
 
 

 

NOTA TÉCNICA N° 001/2019 
 

 

 

RESOLUÇÃO DOS “LIXÕES” – O MAIS RECENTE DESAFIO PARA 

OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS 
 

 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

A presente nota técnica vem a propósito de pedidos de informação por parte de 

municípios filiados acerca da matéria em foco. 

 

Visando aos esclarecimentos necessários a quem interessar possa, a Federação das 

Associações de Municípios da Paraíba – FAMUP torna público, por intermédio de sua 

Assessoria Jurídica, as principais medidas em andamento junto ao Ministério Público Estadual, 

na busca de soluções para o tão angustiante problema dos “lixões”, especialmente no âmbito 

dos pequenos municípios paraibanos. 

 

Cabe salientar que aquele Órgão Ministerial, por sua Coordenação de Apoio ao Meio 

Ambiente, iniciou campanha, desde outubro de 2018, que tem como foco a erradicação dos 

“lixões” (ou a deposição de lixo a céu abeto), no Estado da Paraíba. Com tal desiderato, foi 

formada uma frente de ação com diversos órgãos interessados na solução, como o Ministério 

Público Federal, a SUDEMA, o IBAMA e a própria Procuradoria Geral de Justiça da Paraíba. 

Esta FAMUP foi convidada a integrar esse front, em sua natural condição de interlocutora dos 

municípios paraibanos, tendo já participado de duas reuniões, envolvendo, principalmente, os 

gestores municipais das regiões litorânea e do brejo e agreste paraibanos. 

 

 

DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

Só para lembrar o que já é sabido, a matéria é tratada no âmbito da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, que teve como objetivo 

criar a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil.  

 



 
 

Como é cediço, também, a execução da PNRS previa a elaboração de Planos de 

Resíduos Sólidos diferentes para cada esfera administrativa do governo. E nesse contexto, 

passou a caber aos municípios brasileiros, na forma da lei, a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais (art. 10 da referida L. 12.305/2010). 

 

De outra banda, apenas à guisa de melhor aclarar o assunto, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos passou a integrar a Política Nacional do Meio Ambiente, em articulação com 

outras políticas nacionais, como de Educação Ambiental (Lei no 9.795/1999), a de Saneamento 

Básico (regulada pelas Leis nº 11.445/2007 e no 11.107/2005). 

 

Ainda é oportuno realçar que a citada Lei 12.205/10 estabeleceu (art. 54) que a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observadas as diretrizes dispostas no 

art. 9o, deveria ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação da Lei, prazo 

esse que posteriormente veio sendo prorrogado, encerrando em 31/12/2017. 
 

Com estas considerações, pois, é de boa nota dizer que com o escoamento do prazo 

para cumprimento da lei, sem a adoção das providências necessárias, na maioria dos 

municípios, os gestores municipais ficaram assim expostos às sanções legais cabíveis, inclusive 

penais. Contudo, o Ministério Público Estadual houve por bem convidar os Municípios para o 

enfrentamento na solução dos “lixões”, no objetivo de evitar a proposição de ações penais, ao 

tempo em que estaria  propiciando uma oportunidade ao gestor de resolver a problemática ao 

cabo de um ano, a contar da celebração dos respectivos PIC (Termo de não Persecução 

Criminal), junto à Procuradoria Geral, ou TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) perante as 

Promotorias de Justiça locais.  

 

 

DAS PROVIDÊNCIAS JÁ CONCRETIZADAS ATÉ O MOMENTO 

 

Com efeito, reuniões foram realizadas, a primeira em início de outubro/2018, 

envolvendo representantes da FAMUP e dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, da 

Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, da SUDEMA, IBAMA e FAMUP.  

 

Destaque-se a segunda reunião, realizada em 25 de outubro de 2018, desta feita com 

os Municípios do Litoral Norte do Estado, da qual participaram representantes da FAMUP e do 

Ministério Público da Paraíba, contando com a presença de diretores da DESTILARIA MIRIRI 

ALIMENTOS E BIOENERGIA, estes com grande interesse em celebrar parcerias com o objetivo 

de aproveitamento de lixo na produção de biogás e visando a receber o volume de resíduos 

sólidos dos municípios daquela região. 



