíduos sólidos como sendo o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010).
O gerenciamento de resíduos sólidos é envolto em nuances complexas de atividades
e serviços que incluem o armazenamento e a disposição final desses, onde acata-se,
obrigatoriamente, a utilização de tecnologias que primam pela maximização das atividades em
comento.
Para tanto, verifica-se ser imprescindível a qualificação da mão de obra e
investimentos na construção de infraestruturas de aterros sanitários, usinas de compostagem e
estações de transbordo, o que demanda a utilização de grandes espaços físicos, tecnologias
específicas e de ponta.
Entende-se que, conforme disposto na norma do art. 9º da Lei nº 12.305/2010, no
quesito gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, há que se respeitar uma ordem prioritária
pertinente às ações pertinentes a esses. “Art. 9o . Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos” (BRASIL, 2010).
Ordinariamente o manejo de resíduos sólidos é executado através da administração
direta do poder público, sendo que em 2008, segundo o que dispõe o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), era efetuado em 5.027 entidades da federação, havendo porém,
outras hipóteses de prestação desse serviço público tais como as autarquias (44 entidades da
federação), empresas públicas (72 entidades da federação), sociedades de economia mista (23
entidades da federação), consórcios públicos (46 entidades da federação), empresas privadas

(2.830 entidades da federação), fundações (10 entidades da federação), associações (112
entidades da federação) e outras modalidades (44 entidades da federação).31
Constata-se que a predominância do gerenciamento de resíduos sólidos perfaz-se
em âmbito municipal, o que corresponde ao total de 5.135 unidades da federação, ademais,
existem 47 entidades que são intermunicipais. Na esfera estadual observa-se 34 entidades, já
no âmbito federal, somente 3 entidades, segundo registro efetuado pelo IBGE.32
A escolha do modelo a ser utilizado para o gerenciamento dos resíduos sólidos
relaciona-se diretamente com as características de cada localidade, com os recursos de cada
entidade federativa, com as espécies dos resíduos que serão gerenciados e ainda com a
viabilidade técnica e econômica de sua implementação.
A questão da produção de RSU, bem como suas causas e consequências, devido à
sua grande importância, vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões de cunho políticosocial e econômico, tangentes às áreas do desenvolvimento, da saúde e do meio ambiente,
sempre em um contexto globalizado.
Nas lições de Thomé e Ramos (2016), no que se refere a possíveis hipóteses para a
efetividade do manejo adequado dos resíduos sólidos, destaca-se a redução do volume gerado,
a reciclagem, a reutilização, a compostagem e a incineração, sendo em último caso, a utilização
dos aterros sanitários controlados.

O tratamento dos resíduos sólidos impõe a consideração de algumas alternativas. Em
primeiro lugar, a redução do volume de resíduos por meio da mudança nos hábitos de
consumo (também denominada “redução na origem”); em segundo lugar, a
reciclagem (emprego do resíduo como matéria prima para processos fabris) e a
reutilização dos resíduos; em terceiro lugar, a compostagem, seguida da incineração
e da utilização de aterros sanitários controlados (THOMÉ; RAMOS, 2016, p. 258).

Administradores públicos municipais afirmam existir uma série de obstáculos para
que possam efetuar os programas de manejo de RSU conforme determinam os dispositivos
legais da PNRS. Alegam a carência de recursos financeiros, a ausência de planejamento e
infraestrutura adequada, bem como a escassez de mão de obra especializada, o que,
inevitavelmente, ocasiona uma gestão ineficiente dos RSU, causando, portanto, impactos
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negativos em outros setores que proporcionam aos administrados a prestação dos serviços
públicos essenciais.
Apresenta-se como alternativa para solucionar o problema da ausência de recursos
para a implantação da gestão e destinação correta dos RSU a possibilidade da efetivação da
PPP. Essa modalidade de concessão estabelecida pela Lei nº 11.079/2004 tem o condão de
aproximar o poder público da iniciativa privada, sendo usualmente utilizada em vários países,
tais como Alemanha, Austrália e Reino Unido conforme demonstrado no capítulo 4 dessa
dissertação.
Porém, antes de utilizar-se do recurso da PPP, há que se observar algumas nuances
essenciais ao alcance da plenitude da satisfação do interesse público, que se traduz na finalidade
pública do ato administrativo, dentre elas a presença inequívoca de viabilidade econômica e
financeira contratual.

5.1 Viabilidade econômica e financeira

O gerenciamento de resíduos, independentemente de qual unidade federativa o
pratique, envolve operações que podem ser definidas como intermediárias e finais. As primeiras
envolvem a coleta, a armazenagem, o transporte, a triagem e o tratamento. Já as segundas são
vinculadas à valorização dos resíduos ou eliminação dos rejeitos, o que envolve, portanto, a
disposição final.
Conforme demonstra-se pela norma do art. 30, inciso V da CRFB/88 e pelo art. 10
da legislação que rege a PNRS, os serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos
são de responsabilidade dos municípios.

Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
V - 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 (BRASIL, 1988);
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle
e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o
estabelecido nesta Lei (BRASIL, 2010).

