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RESUMO 

 

 

 

 

O presente trabalho analisa a Constituição Federal brasileira em relação aos princípios 

e artigos que dão suporte à proteção ambiental e biodiversidade, quais os instrumentos 

da política nacional voltada para o meio ambiente e se estes instrumentos são 

eficazes. Alguns aspectos da Lei Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná nº 12.493 

de 22 de Janeiro de 1999 e Lei de Crimes Ambientais nº. 9.605 de 12 de Fevereiro de 

1998, sua aplicação e cumprimento, também abordam o tema sobre a punibilidade e 

as causas de extinção da pena, tutela penal, qual bem jurídico a ser protegido, os 

sujeitos da relação e quais as sanções penais impostas aos infratores da Legislação 

vigente. Por fim, analisa a Legislação empregada no Estado do Paraná em relação ao 

tratamento dispensado aos resíduos sólidos, qual a destinação dada, e a tributação 

empregada. Apresenta também uma solução de como deveria funcionar este sistema 

tributário para que as empresas que operam neste ramo de atividade efetivamente 

consigam ser competitivas com aquelas que trabalham com a matéria-prima ainda 

virgem. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper analyzes Brazilian Federal Constitution in relation to the principles and 

articles which support environmental protection and biodiversity, what are the 

instruments of national policy towards environment and whether these instruments are 

efficacious. Some aspects of State Law of Solid Residues of Paraná number 12,493, 

January 22nd 1999 and Law of Ambient Crimes number 9,605, February 12th 1998, their 

application and fulfilment, also approach the theme about punishability and the causes 

of the extinction of the penalty, penal protection, what is the juridical good to be 

protected, the subjects of the relation and what are the penal sanctions imposed to the 

transgressors of the current Law. Finally, it analyzes the Legislation employed in Paraná 

with regard to the treatment given to solid residues, what destination they are given, 

and the taxation applied. It also brings a solution about how this tributary system should 

work so that the enterprises that operate in this market may effectively be competitive 

with the ones that use untouched raw material. 
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INTRODUÇÃO 

 O tratamento dispensado aos resíduos sólidos no Estado do Paraná é 

assunto de suma importância, não se pode mais postergar soluções ou ficar 

aguardando que as questões se resolvam por conta própria. Todos devem se 

empenhar, trabalhando arduamente para tentar, ao menos, amenizar este problema 

que é tão grave no Estado. É preciso dar o exemplo a ser seguido por todo o território 

brasileiro.  

O Brasil produz aproximadamente 160 (cento e sessenta) mil toneladas 

de resíduos industriais por dia. A maior parte deste material vai parar em aterros ou em 

lixões a céu aberto sem qualquer tratamento, o que acaba por contaminar todo um 

ecossistema que demorou milhões de anos para ser formado. Atualmente, nota-se que 

o interesse tanto social quanto econômico nos recicláveis tem aumentado 

substancialmente: empresas que transformam esse “lixo” em matéria-prima ou em 

produtos para consumo têm contribuído sobremaneira para atenuar os impactos 

ambientais causados com os resíduos descartados de maneira inadequada. A 

intervenção estatal é necessária para disciplinar o setor ou, pelo menos, incentivá-lo 

para que tenha reais condições de competitividade no mercado de consumo. Uma 

forma de se alcançar o resultado almejado seria através da concessão pelo Estado de 

incentivos fiscais e tributários para o setor. Desta forma, estas empresas se tornariam 

mais competitivas, o que não ocorre nos dias atuais.  

O ambiente saudável e a produção de energia limpa são temas em 

debate nos dias atuais. Mudar o cenário de degradação construído ao longo dos anos 

é um grande desafio, mas que deve ser enfrentado diuturnamente para reverter o atual 

pensamento predatório e transformá-lo num modelo de desenvolvimento que seja 

autossustentável e que prime por um ambiente saudável para esta e futuras gerações. 

Qual é o legado que será deixado para filhos e netos? 



 

O Poder Público, os Municípios e Sociedade Civil Organizada devem 

trabalhar irmanados na busca de soluções viáveis para transformar o quadro atual de 

degradação e frear a irresponsabilidade de muitos empresários que possuem uma 

ganância desmedida, transformando esta situação no quadro ideal, ou seja, o equilíbrio 

entre o que se produz e o que é descartado no meio ambiente. Investir em tecnologia 

de ponta para diminuir o problema criado é, sem dúvida, uma questão que deve ser 

pensada, pois os ditos “lixões” produzem o gás metano, que provoca o efeito estufa em 

nosso planeta e, consequentemente, contribui para o agravamento do aquecimento 

global.  

As mudanças climáticas previstas para as próximas décadas em 

decorrência do aquecimento global vão colocar em risco a produção agrícola no Brasil. 

Estudo de pesquisadores da Embrapa e da Unicamp prevê que o aumento da 

temperatura no país vai reduzir a área favorável aos cultivos de soja, café, milho, arroz, 

feijão e algodão, podendo levar a um prejuízo de R$ 7,4 bilhões já em 2020. Como se 

vê o assunto é sério, não há mais tempo para aguardar resultados imaginários, algo 

prático deve ser feito imediatamente. Além disso, é inconcebível que a sociedade 

sequer admita a convivência harmoniosa com situação tão degradante, que são os 

lixões a céu aberto existentes em nosso país. 

Busca-se com este trabalho, chamar a atenção do Estado, Municípios 

e Sociedade Civil Organizada para o problema existente, ou seja, o descaso com que 

são tratados os resíduos do processo industrial, como também apresentar uma 

solução, por menor que seja, mas uma forma viável para, aliada ao “efeito 

formiguinha”, mudar a forma com que se trata o “lixo” industrial e domiciliar. Uma das 

maneiras encontradas foi a criação, através do Legislativo, de Leis que proporcionem 

incentivos fiscais e tributários para as indústrias que façam uso de materiais reciclados, 

para que estas consigam efetivamente se tornar mais competitivas no mercado. Hoje, 

produzir determinada mercadoria tendo como base matéria-prima reciclada é 

extremamente caro, e o resultado desta transformação muitas vezes torna-se inviável, 

haja vista não encontrar consumidores para estes produtos devido ao seu alto preço. 