 
 

 

Também conforme amplamente já divulgado, no dia 13 de novembro último, a FAMUP 

E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL voltaram a se reunir em Guarabira com os Prefeitos dos 

municípios que formam a 2ª Microrregião Ministerial do Estado para discutir a destinação 

correta do lixo produzido naquelas cidades e o fechamento definitivo dos “lixões” da região. O 

encontro aconteceu no auditório do campus da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), ante 

à expectativa de que todos os gestores ali presentes assinassem o acordo proposto, evitando a 

denúncia por crime ambiental e visando a transformar a realidade em seus municípios. 

Mais uma vez, cabe rememorar que a assinatura do acordo de não-persecução penal 

implica no compromisso dos gestores de acabar com os “lixões” no prazo de um ano. Quanto 

aos que mantêm áreas a céu aberto para o despejo de lixo, deverão ainda celebrar um termo de 

ajustamento de conduta (TAC) para a recuperação desses terrenos, no prazo de cinco anos. 

Dessa forma – ficou bem claro naquela reunião – que o Ministério Público da Paraíba estaria a 

oferecer aos gestores a oportunidade de cumprir a Lei 12.305/2010, evitando-se a judicialização 

da matéria, e seguindo-se a mesma linha alternativas já testadas em outros Estados para a gestão 

dos resíduos sólidos. 

 

De tais reuniões resultou a perspectiva de assinatura dos correspondentes PIC e TAC, 

onde restaria consignado o prazo de 1 (um) ano, para os Prefeitos resolverem o problema dos 

“lixões” em seus respectivos municípios, mediante a solução técnica mais adequada a cada caso 

(seja com depósito do lixo em aterros sanitários próprios ou alugados, inclusive de particulares, 

seja com a prévia catação/separação do lixo em unidades locais, visando a aterrar somente o 

rejeito resultante desse processo, seja, inda, com a adoção de qualquer outra solução técnica 

mais adequada a cada cidade, do ponto de vista econômico e financeiro, inclusive, a coleta, 

transporte e deposição dos resíduos sólios através de atividade consorciada). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em arremate, impende-nos concluir, informando e esclarecendo: 

A) Reconhece a FAMUP que o assunto é de extrema urgência, já que a grande 

maioria dos gestores municipais encontra-se exposta às inevitáveis investidas dos órgãos de 

controle ambiental, inclusive do MP, em face do descumprimento da legislação em apreço; 

B) Que, apesar da velada e declarada boa-vontade dos órgãos ministeriais 

envolvidos na problemática em tela, mesmo assim entendemos que não devem os gestores 

municipais postergarem a solução do impasse, sob pena de severas reprimendas futuras; 

C) Aos municípios que já contam com termos de ajustamento firmados, orientamos 

que a prioridade deva ser a busca da solução mais urgente possível, respeitando-se a que for 

mais adequada a cada caso (inclusive, mediante atividade consorciada); 



 
 

D) Lembramos que – segundo está sendo acordado – há a possibilidade, em relação 

aos municípios com termos de ajuste de condutas já celebrados, de poderem ter as medidas 

judiciais em curso, suspensas, bem como priorizadas as licenças ambientais pelos órgãos do 

Meio Ambientes partícipes do acordo; 

E) Aos que ainda não foram notificados em relação à matéria em foco, orientamos, 

por fim, que procurem desenvolver ações no sentido de buscar a antecipação da solução do 

problema (“lixões”), de sorte a que se viabilize, o quanto antes, a atuação conjunta em destaque, 

com a melhor perspectiva de resultados às partes, além do inegável mérito social da erradicação 

dessa mazela que tanto tem atormentado o gestor público municipal. 

 

São estes os esclarecimentos que entendemos necessários e indispensáveis para 

divulgação por via da presente nota técnica. 

 

João Pessoa (PB), 17 janeiro de 2019. 
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Presidente da FAMUP 
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Assessor Jurídico 
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Assessor Jurídico 