Considera-se que nos últimos anos a grande maioria dos municípios tem
empenhado para exercer essa função que lhes compete da melhor maneira possível garantindo

a efetivação desses serviços necessários para a saúde pública e melhorias na qualidade de vida
da população.
A prestação de serviço público municipal de manejo e destinação final de resíduos
sólidos é considerada complexa e carece de realizar despesas e investimentos a longo prazo por
parte do ente público in tela, porém a administração não detém, em seu quadro, todos os
recursos técnicos, operacionais e humanos necessários para o desempenho de todas as funções
que lhe são atribuídas por lei.
O ato normativo que estabeleceu a PNRS propôs metas ousadas para o tratamento
dos RSU determinando como prazo limite o ano de 2014 para extinção de todos os lixões
municipais, bem como a implantação da coleta seletiva, devendo ser encaminhados aos aterros
sanitários apenas os rejeitos.
A Lei nº 12.305/2010 trouxe inovações, como permitir a gestão integrada
intermunicipal ou microrregional na busca da adequação e destinação correta dos RSU. Para as
regiões metropolitanas, a gestão deve ser compartilhada com os Estados. Nesse contexto, o
planejamento e execução conjunta dos serviços públicos tornam-se mais viáveis. Assim, novas
alternativas surgem sobre a destinação adequada dos resíduos em âmbito estadual.

Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por
esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados
que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal,
para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de
Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.
(...)
Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos
termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou
fomento para tal finalidade.
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os
Municípios que:
I - Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se
inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos
referidos no § 1o do art. 16; (...) (BRASIL, 2010).

Os serviços de limpeza e manejo de RSU e os investimentos para o seu
aperfeiçoamento são essenciais para os munícipios, sendo a proposição de um modelo mais
moderno e com menor impacto ambiental, fundamental para a saúde e bem-estar da população.

A destinação dos RSU em lixões configura-se hoje como um problema complexo.
Com a falta de recursos públicos necessários para o investimento e a necessidade de solução
para a destinação final dos resíduos de forma ambientalmente correta, torna-se necessária a
análise de alternativas como as Parcerias Público-Privadas.
Observa-se que a parceria com o ente privado, usualmente, agrega valor por meio
da escalada da eficiência produtiva ou da técnica de produção e fornecimento do serviço. Para
justificar-se a contratação de uma PPP é necessário produzir um mix de eficiência produtiva e
ganho social superiores aos da provisão pública, por isso destaca-se que as análises criteriosas
da viabilidade econômico-financeira, bem como da questão ambiental e social, tornam-se
relevantes em decorrência das exigências da Lei nº 11.079/2004 que estabelece na norma do
art. 4º:
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes
diretrizes:
I – Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da
sociedade;
II – Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes
privados incumbidos da sua execução;
III – Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder
de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;
IV – Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
V – Transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – Repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de
parceria (BRASIL, 2004).

Doutra banda destaca-se que os contratos firmados pela Lei nº 8.666/93, que trata
das licitações e contratos administrativos, limitam substancialmente a administração pública,
principalmente no que se refere à necessidade de se operacionalizar investimentos vultosos.
Constata-se que a contratação de prestação de serviços lastreada no regime de
empreitada estabelecido na legislação em comento não faz senão agravar os obstáculos ora
descritos pelos administradores públicos municipais, inclusive no quesito pertinente à limitação
de prazo em 60 meses, excepcionalmente prorrogáveis por mais doze, que impede que se
transfira para o particular a responsabilidade pelos investimentos de grande vulto.
Entende-se que em virtude da impossibilidade enfrentada pelos entes públicos de
custear diretamente tais investimentos, a Lei nº 11.079/04, que legislou sobre as normas gerais

para licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da administração pública33,
ofereceu a esses mais um mecanismo de parceria na Administração Pública.
Ressalta-se que em Minas Gerais o instituto das PPP’s ganhou destaque com a
promulgação da Lei Estadual nº 14.868/2003, que dispôs sobre o Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas.
Enfatiza-se, ainda, que na gestão de resíduos sólidos o volume de resíduos
coletados, ou seja, a escala, é um fator determinante na sua viabilidade econômico-financeira
e, muitas vezes, técnica. No âmbito jurídico, este aspecto também merece tratamento e
modelagem específica através dos convênios e consórcios públicos trazendo maior segurança
para os municípios, principalmente aqueles de menor porte.
A modelagem financeira, a partir de determinadas premissas, tem o objetivo de
simular o comportamento esperado de um projeto a ser implantado buscando avaliar a sua
viabilidade econômico-financeira. Para projetos de PPP em geral a modelagem econômicofinanceira é uma ferramenta fundamental. Isso se deve ao fato de disponibilizar os resultados
que guiarão as ações necessárias em termos de aportes de recursos e disponibilização de
garantias por todos os entes envolvidos com o objetivo de viabilizar e materializar o projeto.
Além disso, permite manter o equilíbrio econômico-financeiro para as partes ao longo de todo
o prazo de concessão.

5.2 Repartição de responsabilidades entre o contratado e a Administração Pública

Percebe-se que a partilha pertinente aos riscos que envolvem os atores público e
privado, que faz menção aos contratos para a construção de obras públicas, sempre foi motivo
de preocupação para as empresas e consórcios interessados. Esse sobressalto faz-se plausível
vez que a alta incidência de riscos contratuais concentrados no setor privado pode vir a
inviabilizar o negócio jurídico em sua totalidade.
A temática da necessidade da inserção da repartição de responsabilidade entre o
contratado e a Administração Pública relaciona-se com a incapacidade dos Estados no
financiamento de projetos estruturantes, buscando-se no setor privado a partilha de riscos e a
captação de investimentos suficientes a permitir o incremento da infraestrutura pública.
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Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2004).

Nas lições de Justen Filho e Schwind (2015), no que se refere à importância da
inserção da iniciativa privada na execução de serviços públicos, a PPP se apresentada como
instrumento viável para que o parceiro privado possa assumir a execução, manutenção e
operação de empreendimentos infraestruturais.