Simplesmente não existem meios de competir com as indústrias que usam em seu 

processo de produção matéria-prima virgem. O que na verdade, é um contrassenso, 

pois se for analisado o benefício que esta transformação provoca na sociedade, 



 

facilmente se pode concluir que o trabalho apresentado por estas indústrias, além de 

desafogar o ambiente com os resíduos sólidos ou material inservível, ainda tem uma 

função social muito grande. Trata-se aqui, da questão dos catadores de recicláveis que 

não conseguem uma colocação no mercado devido ao seu baixo grau de instrução. 

Resolvem-se, assim, dois problemas: o primeiro, a questão ambiental, e o segundo, o 

problema social. 

No presente estudo será discutido o disciplinamento da questão 

ambiental pela ótica encontrada na Constituição Federal de 1988, Lei Estadual nº. 

12.493/99 e a Lei de Crimes Ambientais de nº. 9.605/98 em vigor. Também serão 

abordados alguns aspectos em relação à questão penal com o enquadramento aos 

infratores das Leis existentes que disciplinam a matéria. Ao final serão apresentadas 

ideias que podem ser executadas para reversão do quadro atual de degradação, se 

não total, pelo menos parcial, para amenizar este problema tão grave que se observa 

nos dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE I 

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS – NOÇÕES GERAIS 

1.1 - Considerações Iniciais 

É importante fazer uma distinção entre o que seja “lixo” e resíduos 

sólidos. De acordo com o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, lixo é: “tudo o que 

não presta e se joga fora”1. Já a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

define o “lixo” como os  

restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, 
indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-
sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional. 

Resíduo sólido, por sua vez, é todo material sólido ou semi-sólido 

indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o 

descarta em qualquer recipiente destinado a este ato. Há de se destacar, no entanto, a 

relatividade da característica inservível deste material, pois aquilo que já não apresenta 

nenhuma serventia para quem o descarta, a outro pode se tornar matéria--prima para 

um novo produto, através da reciclagem. Nesse sentido, a ideia do reaproveitamento é 

um convite à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o 

lixo pudesse ser conceituado como tal somente quando inexistisse alguém para 

reivindicar uma nova utilização dos elementos então descartados. O termo reciclagem 

é utilizado para designar o reaproveitamento de materiais já utilizados, sendo os mais 

comuns: o papel, o vidro e o plástico. Quando se recicla um produto, os benefícios são 

enormes à natureza, pois diminui-se a quantidade de “lixo” lançada ao meio ambiente 

e, consequentemente, são preservados os recursos naturais.  

Paulo Affonso Leme Machado apresenta a seguinte definição:  

O termo ‘resíduo sólido’, como o entendemos no Brasil, significa lixo, refugo e 
outras descargas de materiais sólidos, incluindo resíduos sólidos de materiais 

                                                
1FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. p. 398. 



 

provenientes de operações industriais, comerciais e agrícolas e de atividades da 
comunidade, mas não inclui materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos 
domésticos ou outros significativos poluentes existentes nos recursos hídricos, 
tais como a lama, resíduos sólidos dissolvidos ou suspensos na água, 
encontrado nos afluentes industriais e materiais dissolvidos nas correntes de 
irrigação ou outros poluentes comuns da água.2 

1.2 – Resíduo Sólido – Aspectos Principais 

Em decorrência de o Estado do Paraná ser considerado 

essencialmente agrícola, através dos tempos sua paisagem e seu quadro físico natural 

sofreram radical alteração. Os recursos naturais (solo, hídricos, fauna, flora, minerais) 

foram degradados dia a dia, o que causou sérios transtornos ao meio ambiente. 

Reverter o quadro atual de exaurimento dos recursos naturais é tarefa 

das mais árduas, portanto, devem ser construídos novos paradigmas a serem 

seguidos, haja vista a necessidade da implantação de novas políticas para manejo 

destes recursos. Conservar e preservar não são apenas dever, mas uma obrigação, 

para que se dê o exemplo a ser seguido no país. O foco almejado é a recuperação do 

meio ambiente, bem como a implantação de uma política autossustentável em relação 

ao ecossistema. 

1.3 – Efeitos Causados ao Ambiente 

1.3.1 - O Homem e os Resíduos Sólidos 

O crescimento da população, aliada ao aumento do número de 

Municípios no Paraná, tem proporcionado grande desequilíbrio ao meio ambiente, 

devido, entre outros fatores, ao excesso de resíduos sólidos. O Paraná em 1940 

possuía apenas 50 municípios, já em 2007 o número passou para 399. Este 

crescimento exacerbado da população e municípios, e, ainda, a falta de planejamento 

no desenvolvimento das cidades, desencadearam graves problemas ambientais, pois a 

falta de uma política que determine qual a destinação adequada aos resíduos sólidos 

causa problemas de ordem social com tendências ao agravamento do quadro devido 

ao crescimento desenfreado das urbes. 

Veja os mapas abaixo: 

                                                
2MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 2. ed. Ver. E ampl. 1989. p. 301. 



 

Em 1940 – 50 Municípios 

 

Em 2007 – 399 Municípios 

 

A população do Estado do Paraná, segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2007 era de 10.284.503 (dez milhões, 

duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e três)3, enquanto que em 1940 o total de 

                                                
3Dados IBGE - <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem.pdf> 



 

habitantes era de 1.236.276 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e 

setenta e seis). Facilmente visualiza-se que o aumento populacional traz 

consequências ambientais, portanto, há muito que fazer para reverter este quadro tão 

preocupante. 

O desenvolvimento tecnológico, aliado à destruição dos recursos 

naturais pela urbanização, foi preponderante para que os costumes fossem mudados. 

Com isto, houve um crescente consumo das novas tecnologias e alimentos, o que 

acarretou o crescimento também da produção de materiais plásticos, metais, 

alumínios, contribuindo para o aumento demasiado dos resíduos sólidos. No início, 

este fato por si só não causou problemas, mas com o decorrer dos anos e a dificuldade 

de estocagem destes produtos, criou-se um problema que deve ser combatido na 

origem para sua solução.  