A PPP é um instrumento que permite que a Administração Pública e a iniciativa
privada realizem empreendimentos de infraestrutura, tais como estações de
transbordo, pontos de coleta, centrais de tratamento e reciclagem de resíduos, usinas
de compostagem locais para triagem de resíduos, entre outras infraestruturas
eventualmente necessárias. Esse modelo de contratação ainda possibilita que os
particulares assumam a execução, a manutenção e a operação ao longo da vigência do
contrato, no caso de se optar pela concessão administrativa (JUSTEN FILHO;
SCHWIND, 2015, p. 718).

Entende-se que a escolha da modelagem pertinente à PPP se relacionada com a
carência de aportes suficientes para os investimentos públicos, além da inviabilidade da
transferência total dos riscos, ora para o parceiro público, ora para o privado. Nos contratos
administrativos em geral regidos pela Lei nº 8.666/93 os riscos são exclusivos da Administração
Pública, já nas concessões comuns disciplinadas pela Lei nº 8.987/95, os riscos são de
responsabilidade do setor privado.
Nesse diapasão analisa-se a PPP com uma proposta inovadora, cujo escopo é a
tentativa de satisfazer a diretriz nacional de desenvolvimento econômico, utilizando-se para tal,
os investimentos do setor privado em estruturas para a prestação do serviço público. Tem-se
nesse formato de parceria a implementação da questão da distribuição de riscos entre os
contratantes, criando-se, portanto, o conceito do risco compartilhado entre os setores público e
privado.
A Lei nº 11.079/04, que institui normas gerais para licitação e contratação de PPP
no âmbito da Administração Pública, inovou quanto aos riscos do empreendimento,
estabelecendo nos artigos 4º, VI e 5º, III, o compartilhamento objetivo dos riscos que deverá
ser especificado no próprio contrato administrativo.
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes
diretrizes:
(...)
VI – Repartição objetiva de riscos entre as partes;
Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto
no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também
prever:
(...)
III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária (BRASIL, 2004).

Nota-se, pelo exame de tais dispositivos legais, que a PPP tenta minimizar os riscos
que o setor privado incorreria em uma concessão tradicional ou em uma licitação através da
inserção de diretrizes que impõem a efetiva divisão de riscos em tais negócios, destacando-se
que a transferência de riscos é fundamental para que o contrato alcance o objetivo principal de
sua constituição, a eficiência econômica na prestação de serviços públicos.
Afirmam Oliveira e Paiva (2013) que, por ocasião da realização do IV CONSAD34, na
modalidade de contratação em questão e no viés de repartição de responsabilidade entre o

contratado e a Administração Pública, existe ainda a previsão de contratação de um verificador
independente, que ficará responsável por acompanhar e avaliar os indicadores de desempenho e dar
suporte na resolução de conflitos, dando mais transparência ao processo.

Outrossim, conclui-se que tal processo é fator crucial dentro da relação de riscos do
contrato, visto que somente a sua perfeita realização poderá gerar benefícios tanto
para a concessionária quanto para o poder concedente, ao passo que sua má realização
acarreta prejuízo na qualidade dos serviços e prejuízo monetário ao privado. Com
intuito de minimizar esse risco, tem-se adotado a contratação de Verificadores
Independentes – VI, que funcionam como um terceiro ente, que fica encarregado de,
da forma mais imparcial possível: i) avaliar os indicadores de desempenho; ii) calcular
o valor da contraprestação devida; iii) dar suporte na resolução de conflitos e iv)
auxiliar na revisão periódica das metas e indicadores de desempenho. Todos os
resultados dessas atividades podem ser contestados tanto pelo Poder Concedente
quanto pela Concessionária, não possuindo papel de órgão regulador, devendo aquele
sempre se reportar ao Poder Concedente para que este efetive a governança do
contrato (OLIVEIRA; PAIVA, 2013, p. 8).

A participação de vários órgãos e instituições no acompanhamento do contrato de
PPP, notadamente aqueles que versam sobre o manejo de RSU, tem como escopo oferecer
maior transparência nos processos operacionais e na implantação das estações de transbordo,
consequentemente, reduzindo-se os riscos de uma partilha inadequada de responsabilidades
entre o ente privado e o público.
Nos contratos de PPP que geralmente são de longo prazo, a estrutura de
governança, com a participação da sociedade civil no acompanhamento da execução do
contrato, tem-se demonstrado crucial para o sucesso da parceria.
Conforme descreve Teixeira (2009), a opção pela PPP pode ser decisiva para
melhorar a gestão dos recursos públicos, no que aborda ao fato de que os governos locais têm
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em:
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a necessidade de se concertar com o conjunto de atores privados, para atender aos seus
objetivos.

Os governos locais e suas associações podem desempenhar papel importante nas
relações entre diferentes atores, encorajando a parceria com as organizações locais,
com o setor privado e a sociedade civil. Procura-se, por toda parte, orquestrar novas
formas de parceria, particularmente com as cidades e governos locais, e os segmentos
da sociedade civil. É necessário respeitar a diversidade, para melhorar a resposta às
necessidades das populações, com diversos atores do desenvolvimento urbano,
apoiando-se nos princípios de subsidiariedade, responsabilidades partilhadas,
transparência e previsibilidade. Efetivamente, para construir verdadeira parceria
público-privada, a longo termo, entre o setor público e o setor privado, englobando os
cidadãos, é necessário definir claramente o papel de cada qual como civismo, ética,
profissionalismo e responsabilidade coletiva (TEIXEIRA, 2009, p. 153-154).

Enfatiza-se que a inovação na implementação dos contratos de PPP tende a criar
um ambiente mais seguro no intuito de intensificar-se a participação do ator privado em tais
contratos, minimizando-se os impactos dos diversos riscos a eles inerentes. Entretanto, para que
efetivamente se alcance o objetivo almejado pela inovação introduzida pelas PPP’s, é
importante que haja normas regulamentando tal assunto de forma mais objetiva, bem como que
as cláusulas contratuais sejam claras quanto à atribuição de cada risco específico à determinada
parte.

5.3 Análise do Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas
Gerais

Como dito alhures, a PNRS, representada pela Lei nº 12.305/2010, contempla um
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotados com
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Observa-se que com fulcro nesse marco legal os administradores públicos, agentes
responsáveis pela gestão e gerenciamento dos RSU, deveriam rever suas estratégias utilizadas
até então, focadas basicamente na coleta dos RSU e na disposição final desses.
Entende-se a partir de então ser imprescindível o estímulo à gestão dos RSU em
todas as suas etapas, adotando-se como norte os princípios da não geração, redução,
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como, a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme preconizado na PNRS.
Atualmente percebe-se que um dos maiores enfrentamentos apontados na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é: o tratamento e a disposição final dos resíduos
sólidos, pois grande parte dos municípios que compõe esse aglomerado destinam seus RSU

para lixões a céu aberto, gerando, consequentemente, impactos ambientais, econômicos e
sociais extremamente negativos afetando toda a região metropolitana.
Analisa-se que a gestão dos resíduos sólidos é considerada estratégica para o
desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Nesse diapasão, uma das metas essenciais
seria tratar adequadamente os resíduos sólidos visando-se adequar a destinação correta desses,
bem como fomentar seu reaproveitamento, além de estabelecer parcerias na busca de soluções
para a questão.
Em cumprimento às Deliberações Normativas nº 52/200135 e nº 126/200836 do
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) todos os municípios com população urbana
superior a 20 mil habitantes devem implantar sistemas tecnicamente adequados de disposição
final de resíduos sólidos urbanos. Atualmente estão em operação no Estado de Minas Gerais 28
aterros sanitários que atendem a 44 municípios, segundo dados do Observatório do
Licenciamento Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia37.
As Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos apontaram o consorciamento
intermunicipal como uma alternativa para a gestão dos RSU tendo em vista as possibilidades
de maior sustentabilidade técnica e financeira desse tipo de solução, principalmente para os
municípios de menor porte. Os consórcios intermunicipais também têm prioridade na obtenção
de incentivos financeiros conforme determinado pela PNRS.
O Governo do Estado de Minas Gerais desenvolveu em 2010 um plano de gestão
denominado Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos – PRE-RSU, cujo escopo é apoiar tecnicamente a formação de consórcios
intermunicipais nesse Estado da federação, propondo-se um mecanismo de agrupamentos de
municípios com viabilidade técnica para a gestão compartilhada dos RSU, que poderia ser
utilizado como referência para a organização dos municípios.
Diante desse panorama de gestão integrada, alguns municípios se organizaram para
a formação dos consórcios intermunicipais e no intuito de se avaliar o cenário existente. Em
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Deliberação Normativa nº 52/2001. Art. 1º - Ficam convocados para o licenciamento ambiental de sistema
adequado de destinação final de resíduos sólidos urbanos os municípios com população urbana superior a 50.000
(cinquenta mil) habitantes, conforme Anexo I desta Deliberação Normativa, de acordo com o seguinte cronograma:
(...) (MINAS GERAIS, 2001)
36
Deliberação Normativa nº 126/2008. Art. 2º - Ficam convocados ao licenciamento ambiental de sistemas
adequados de tratamento ou destinação final de resíduos sólidos urbanos os municípios mineiros com população
urbana entre vinte e trinta mil habitantes, relacionados no Anexo I desta Deliberação Normativa, de acordo com
os seguintes prazos: (...) (MINAS GERAIS, 2008)
37
Informação disponível em: http://observatoriolicenciamentoambiental.blogspot.com.br/2010/05/feam-queracabar-com-lixoes-em-minas.html?m=0. Acesso em 15 de abr. 2017.

2014 a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) realizou um Diagnóstico de Consórcios
Intermunicipais para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais38.
O relatório pertinente ao Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos
do Estado de Minas Gerais39, publicado em junho de 2016 e contendo informações do ano base
de 2015, apresenta um levantamento de informações sobre a destinação dos RSU pelos
municípios do Estado em comento, além da situação dos municípios quanto a alguns aspectos
da gestão dos RSU. Esse relatório é utilizado pela FEAM como um dos mecanismos para o
acompanhamento e avaliação dos resultados das ações no que tange aos RSU.
Segundo o relatório in tela no ano de 2014, 54,08% da população urbana era
atendida por sistemas de tratamento e/ou disposição final de RSU regularizados
ambientalmente, porcentagem que representa 9.038.788 habitantes de 232 municípios,
considerando os dados do CENSO-IBGE 2010. No ano de 2015 este índice aumentou para
57,71% representando 9.647.120 habitantes de 296 municípios. Sendo assim, no período de
um ano, houve um acréscimo de 3,63% de população urbana e de 64 municípios40.
O gráfico 1, apresentado pela FEAM por ocasião da publicação do Relatório de
Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais, demonstra
a porcentagem da população urbana por tipologia de destinação dos RSU no ano de 2015.
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Gráfico 1 – Porcentagem da população Urbana por tipologia de destinação dos RSU.

Fonte: FEAM (2016). Relatório de Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas
Gerais, 2016.