 O grande empecilho reside no aumento da produção de resíduos 

sólidos não-biodegradáveis ou de decomposição extremamente lenta. A absorção feita 

pelo ambiente não é o bastante para suportar a produção sempre elevada das 

indústrias. As futuras gerações sofrerão com os problemas deixados pela atual se não 

houver um compromisso entre os setores industriais e a sociedade em relação às 

práticas de produção e de consumo. Certamente se alcançarão patamares 

insustentáveis de acúmulo dos resíduos sólidos. Deve-se, através da educação, 

impingir ao cidadão atitudes que evitem o desperdício e que se procure reutilizar os 

materiais, reciclando o que for possível, pois desta forma haverá menos lixo lançado ao 

meio ambiente. O que é mais comum atualmente é perceber que as políticas públicas, 

em geral, preocupam-se apenas com a coleta e o transporte do lixo, sem se ocuparem, 

no entanto, do tratamento final dos resíduos sólidos gerados. Mas até quando será 

possível varrer a sujeira produzida para debaixo do tapete? 

O bem estar social, a saúde e o desenvolvimento estão ligados à 

prática do saneamento ambiental. O gerenciamento dos resíduos sólidos carece, 

portanto, de uma política integrada, pois os níveis de resíduos sólidos estão 

alcançando patamares inaceitáveis e causando, além dos danos à natureza, o 

surgimento de doenças que provocam o perecimento da sociedade como um todo. 



 

Para ilustrar melhor quais os efeitos danosos que os resíduos sólidos 

(metais) causam ao homem, apresenta-se a seguinte tabela:4 

METAIS DE ONDE VÊM EFEITOS 
ALUMÍNIO produção de artefatos de 

alumínio; serralheria; soldagem de 
medicamentos (antiácidos) e 
tratamento convencional de água 

anemia por deficiência de 
ferro; intoxicação crônica 

ARSÊNIO metalurgia; manufatura de vidros 
e fundição 

câncer (seios paranasais) 

CÁDMIO soldas; tabaco; baterias e pilhas câncer de pulmões e próstata; 
lesão nos rins 

CHUMBO fabricação e reciclagem de 
baterias de autos; indústria de 
tintas; pintura em cerâmica; 
soldagem 

saturnismo (cólicas 
abdominais, tremores, 
fraqueza muscular, lesão 
renal e cerebral) 

COBALTO preparo de ferramentas de corte e 
furadoras 

fibrose pulmonar 
(endurecimento do pulmão) 
que pode levar à morte 

CROMO indústrias de corantes, esmaltes, 
tintas, ligas com aço e níquel; 
cromagem de metais 

asma (bronquite); câncer 

FÓSFORO 
AMARELO 

veneno para baratas; rodenticidas 
(tipo de inseticida usado na 
lavoura) e fogos de artifício 

náuseas; gastrite; odor de 
alho; fezes e vômitos 
fosforescentes; dor muscular, 
torpor, choque, coma e até 
morte 

MERCÚRIO moldes industriais; certas 
indústrias de cloro-soda; garimpo 
de ouro; lâmpadas fluorescentes; 

intoxicação do sistema 
nervoso central 

NÍQUEL baterias; aramados; fundição e 
niquelagem de metais; refinarias 

câncer de pulmão e seios 
paranasais 

FUMOS 
METÁLICOS 

vapores (de cobre, cádmio, ferro, 
manganês, níquel e zinco) da 
soldagem industrial ou da 
galvanização de metais 

febre dos fumos metálicos 
(febre, tosse, cansaço e dores 
musculares) – parecido com 
pneumonia. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

1988, traz em seu bojo o Artigo 225 que assim preceitua: 

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. 

                                                
4Fonte: CUT RJ - Comissão de Meio Ambiente. http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3? 
base=residuos/index.php3&conteudo=./residuos/artigos/metais.html>. 



 

Para que efetivamente se tenha êxito em cumprir o que a Lei Maior 

determina em seu preceito, é necessário que haja uma integração entre Estado, 

Municípios e Sociedade Civil Organizada, trabalhando em uma política voltada para a 

destinação segura dos resíduos sólidos. Apenas desta forma será possível ter 

novamente um meio ambiente saudável.   A OMS (Organização Mundial da Saúde) 

define saúde como: “o estado de completo bem estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doenças ou enfermidades”5. 

1.3.2 – A Ética Aplicada ao Meio Ambiente 

Nos dias atuais, o pensamento ético moderno tem sido abordado com 

muito mais frequência, e para que um ser humano se socialize melhor, é necessário 

que ele tenha uma conduta baseada no respeito para com a sociedade. A exigência 

ética fundamental hoje consiste em recuperar a possibilidade de reconstruir 

relacionamentos de comunhão entre pessoas e comunidades. Ética hoje significa bem 

estar social, e, com o desenvolvimento de geração após geração, os hábitos e todo o 

modo de viver das pessoas mudam, alterando também os conceitos e o novo 

paradigma que se faz da ética moderna. É uma civilização cada vez mais desenvolvida 

intelectualmente, exigem-se das pessoas hábitos mais saudáveis em qualquer área 

que possa afetar o bem estar social. Nesse aspecto, o indivíduo e, principalmente, os 

líderes têm que assumir um compromisso para que haja melhoria da vida social e ser 

éticos quando tratarem das questões envolvendo os resíduos sólidos e os “lixões” a 

céu aberto existentes no Estado. 

1.4 – Meio Ambiente e sua Degradação 

No Brasil exploração sempre foi fator preponderante. Desde o 

descobrimento, como colônia e através dos tempos foi possível observar o uso 

inadequado dos recursos naturais, o desmatamento, a falta de planejamento, e tudo 

isto caminha para um desastre ecológico de grandes proporções. 

O modelo de desenvolvimento implantado no país prima pelo 

crescimento em detrimento da conservação e manejo dos recursos naturais de forma 

adequada. Todos os dias são depositados toneladas e toneladas de “lixo” a céu aberto, 

                                                
5OMS - <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde> 



 

como se a natureza fosse a grande responsável por transformar novamente aquele 

produto em matéria-prima para ser reutilizada. 

No Estado do Paraná, por ser essencialmente agrícola, a preocupação 

sempre foi ter o maior número de terras cultiváveis para a agricultura. Os cuidados com 

as matas ficaram em segundo plano: o desmatamento alcançou até mesmo a margem 

dos riachos, ocasionando graves problemas ambientas. Ao cultivarem-se as áreas e 

aplicarem-se agrotóxicos nas plantações para controle de pragas, estes produtos 

atingiram os riachos, provocando um dano ambiental de grandes proporções. 

Para que ocorra uma mudança no quadro atual da degradação 

ambiental, necessário que o gestor público, em comunhão com a Sociedade Civil 

Organizada, trace diretrizes a serem seguidas. A parceria, neste caso, trará sem 

dúvidas um grande benefício para toda a coletividade que deverá estipular metas para 

que se reverta a presente situação de destruição da natureza e se consiga um 

aumento na qualidade de vida. 

O desenvolvimento desenfreado através dos tempos tem causado 

muitos problemas ao meio ambiente. É preciso, sim, primar pelo desenvolvimento, mas 

de forma autossustentável. Não basta mais produzir, deve-se também dar a destinação 

correta aos resíduos. O meio ambiente não pode sofrer pelos erros cometidos no 

processo industrial. 

Repensar o desenvolvimento de uma forma inovadora não 

necessariamente implica a obstrução ao progresso, mas sim a criação de novas 

técnicas e o uso consciente por parte dos indivíduos das mercadorias adquiridas, 

buscando sempre uma melhor qualidade de vida. 

De acordo com os dados extraídos do IBGE, no país são descartados 

70% (setenta por cento) do “lixo” a céu aberto, tendo uma estimativa de produção em 

torno de 100 (cem) mil toneladas/dia. Constata-se, portanto, que a situação é 

extremamente preocupante e necessita de políticas sérias voltadas para minimizar o 

problema, haja vista o impacto que esta quantidade de lixo causa ao ambiente. 



 

A conscientização da população através de campanhas de coleta 

seletiva, reciclagem e geração em menor número de resíduos sólidos há tempos 

deixou de ser apenas uma questão a ser debatida por poucos, mas deve envolver toda 

a Sociedade Civil Organizada, juntamente com o Estado e Municípios.  O alerta 

vermelho foi acionado. A natureza pede socorro.  

Atualmente a questão ambiental tornou-se o assunto em destaque. 

Hoje facilmente encontram-se pessoas preocupadas com o tema em questão, a 

juventude “vestiu a camisa” em defesa do planeta, pois se apercebeu que se não for 

feito algo imediatamente não haverá futuro, e, se este for alcançado, certamente serão 

sofridos os efeitos da destinação incorreta do lixo/resíduo, resultado do consumismo 

exagerado e desenfreado dos dias atuais. 

O Estado do Paraná editou a Lei 12.493/99, que disciplina a questão 

dos resíduos sólidos no Estado, mas a forma ainda mais corriqueira de disposição 

destes materiais nos Municípios reside em depósitos a céu aberto, flagrante 

descumprimento da Lei existente. A contaminação dos lençóis freáticos e riachos, ou 

seja, da água que bebemos, é frequente, sem contar na fonte extraordinária para 

proliferação de vetores e agentes oportunistas, como vírus, fungos e bactérias que de 

forma sorrateira causam doenças e epidemias na população. É um contrassenso não 

dar a destinação adequada aos resíduos sólidos e posteriormente gastar milhões de 

reais com a saúde pública. Muito mais lógico é tratar estes depósitos de forma 

adequada, agindo preventivamente. 

Um primeiro passo para que se consiga um meio ambiente mais 

saudável é a extinção por completo dos lixões a céu aberto. Uma situação vergonhosa 

e inaceitável, que acontece ao lado de toda a modernidade em que se vive nos dias 

atuais. Sem mencionar ainda as famílias que trabalham nestes locais em condições 

subumanas. Necessário reciclar e oportunizar a estes trabalhadores condições mais 

dignas de trabalho, resgatando o amor-próprio destas pessoas, tarefa esta que não 

deve ser esquecida. Agindo desta forma teremos, sem dúvida, evoluído, para alcançar 

um meio ambiente mais saudável. 

 



 

PARTE II 

1 - TUTELA JURÍDICA AMBIENTAL 

1.1 - Princípios Constitucionais Relativos aos Resíduos Sólidos 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo ditames que albergam 

princípios e regras que devem ser seguidos por todos. Especificamente no caput do 

Artigo 170 encontra-se o seguinte:  

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios, inciso VI defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação.  

Portanto, a ordem econômica tem por fim “assegurar a todos existência 

digna”, mas existem limitações constitucionais baseada nos princípios elencados nos 

incisos do Art. 170, sendo um deles o da “defesa do meio ambiente”. Imperiosa esta 

diretriz para que o desenvolvimento econômico do país seja calcado em parâmetros 

que não destruam o ambiente em que vivemos, pois, na ciência econômica, “tudo se 

resume a uma restrição quase física – a lei da escassez, isto é, produzir o máximo de 

bens e serviços a partir de recursos escassos disponíveis a cada sociedade”.6 

Em virtude do crescimento populacional e em decorrência do maior 

consumo nos dias atuais, o meio ambiente sofre cada vez mais, pois além de ter que 

oferecer o produto ainda virgem para ser explorado, tem que receber o “lixo” do 

processo industrial. 

O Estado do Paraná hoje é considerado desenvolvido, mas, para 

atingir este status foi terrivelmente degradado: suas florestas foram derrubadas em 

grande parte. Atingiu-se o ponto crucial em que se deve procurar sanar, se não em sua 

totalidade, ao menos minimizar os problemas causados por este desenvolvimento 

econômico. Criar diretrizes a serem seguidas pelas indústrias e por quem explora o 

meio ambiente é de vital importância, sendo necessário criar incentivos fiscais para 

                                                
6FILHO, A. F. Montoro.  Manual de Economia. 3ª edição. São Paulo-SP: Editora Saraiva, 1998. p. 12. 