Observa-se que além dos 57,71% da população urbana com destinação regularizada
dos RSU, verifica-se que 9,51% da população urbana destina seus RSU a aterros sanitários e/ou
UTC’s (Usina de Triagem e Compostagem) não regularizados e 32,78% a empreendimentos
irregulares, sendo 14,16% a aterros controlados e 18,62% a lixões41.
O gráfico 2, apresentado pela FEAM por ocasião da publicação do relatório de
Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais, demonstra
o número de municípios por tipologia de destinação final dos RSU no ano de 2015.
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Idem.

Gráfico 2 – Número de Municípios por Tipologia de Destinação Final dos RSU.

Obs: AS=Aterro Sanitário; UTC=Usina de Triagem e Compostagem; AAF=Autorização Ambiental de
Funcionamento.
Fonte: FEAM (2016). Relatório de Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas
Gerais, 2016.

Analisando-se o Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado
de Minas Gerais, observa-se que ao final do ano de 2015 contabilizou-se 157 municípios
dispondo seus RSU em aterros sanitários, sendo 134 regularizados e 23 não regularizados.
Quanto aos municípios com destinação a UTC’s, contabilizou-se 142 municípios, sendo 106
regularizados e 36 não regularizados. Quanto aos sistemas regularizados, 11 municípios
destinam seus RSU a UTC’s e aterros sanitários regularizados, 32 municípios a
empreendimentos que possuem AAF em verificação e 13 municípios a empreendimentos
localizados fora de Minas Gerais, em municípios dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo42.
Segundo a FEAM, ao analisar-se a evolução da destinação dos RSU em Minas
Gerais de 2001 a 2015, conclui-se que houve uma melhoria dos indicadores da gestão dos
resíduos sólidos urbanos no Estado, desde que a Deliberação Normativa emitida pela COPAM
nº 52/2001 foi publicada.

[...] pois, em 2001, dos 853 municípios mineiros, 823 dispunham seus RSU em lixões.
Em 2005 havia 564 municípios fazendo a disposição final em lixões no Estado, já em
2012 esse número caiu para 267, chegando a 246 em 2015, registrando uma redução
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de 70% no período 2001-2015. Observa-se também que, em termos de percentual de
população urbana com disposição dos RSU em lixões, também houve melhoria: esse
percentual passou de 29,57% em 2010 para 18,62% em 2015 (FEAM, 2016).

No que se refere aos municípios com destinação dos RSU às UTC’s e/ou aterros
sanitários regularizados, segundo dados apresentados pela FEAM, também houve um aumento
considerável, passando de 30 municípios em 2001 para 251 municípios em 2015, registrando
um aumento de 736% no período 2001-2015. Levando-se em consideração o percentual de
população urbana com destinação dos RSU a UTC’s e/ou aterros sanitários regularizados,
também houve melhoria: esse percentual passou de 49,35% em 2010 para 55,94% em 201543.
Conforme demonstra o gráfico desenvolvido pela FEAM no relatório em questão,
depreende-se que, ao compararmos o número de municípios que não destinam seus RSU para
lixões, também se verifica uma melhoria considerável, pois em 2001 eram 30 municípios não
destinando seus RSU para lixões; em 2005 eram 289; em 2011 esse número subiu para 575,
chegando em 2015 a 607, registrando um aumento de 110% no período 2005-2015 e um
aumento de quase 20 vezes no período 2001-2015. Quanto ao percentual de população urbana
que não destinam seus RSU para lixões, em 2010 eram 70,43%, passando para 81,38% em
201544.
O gráfico 3, apresentado pela FEAM por ocasião da publicação do relatório de
Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais, demonstra
a evolução da destinação final dos RSU no Estado de Minas Gerais entre os anos de 2008 a
2015.
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Gráfico 3 – Evolução da Destinação dos RSU em MG - 2008 a 2015.

Fonte: FEAM (2016). Relatório de Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas
Gerais, 2016.

Destaca-se na conclusão do Relatório do Panorama da Destinação dos Resíduos
Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais que as políticas públicas voltadas para esse fim
devem se concentrar nas questões pertinentes à melhoria da gestão e do gerenciamento dos
resíduos sólidos, bem como no desenvolvimento de pesquisas sobre o assunto45.

Contudo, é essencial que se tire o foco da destinação final de RSU, deslocando-o para
a melhoria na gestão e gerenciamento, como já estipulado nas Políticas Nacional e
Estadual de Resíduos Sólidos, especialmente no artigo 9º da Lei Federal nº
12.305/2012, quando cita a seguinte ordem de prioridade na gestão e gerenciamento
dos resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Importante
se faz a pesquisa contínua sobre o assunto, inclusive com a criação de grupos de
discussão, a fim de repensar os índices e indicadores que melhor representam o
atendimento à população urbana por serviços adequados de manejo e disposição final
de resíduos sólidos urbanos, abrangendo todas as etapas da gestão desses resíduos
(FEAM, 2016, p. 52).

Com fulcro nas informações fornecidas pelo Panorama da Destinação dos Resíduos
Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais percebe-se que a gestão compartilhada dos RSU
vem se mostrando uma opção viável principalmente para os municípios de menor porte e para
aqueles que apresentam fragilidades econômicas e sociais, tanto pela insuficiência de recursos
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humanos quanto financeiros, o que dificulta a prestação desses serviços pelo município de
forma individual.

5.4 Análise de caso concreto tangente à formação de Parceria Público-Privada pertinente
aos Municípios de Belo Horizonte e Sabará

Observa-se que na data de 21/11/2008 foi publicado no Diário Oficial do Município
de Belo Horizonte (DOM) a assinatura do contrato nº 266/0846, de segmento de resíduos
sólidos, celebrado entre a Macaúbas Empreendimentos S/A e a Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU) de Belo Horizonte, no formato de PPP cuja modalidade é a concessão
administrativa tendo por escopo a prestação de serviço de disposição final em aterro sanitário
de resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana de Belo Horizonte.
Destaca-se que, para a efetivação da estruturação do projeto, realizou-se uma
consulta pública à coletividade interessada em 06/07/2007, seguida de uma licitação na
modalidade concorrência de Edital nº 001/2007 – SUMURBE47. A concessionária que se
sagrou vencedora no certame é formada pela empresa Vital Engenharia S/A e a concessão
pactuada terá um prazo de 25 anos de vigência com valor de contrato de R$981.878.155,27
(novecentos e oitenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco
reais e vinte e sete centavos).
Por tonelada aterrada, a Vital Engenharia S/A vai receber do município de Belo
Horizonte (PBH) o valor de R$ 30,93. O contrato in tela prevê a responsabilidade do transporte
das atuais 3.154 toneladas para o município de Sabará. Serão gastos R$ 4,13 de transporte por
tonelada de resíduos ou cerca de R$ 390,7 mil mensais para levar o lixo até a Central de
Tratamento de Resíduos Macaúbas em Sabará48.
Segundo dados do IBGE (2016) a população de Belo Horizonte perfaz um montante
de 2.513.451 habitantes49, e conforme dados estatísticos apresentados pela Superintendência de
Limpeza Urbana (SLU) a produção diária de RSU é representada por cerca de 3,8 mil
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toneladas50, sendo que atualmente todo esse resíduo é depositado no Centro de Tratamento em
Resíduos Macaúbas (CTRM) em Sabará.
Analisa-se que a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
(ABPL) e o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR),
solicitaram que fosse realizado um estudo à organização mundial Price Waterhouse Coopers
(PWC), onde constatou-se que Belo Horizonte, dentre 14 cidades pesquisadas no Brasil e no
exterior, é a capital que tem o menor gasto com esse setor. Além de Belo Horizonte ocupar o
14º lugar em gastos com RSU, os demais últimos lugares são ocupados pelas outras 5 capitais
brasileiras51, conforme citação do gráfico 4 a seguir expresso.
O gráfico 4, apresentado pela PWC, demonstra a quantidade de RSU produzidos
por habitante, bem como os gastos efetuados com serviços de limpeza urbana por habitante em
várias cidades do mundo.
Gráfico 4 – Quantidade de RSU produzidos por habitante e gastos efetuados com serviços de
limpeza urbana.

Fonte: PWC (2010). Quantidade de RSU produzidos por habitante e gastos efetuados com serviços de limpeza
urbana.
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Constata-se, diante dos dados apresentados, que existe um montante reduzido
pertinente ao investimento direcionado às políticas públicas que dizem respeito aos RSU, bem
como uma grande produção de resíduos em escala nacional.
Para Denise Bruschi, ex-diretora-executiva do Centro Mineiro de Referência em
Resíduo (CMRR)52, “a nossa cultura não é a de tratar nossos resíduos, mas de tirá-los da nossa
frente”. Atualmente, apenas 30 bairros em Belo Horizonte são atendidos com a coleta seletiva
porta a porta. Destaca-se a necessidade imperativa de modificação cultural e educacional no
sentido de conscientização da importância na efetivação da separação dos resíduos sólidos,
como também o fato da importância da ampliação de investimento nesse setor.
O aterro sanitário de Belo Horizonte, inaugurado em 17 de fevereiro de 1975 às
margens da rodovia BR-040, na região Noroeste da capital, deu início à correta disposição final
de resíduos sólidos, de maneira a preservar a saúde pública e o meio ambiente.
Desde dezembro de 2007 o local não recebe mais o RSU de Belo Horizonte. Os
resíduos gerados na cidade são destinados ao aterro de Macaúbas em Sabará. A Central de
Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS) está localizada na MG5, km 8.1, no bairro General
Carneiro e recebe mensalmente 98,8 mil toneladas mensais de RSU, sendo que, deste montante,
apenas 0,5% é destinado à reciclagem53.
Atualmente toda a área do aterro desativado faz parte da CTRS, onde funcionam
programas de reciclagem, além do maior projeto mitigador de efeito estufa da cidade com a
produção de energia elétrica a partir do resíduo sólido.
No aterro estão localizadas a Central de Aproveitamento Energético do Biogás, uma
Estação de Reciclagem de Entulho, a Unidade de Compostagem, a Unidade de Recebimento de
Pneus, uma Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes, a Unidade de Educação Ambiental
e uma célula especial para resíduos de serviços de saúde. O lugar ocupa uma área de
aproximadamente 1 milhão de m², sendo que o espaço tomado com resíduos aterrados é de 650
mil m². No local há cerca de 24 milhões m³ de resíduos aterrados. A altura do maciço de
resíduos é de 65 metros54.
A Central de Tratamento de Resíduos Macaúbas (CTRM) presta serviços de
destinação final de resíduos sólidos não perigosos (Classe II-A) de domicílios e possui um
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aterro para resíduos não perigosos – classe II, de origem industrial e reciclagem de resíduos –
classe A, da construção civil, onde são realizadas as atividades de triagem, transbordo e
armazenamento55.
Segundo Daniel Passos56, engenheiro ambiental da Vital Engenharia (empresa que
administra o aterro sanitário de Macaúbas), conforme visita técnica realizada ao CTRM em
17/09/2016, além dos RSU de Belo Horizonte e Sabará, o aterro em comento também recebe o
RSU proveniente dos municípios de Caeté, Nova Lima, Ibirité e Pedro Leopoldo, perfazendose 3.500 toneladas por dia, sendo a grande maioria (2.900 toneladas) produzida pelos belohorizontinos.
Afirma o engenheiro ambiental que um dos grandes diferenciais do CTRM é o
sistema de armazenamento de chorume57: o tanque é revestido, o que impede a contaminação
do solo, sendo que todo o chorume é encaminhado às estações de tratamento de esgoto Onça e
Arrudas, da Copasa. Segundo Daniel Passos diariamente os caminhões do CTRM fazem cerca
de 50 viagens às ETE’s levando um total de 600 mil litros de chorume.
Ressalta ainda o engenheiro ambiental da CTRM que não basta o sistema de
tratamento de chorume ser eficiente, necessita-se do monitoramento dos rios no intuito de se
comprovar a ausência de contaminação das águas.
Percebe-se, com a análise do caso concreto pertinente aos municípios de Belo
Horizonte e Sabará, que a instituição das PPP’s é uma forma de atender às necessidades da
população, tendo em vista que a eficiência da gestão pública está diretamente relacionada com
a rigidez do orçamento governamental, o que leva à inviabilização de programas de governo
que invistam na infraestrutura do país.
Destaca-se dois fatores fundamentais que podem justificar a adoção do modelo de
PPP: a falta de disponibilidade de recursos financeiros públicos e a eficiência da gestão do setor
privado. Analisando-se sobre esse prisma, entende-se que essas parcerias são importantes
formas de otimizar as qualidades do setor privado e da gestão pública.
Nesse diapasão, desenha-se um cenário no qual o setor privado irá projetar,
financiar e executar obras e serviços com o objetivo de melhor atender às demandas sociais,