 

que as empresas, ao tornarem-se mais competitivas, consigam investir em tecnologias 

mais avançadas para reduzir seus níveis de poluição. 

De acordo com Art. 225 § 1º e incisos da CF/88, incumbe ao Poder 

Público dar a proteção necessária ao ambiente, impetrando, se necessário, ações que 

visem o bom andamento dos trabalhos, disciplinando e criando regras que intentem 

controlar e amenizar o impacto ambiental causado, em razão da primazia do valor 

econômico, devido à cultura e ao regime capitalista implantado em nosso país. 

Somente assim se estará cumprindo também o preceito constitucional albergado no 

Artigo 5º da CF/88, que assim disciplina:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes.  

A “vida” mencionada no caput do Artigo pressupõe o direito ao meio 

ambiente saudável, para que possa desenvolver-se, e não a degradação encontrada 

nos dias atuais. 

1.2 - Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

A Disposição sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, estão 

dispostos na Lei Federal 6.938/1981. A seguir, comentários do Artigo 

9º em seus incisos I, III, IV, V, VI e IX que têm relação direta com o 

tratamento e acondicionamento dos resíduos sólidos. 

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

Em relação a este inciso, tem-se o Princípio do Direito ao Meio 

Ambiente Sadio e Ecologicamente Equilibrado e o Princípio do Desenvolvimento 

Econômico Sustentado. Conforme a Carta Magna de 1988,  

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para gerações presentes e 
futuras.  



 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio é um direito de 

todos, sendo responsabilidade do poder público preservá-lo, abandonando-se a visão 

anterior que era fragmentada e utilitarista. Dispositivos que embasaram e denotam 

essas mudanças constam do Artigo 225 caput da CF/88, Artigo 5º caput da CF/88, 

Artigo 1º, inciso III da CF/88, e, representado no Artigo 170, VI da CF/88 o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

III – a avaliação de impactos ambientais; 

Em relação a este inciso, tem-se o Princípio da Prevenção e o 

Princípio da Precaução. Através da avaliação constatam-se os danos causados que 

poderão servir de medida para prevenção futura, e também por meio dela se obtêm 

dados que podem sanar possíveis dúvidas em relação ao prejuízo ambiental, 

proibindo, assim, futuras condutas. Neste sentido estabelece-se conforme os ditames 

constitucionais do Art. 225, §1º, IV da CF/88 a exigência na forma da lei de estudo 

prévio de impacto ambiental. Analisando esse tema, o Supremo Tribunal Federal 

declarou, liminarmente, a inconstitucionalidade do Art. 182, § 3º, da Constituição do 

Estado de Santa Catarina, que excluía a obrigatoriedade de estudos prévios de 

impacto ambiental, em relação às áreas florestadas ou objeto de reflorestamento para 

fins empresariais, pois mesmo que se admitisse a possibilidade de tal restrição, a lei 

que poderia viabilizá-la estaria inserida na competência do legislador federal, já que a 

este cabe disciplinar, através de normas gerais, a conversão da natureza e a proteção 

do meio ambiente (Art. 24, inc. VI, da CF), não sendo possível, ademais, cogitar-se da 

competência legislativa a que se refere o § 3º do Art. 24 da Carta Federal, já que esta 

busca suprir lacunas normativas para atender às peculiaridades locais, ausentes na 

espécie.  

IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetivam ou potencialmente 

poluidoras; 

Neste inciso tem-se o Princípio da Prevenção e o Princípio da 

Intervenção Estatal Obrigatória. O Estado não pode deixar de proteger o meio 

ambiente: esta é uma de suas funções primordiais e da mais elevada importância 

através dos órgãos públicos, principalmente o Ministério Público. A Constituição 

Federal determina ser de competência administrativa comum da União, dos Estados, 



 

do Distrito Federal e dos Municípios (CF, Art.23) proteger documentos, obras de arte e 

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso III); bem como proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inciso VI); preservar as 

florestas, a fauna e a flora (inciso VII) (sic grifos nossos). Neste sentido, cabe ao 

Estado intervir para a proteção e preservação do meio ambiente, conforme Artigo 225, 

§ 1º da CF/88, prevenindo futuros danos através da revisão das atividades. 

V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade de vida; 

Em relação a este inciso, tem-se o Princípio do Direito ao Meio 

Ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e o Princípio do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável. Uma vez o Estado intervindo no equilíbrio do meio ambiente 

através do incentivo de meios e técnicas de preservação, colabora com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado essencial a uma vida digna e sadia (Art. 225 

CF/88 e Artigo 5º caput da CF). Em consequência, ao incentivar e planificar o 

desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à conservação do meio 

ambiente, conforme Art. 170 CF. 

VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 

 
 
                          Em relação a este inciso, temos os Princípios do Direito ao Meio 

Ambiente Sadio e Ecologicamente Equilibrado e o Princípio da Intervenção Estatal 

Obrigatória. A Constituição proclama a definição em todas as unidades da Federação, 

de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A 

Constituição Federal consagra em especial a floresta amazônica brasileira, mata 

atlântica, serra do mar, pantanal Mato-Grossense e a zona costeira, definindo-os como 

patrimônio nacional, e determinando que sua utilização será regulamentada por lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 

ao uso dos recursos naturais pela intervenção estatal, baseado no Artigo 225, § 1º, 

inciso III e § 4º da CF/88. 



 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 

Pelo entendimento deste inciso, têm-se os Princípios da Precaução, do 

Poluidor-Pagador e da Intervenção Estatal Obrigatória, pois conforme Artigo 23, VI da 

CF, o Estado é competente para proteger o meio ambiente atribuindo sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas lesivas (Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. 

Regulamentado: Decreto n. 3.179 de 21 de setembro de 1999), e Artigo 225 § 3º da 

CF, responsabilizando assim os causadores de danos ao meio ambiente, 

estabelecendo importante instrumento de precaução a possíveis danos futuros, 

atribuindo ao poluidor uma responsabilidade objetiva. A Constituição Federal prescreve 

a obrigatoriedade, por parte daquele que explora recursos minerais, de recuperar o 

meio ambiente. 

1.3 – Lei Ordinária Estadual nº. 12.493/1999 

O Estado do Paraná, visando solucionar os problemas relacionados ao 

destino final dado aos resíduos sólidos na maioria dos Municípios do Estado, em 1999 

teve aprovada e sancionada a Lei Estadual nº. 12.493/99, que trata especificamente 

dos resíduos sólidos e sua destinação, visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual 6674/02, que 

estipulou a seguinte classificação para os resíduos sólidos:  

Art. 4º Os resíduos sólidos de que trata o presente Regulamento são 
classificados em resíduos Classe I – Perigosos; Classe II – Não Inertes e 
Classe III – Inertes, de conformidade com as definições respectivas, 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
constantes da NBR 10.004, ou da que vier a substituí-la ou alterá-la.  

Definiu-se ainda que caberá ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a  

aplicação da Lei 12.493/99, do regulamento e demais normas de proteção ambiental, 

visando com isto ao controle da poluição, da contaminação e à minimização dos 

impactos ambientais relativamente aos resíduos sólidos gerados no Estado do Paraná 

ou aqueles  aprovados  pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA.  



 

Para o cumprimento do estipulado tanto na Lei como no Regulamento, 

foi estabelecido um prazo para que todos os Municípios se adequassem às normas 

fixadas, quais sejam: 

no prazo de um ano contado da data da publicação deste Regulamento, 
deverão disponibilizar áreas e/ou reservar áreas futuras, isoladamente ou de 
maneira associada legalmente aceita, para a efetivação de destinação final 
adequada dos resíduos sólidos urbanos, as quais serão submetidas à análise 
prévia e subsequente licenciamento ambiental por parte do Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP. 

1.4 – Lei de Crimes Ambientais nº. 9.605/98 

A Lei de Crimes Ambientais nº. 9.605/98 foi regulamentada através do 

Decreto nº. 3.179, de 21 de Setembro de 1999. Os objetivos desta Lei foram legitimar 

as sanções administrativas e consolidar a responsabilidade pelo dano ambiental, 

prevista no Art. 225 § 3º da CF/88, que assim determina:  

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

A Lei sob comento apresentou um grande avanço quando reuniu em um 

só instrumento legal determinações que se encontravam esparsas, o que causava uma 

grande dificuldade para sua aplicação; foi regulamentada também a responsabilidade 

penal a ser atribuída a pessoa jurídica, quando a citada Lei disciplinou em seu Art. 3º 

que:  

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 
no interesse ou benefício da sua entidade.  

Parágrafo único: “A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a 

das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato”. 

Quando se comete uma infração ambiental, isto gera para o infrator a 

obrigação de não fazer (quando faz cessar a atividade danosa), a obrigação de fazer 

(para recuperar o dano causado) e a obrigação de dar (para tentar ressarcir o prejuízo). 

O dano ambiental gera três tipos de responsabilidade: a administrativa, a civil e a 

criminal. Edna Célia explica que: “a responsabilidade administrativa resulta de infração 

às normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também 



 

administrativa” 7. Diferente da responsabilidade civil e criminal que são impostas pelo 

Poder Judiciário.  Vale salientar ainda que, para o dano ambiental, a responsabilidade 

atribuída é objetiva, ou seja, independe da intenção de seu autor em cometê-lo. Desta 

feita, é necessária apenas a comprovação do dano ambiental e o nexo de causalidade. 

Existe a possibilidade de transação penal mediante a reparação do 

dano provocado na Lei 9.605/98, que em seu Artigo 27 assim preceitua:  

Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no Art. 76 da Lei nº. 
9.099 de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que 
tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art.74 da 
mesma Lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 

A transação penal é ponto positivo, pois a sociedade tem uma resposta 

mais célere com a imputação da penalidade ao infrator do crime ambiental e este, por 

sua vez, tem uma vantagem por não sofrer a ação penal, mas deve reparar o dano 

provocado.  O direito penal teve ampliada sua esfera de proteção, pois desta forma 

houve efetivamente um desestímulo aos crimes cometidos contra o meio ambiente. 

Imputar responsabilidade penal às empresas que atuam ilicitamente causando danos é 

uma realidade aceita em muitos países.  

Para a teoria da realidade ou organicista, 

a pessoa jurídica é um ser real, cuja vontade não é a somatória das vontades 
de seus associados ou de seus diretores e administradores [...] Possui uma 
vontade própria, que atua sobre as coisas e vai constituir o poder do grupo, 
poder que o Estado, às vezes, vem limitar e sancionar em nome do direito, 
com o reconhecimento da personalidade do grupo.8  

Ao aceitar-se esta teoria, fica claro que a pessoa jurídica pode delinquir 

e, sendo assim, sofrer todas as sanções a ela imputadas. A responsabilidade da 

pessoa jurídica é uma realidade que tem sido aceita com muito mais frequência do que 

o inverso. É evidente que esta responsabilidade não poderá ser igual à 

responsabilidade individual, da culpa, mas sim deve ser encarada no âmbito da 

responsabilidade social a ser delimitada e/ou aperfeiçoada pela doutrina. A Lei se 

encontra em pleno vigor, basta que exista vontade para fazer cumprir o estipulado em 
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seus ditames, pois desta forma haverá um controle muito maior sobre os abusos 

existentes em relação ao meio ambiente. 

2 - PUNIBILIDADE E CAUSAS DE EXTINÇÃO 

2.1 - Condições Objetivas de Punibilidade  

O crime é a ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Quando um 

cidadão pratica um crime tem-se a relação jurídico-punitiva, em que de um lado tem-se 

o Estado com o jus puniendi; e de outro, o réu, com a obrigação de não causar um 

empecilho ao Estado na imposição da sanção penal. Assim, com a prática do crime, o 

direito de punir do Estado, que tinha um campo abstrato, torna-se concreto, originando 

a punibilidade, ou seja, a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção; não como 

requisito do crime e, sim, como sua consequência jurídica. 

A punibilidade é um ato posterior ao delito, que por vezes está 

subordinada ao aparecimento de uma condição extrínseca ao delito, positivas, 

(condição objetiva de punibilidade); e em outras vezes, negativas, nas quais o agente 

está isento de pena em razão de uma condição de natureza pessoal (escusas 

absolutórias). 