55
56

Conforme informação disponível em: http://www.ctrmacaubas.com.br/servicos/. Acesso em 18 abr. 2017.
Idem.

Chorume - Líquido escuro, malcheiroso, que apresenta elevada demanda bioquímica de oxigênio – DBO – e é
altamente poluente. É constituído por ácidos orgânicos e substâncias solubilizadas por meio das águas de chuva
que incidem sobre os resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico) e pela digestão biológica da parte orgânica dos
resíduos sólidos. Tem composição e quantidades variáveis e afetam sua composição, entre outros fatores, o índice
pluviométrico e o grau de compactação das células de lixo (MAZZINI, 2011, p.142).
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recebendo como forma de contraprestação, remuneração paga pelo setor público e/ou tarifas
pagas pelo usuário a depender da modalidade de parceria contratada, podendo ser
administrativa ou patrocinada.

CONCLUSÃO

O aumento populacional e o consumo de bens em excesso vêm agravando o
problema ambiental pertinente ao acúmulo de resíduos, pois vivemos a era do consumismo e
da civilização do desperdício, sendo o homem da sociedade industrial um ser produtor de lixo
em massa.
Percebeu-se que a enorme quantidade de resíduos decorrentes das atividades
humanas acarreta inúmeras dificuldades para a Administração Pública no Brasil, especialmente
no que se refere à sua destinação final, notando-se a escassez de recursos financeiros, de
infraestrutura adequada e de pessoal qualificado, como fatores que inviabilizam a observância
pelo poder público das determinações constitucionais de preservação do meio ambiente e
garantia da saúde da população.
Destacou-se como um dos mais significativos problemas da atualidade a gestão
pública ineficiente dos resíduos sólidos urbanos, devido a existência de vários dilemas
ambientais, inclusive de saúde pública, provenientes da alocação irregular dos mesmos,
ausência de políticas públicas de incentivo à reciclagem e também falta de efetiva fiscalização.
O presente estudo teve como objetivo analisar a legislação pertinente às PPP’s,

identificando os requisitos e dificuldades na sua formação, tendo por objeto de estudo verificar
se estes instrumentos de gestão pública auxiliam no desenvolvimento microrregional devido à
facilitação da prestação dos serviços públicos essenciais.
Utilizou-se como delimitação o estudo das PPP’s inerentes à coleta e tratamento de
RSU como instrumento de auxílio no planejamento e na solução de problemas municipais,
visando à implantação de aterros e gestão dos mesmos, bem como apresentou-se o estudo de
caso concreto pertinente à formação de PPP’s dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará.
Constatou-se no decorrer do estudo que, apesar de ter logrado êxito em diversos
países, tais como Alemanha, Austrália e Reino Unido, no Brasil este instituto ainda é recente e,
portanto, ainda está em fase de adequações. Ponderou-se que, ao analisar adequadamente a
legislação de outros países pertinente ao manejo de resíduos sólidos, pode-se contribuir com a
evolução da normatização e gestão que são implementadas nacionalmente.
Observou-se que, no que diz respeito ao setor privado, a PPP pode representar um
novo e amplo leque de oportunidades de negócios, muitas delas restritas anteriormente à
governança pública. Para a sociedade, as PPP’s podem representar uma oportunidade de se
desfrutar de serviços públicos mais bem estruturados e coordenados, sobretudo pelo fato que
indicadores de desempenho estarão monitorando todo o processo concessional.