2.2 – Escusas Absolutórias 

Segundo Luiz Régis Prado, as escusas absolutórias, 

“são causas pessoais de isenção de pena. Embora configurado o 

delito em todos os seus elementos constitutivos, presentes as 

escusas absolutórias não ocorrerá a imposição da pena 

abstratamente cometida”.9 

Além deste conceito fundamental, Damásio de Jesus assim leciona: 

“escusas absolutórias são causas que fazem com que um fato típico e antijurídico, não 

                                                                                                                                                       
8PIERANGELI, José Henrique. Penas atribuídas às pessoas jurídicas pela lei ambiental . Jus Navigandi, Teresina, 
ano 4, n. 39, fev. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1688>. Acesso em: 25 mar. 
2009. 
9PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 3. ed. v.1. p.624 



 

obstante a culpabilidade do sujeito, não se associe pena por razões de utilidade 

pública”. São também chamadas “causas de exclusão” ou de “isenção de pena”.10 

As escusas absolutórias, entretanto, deixam íntegros o crime e a 

culpabilidade. O fato permanece típico e antijurídico, o sujeito culpável. Contudo, por 

razões de utilidade pública, isento de pena. Nas excludentes da ilicitude não há crime, 

nas causas de inculpabilidade não há delinquente, nas escusas absolutórias não há 

pena.  

2.3 - Traços Distintivos entre Condições Objetivas de Punibilidade e Escusas 

Absolutórias. 

As condições de punibilidade são os elementos do tipo objetivo que o 

conhecimento deve abranger ou a possibilidade do conhecimento que se diferencia da 

perseguibilidade que são as meras condições processuais de operatividade da coerção 

penal. Isto pode ser visto como condições objetivas de punibilidades constituídas em 

forma positiva, fundamento da pena do delito, ao passo que escusas absolutórias são 

condições formuladas negativamente à punibilidade do delito. 

Analisando tanto as condições objetivas quanto as escusas 

absolutórias, vê-se estruturado perfeitamente o crime, sendo que somente a 

possibilidade de aplicar uma pena é que depende de considerações político-criminais. 

E ainda, para melhor compreensão, é possível afirmar que as escusas 

absolutórias antecipam-se ao momento consumativo do delito, e as condições 

objetivas de punibilidade, ao contrário, são acontecimentos futuros e incertos. 

Entretanto, tratando-se de condição objetiva de punibilidade, sua ausência exclui a 

punibilidade do delito e impede a punição de eventuais partícipes, e as escusas 

absolutórias são causas pessoais de isenção de pena e não se comunicam ao 

concurso de agentes, ou seja, aos copartícipes e aos coautores. 

2.4 - Causas da Extinção da Punibilidade 
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A pena não é elemento do crime, mas consequência deste. A punição é 

a consequência natural da realização da ação típica, antijurídica e culpável. Porém, 

após a prática do fato delituoso podem ocorrer causas que impeçam a aplicação ou 

execução da sanção respectiva. No entanto, não é a ação que extingue, mas o jus 

puniendi do Estado, do exercício do direito de punir, seja pela não imposição de uma 

pena, seja pela não execução ou interrupção do cumprimento daquela já aplicada. 

Foi visto que, em regra, a prática de um crime faz surgir a punibilidade. 

Ocorre que, às vezes, a punibilidade ou pretensão punitiva pode estar sujeita a 

determinadas circunstâncias, denominadas condições objetivas de punibilidade. 

Situam-se entre o preceito primário e o preceito secundário da norma penal 

incriminadora, condicionando a existência da pretensão punitiva do Estado. Possuem 

duas características: situam-se fora do crime e estão fora do dolo do agente. Se a 

punibilidade não é requisito do crime, a circunstância que a condiciona não pode 

encontrar-se no crime, mas fora dele. Assim, a circunstância de o fato “ser punível 

também no país em que foi praticado” não se acha no delito cometido pelo agente, 

mas fora dele. Além disso, essa circunstância não depende da vontade do sujeito.  

O elenco de causas de extinção da punibilidade constante do Artigo 

107 do Código Penal não é taxativo. Causas extintivas da punibilidade encontram-se 

previstas em diversos outros dispositivos, tais como o laudo de constatação de 

reparação do dano ambiental (Art. 28, I, Lei 9605/98 – Lei dos Crimes Ambientais). 

Reconhecida pelo juiz a extinção da punibilidade, em qualquer fase do 

processo, cumpre-lhe declará-la de oficio (Art. 61, caput, CPP). 

3 – TUTELA PENAL NAS ATIVIDADES COM RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 – Preliminarmente 

Um ponto que deve ser abordado é a discussão existente sobre a 

necessidade de intervenção do direito penal em determinadas matérias. Se o direito 

penal for aplicado excessivamente, estará ferindo o princípio da intervenção mínima, 

ou seja:  



 

o princípio da intervenção mínima constitui, antes de mais nada, um princípio 
de ordem política, que vincula o legislador, previamente a qualquer elaboração 
legislativa, de modo que esse se veja obrigado a verificar se a lei que irá 
propor, formular, discutir, redigir ou promulgar se harmoniza com os postulados 
dos direitos humanos.11 

Luiz Régis Prado sustenta: “que a proteção penal do meio 

ambiente é sem dúvida uma necessidade da sociedade”.12 Ainda de acordo com Luiz 

Luisi, “a tutela legal do meio ambiente é, sem dúvida, absolutamente necessária. A 

intervenção penal se faz indispensável, mas deve ser limitada às formas mais graves 

de agressão ao bem jurídico em causa, de molde a servir efetivamente para a 

prevenção e a repressão”.13 

É majoritário na doutrina que: “em regra, defende a criação de um 

código específico a respeito do meio ambiente, envolvendo matéria cível, 

administrativa e penal”.14  As alegações para defender a ideia são de que existem 

muitas legislações tratando do assunto. Este pensamento é errôneo pois, ao agir-se 

desta forma, estaria-se criando um microssistema separado do direito penal, ou seja, 

haveria um desrespeito aos princípios fundamentais do direito penal. 