A implementação do instrumento das PPP’s pode ser considerada como uma forma
de atender às necessidades da coletividade, pois a ausência de disponibilidade de recursos
financeiros públicos e a eficiência da gestão do setor privado são dois pontos que justificam a
adoção do modelo em comento.
Analisou-se que os recursos necessários para a completa e adequada gestão de
resíduos sólidos são volumosos e, especialmente em países em desenvolvimento, os governos
tendem a não dispor, individualmente, de recursos suficientes para cobrir todos os gastos
necessários.
No Brasil a alternância de poder, principalmente em nível municipal, é fator que
colabora para ausência da efetividade das políticas públicas que envolve a gestão dos RSU, o
que gera o abandono de projetos, a falta de políticas públicas perenes e o desperdício de
recursos públicos.
Nesse diapasão percebeu-se que as PPP’s se revelam como uma das formas
jurídicas adequadas para a implementação de programas de gestão de resíduos sólidos,
possibilitando à Administração Pública cumprir com as normas insculpidas na PNRS, instituída
pela a Lei Federal nº 12.305 publicada no dia 02 de agosto de 2010.
Nota-se que a PNRS pode ser apontada como um marco histórico no tratamento do
RSU brasileiro, pois esse ato normativo incorporou tanto a necessidade da adoção de práticas
que modifiquem o modo de produção, como práticas que minimizem a quantidade de resíduos
sólidos depositados em aterros sanitários com o estímulo à reutilização, à reciclagem, à
compostagem, entre outros métodos.
Constatou-se que as PPP’s inerentes à coleta e tratamento de RSU surgem como
uma solução proporcionando uma nova visão à gestão pública e servindo como instrumento de
auxílio no planejamento municipal, objetivando à implantação de aterros e gestão dos mesmos.
Observou-se que as PPP’s apresentam um novo paradigma das relações jurídicas
quanto à dicotomia tradicional do direito público e privado, oferecendo uma visão
contemporânea e interdisciplinar dessas relações, promovendo uma evolução da cultura jurídica
nos campos econômico, social e cultural.
Tornou-se evidente a constatação da necessidade de unir em um mesmo contexto
as funções do setor público e a contribuição dos agentes privados no panorama contemporâneo
da globalização de mercado, reafirmando a capacidade do ordenamento jurídico de se inventar.
No que se refere ao direito comparado observou-se que as celeumas pertinentes à
redução da quantidade de geração de resíduos sólidos urbanos, a introdução de coleta seletiva
e instrumentos de incentivo à reciclagem, com a implantação de novas tecnologias na

disposição final, são os mesmos problemas enfrentados diariamente em todos os países
independentemente do grau de desenvolvimento.
No que se refere a possíveis hipóteses para a efetividade do manejo adequado dos
resíduos sólidos constatou-se a necessidade da redução do volume gerado, a reciclagem, a
reutilização e a compostagem, sendo em último caso, a utilização dos aterros sanitários.
Percebeu-se que, antes de utilizar-se do recurso da PPP, há que se observar algumas
nuances essenciais ao alcance da plenitude da satisfação do interesse público, que se traduz na
finalidade pública do ato administrativo, dentre elas a presença inequívoca de viabilidade
econômica e financeira contratual.
Entendeu-se que a escolha da modelagem referente à PPP se relacionada com a
carência de aportes suficientes para os investimentos públicos, além da inviabilidade da
transferência total dos riscos, ora para o parceiro público, ora para o privado, como ocorre nos
contratos administrativos em geral regidos pela Lei nº 8.666/93, onde os riscos são exclusivos
da Administração Pública, e nas concessões comuns disciplinadas pela Lei nº 8.987/95, em que
os riscos são de responsabilidade do setor privado.
Nesse diapasão entendeu-se a PPP com uma proposta inovadora, cujo escopo é a
tentativa de satisfazer a diretriz nacional de desenvolvimento econômico, utilizando-se, para
tal, dos investimentos do setor privado em estruturas para a prestação do serviço público. Temse nesse formato de parceria a implementação da questão da distribuição de riscos entre os
contratantes, criando-se, portanto, o conceito do risco compartilhado entre os setores público e
privado.
Observou-se que a participação de vários órgãos e instituições no acompanhamento
do contrato de PPP, notadamente aqueles pertinentes ao manejo de RSU, tem como escopo
oferecer maior transparência nos processos operacionais, consequentemente, reduzindo-se os
riscos de uma partilha inadequada de responsabilidades entre o ente privado e o público.
Nos contratos de PPP, que geralmente são de longo prazo, a estrutura de
governança, com a participação da sociedade civil no acompanhamento da execução do
contrato, tem-se demonstrado crucial para o sucesso da parceria.
Com fulcro nas informações fornecidas pelo Panorama da Destinação dos Resíduos
Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais percebeu-se que a gestão compartilhada dos RSU
vem se mostrando uma opção viável principalmente para os municípios de menor porte e para
aqueles que apresentam fragilidades econômicas e sociais, tanto pela insuficiência de recursos
humanos quanto financeiros, o que dificulta a prestação desses serviços pelo município de
forma individual.

Constatou-se, na análise do caso concreto pertinente aos municípios de Belo
Horizonte e Sabará, que a instituição das PPP’s é uma forma de atender às necessidades da
população, tendo em vista que a eficiência da gestão pública está diretamente relacionada com
a rigidez do orçamento governamental, o que leva à inviabilização de programas de governo
que invistam na infraestrutura do país.
Conclui-se que a função das PPP’s é de aumentar a eficiência do projeto,
diminuindo os custos para a gestão adequada do RSU e ampliando o investimento no
aprimoramento da tecnologia, da infraestrutura e dos serviços envolvidos no processo da
alocação adequada dos resíduos.
A importância das PPP’s como exemplo de participação privada em temas que
envolvem o interesse público, especialmente naquelas questões pertinentes ao manejo e gestão
dos RSU, pode ser considerada como ponto essencial para o alcance de um novo patamar de
desenvolvimento sustentável, primando-se sempre pela proteção do meio ambiente.
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