Para Luiz Regis Prado,  

O critério unitário – permite obter maior unidade e harmonia, além de superior 
coordenação, facilitando em muito o conhecimento e a interpretação dos 
elementos que compõem a tipologia penal do ambiente. Em consequência, 
pode-se ter uma aplicação mais uniforme e integral dos injustos penais, com 
possíveis reflexos em termo de eficácia. Ao contrário da dispersão normativa 
setorial, evita-se, igualmente, o surgimento de eventuais falhas, redundâncias 
ou distorções no tratamento de condutas de similar gravidade.15 

E mais,  

Não é conveniente, nem oportuno remeter à legislação extravagante a tutela 
penal de um bem jurídico essencial como o ambiente. Não é sem razão que, 
nos últimos anos, assiste-se, em muitos países, a um fenômeno significativo de 
translado para o Código Penal de normas que originariamente se encontravam 
na legislação especial. Acrescente-se que, em geral, a experiência tem 
revelado que na prática as Leis Penais especiais se convertem em um Direito 
Penal de menor valor. Não são quase objeto de estudos na doutrina, tampouco 

                                                
11TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominações de penas. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, n.0, p.82. 
12PRADO, Luiz Regis. Ambiente e Constituição:o indicativo criminalizador. Criminalidade moderna e reformas 
penais. p. 63. 
13LUISI, Luiz. Criminalização do verde. Consulex, n. 19, p. 47. 
14FORSTER, Nestor José. Por um código ecológico. RT, vol. 522, p. 31. 
15PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Ambiental : problemas fundamentais. p. 37-38. 



 

nas universidades, são esquecidas nas reformas e de escassa aplicação pelos 
tribunais, que tem por hábito considerar como verdadeiro direito àquele que se 
encontra codificado. 16 

Vale salientar que no Brasil os problemas ambientais são enfrentados 

pela Lei de Crimes Ambientais de nº. 9.605/98, portanto há que se tratar questões 

ambientais não pelo Código Penal, mas sim pela Lei especial. Esta Lei é mais 

conhecida como “Lei da Natureza”, pois seus ditames trazem clara a intenção do 

legislador de proteger o meio ambiente para esta e futuras gerações. Um dos pontos 

favoráveis é aquele que diz que o infrator, além de cumprir sua pena pela infração 

cometida, tem que restaurar os danos causados ao ambiente. 

Os Artigos 2º e 3º da Lei 9.605/98 trazem a seguinte determinação: Art. 

2º “Quem, de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, 

incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade, bem como o 

diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 

o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo de conduta criminosa de 

outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”. Sua aplicação 

é dever do Estado e do próprio cidadão, procurando fortalecer o pensamento 

conservacionista na coletividade. 

Art. 3º “As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 

civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. Parágrafo único. “A 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 

coautoras ou partícipes do mesmo fato”. 

O artigo 2º, segundo Luiz Régis Prado “exemplifica possíveis sujeitos 

ativos do crime – pessoas naturais -, em relação à regra geral ínsita no Código Penal 

(Art. 29)”. E a parte final do Art. 2º “Trata-se de uma norma genérica que prevê 

modalidade especial de delito omissivo próprio, sem o correspondente tipo legal. 

                                                
16PRADO, Luiz Régis. op.cit. p. 39–40. 



 

Ademais, não se estabelece qualquer dever de agir. É o disposto, simplesmente, 

inaplicável”.17 

A grande diferença vem justamente no Artigo 3º, que prevê a 

“responsabilidade penal da pessoa jurídica”, quebrando-se, assim, o clássico axioma 

do “societas delinquere non potest”, ou seja, a sociedade (pessoa jurídica não pode 

delinquir). “Obstante, em rigor, diante da configuração do ordenamento jurídico 

brasileiro – em especial do subsistema penal – e dos princípios constitucionais penais 

que o regem e que são reafirmados pela vigência daquele, fica extremamente difícil 

não admitir a inconstitucionalidade desse artigo, exemplo claro de responsabilidade 

penal objetiva”.18 

3.2 - Bem Jurídico Tutelado 

 Luiz Luisi explica que: “o bem jurídico tutelado é elemento sempre 

presente na estrutura de qualquer tipo penal. Já se disse com propriedade que a 

existência, a estrutura, e os fins do tipo penal acham seu embasamento no bem 

jurídico tutelado”.19  

Para Welzel num sentido objetivista  

considera o bem jurídico como um 'bem vital da comunidade ou do indivíduo, 
que por sua significação social é protegido juridicamente'. E que a missão do 
Direito Penal vem a ser a tutela de bens jurídicos mediante a proteção de 
valores ético-sociais da ação mais elementares20.  

O direito Penal, em sua essência, serve para tutelar bens 

jurídicos fundamentais à pessoa humana e à sociedade, portanto, não é qualquer 

acontecimento que faz jus à proteção penal. Necessário, então, determinar quais são 

os bens jurídicos essenciais. O legislador encontra a resposta a esta pergunta nos 

valores contidos na Constituição, pois os princípios e fundamentos contidos no texto 

magno indicam o que deve ser tutelado ou não.  

Luisi assim define:  

                                                
17PRADO, Luiz Régis. Crimes contra o ambiente. p. 35-36. 
18PRADO, Luiz Régis. op.cit. p. 36. 
19LUISI, Luiz. O tipo penal, a teoria finalista e a nova legislação penal. p. 50. 
20PRADO, Luiz Régis. Bem Jurídico-penal e Constituição. p. 42. 



 

é nas constituições que a criminalização há de encontrar preponderantemente 
os bens que lhe cabe tutelar. Mas, ainda, quando protege com suas sanções 
bens não-constitucionais, não o pode fazer em conflito com os princípios 
constitucionais, neles encontrando definitiva fronteira. As constituições, 
portanto, são para a criminalização sua base e seu limite.21   

Os ditames a serem seguidos pelo legislador estão todos inseridos na 

Constituição Federal, não apenas nos direitos fundamentais, mas também nessa 

concepção por ela albergada. De fato, a neocriminalização de bens como o meio 

ambiente “há de fazer-se de forma criteriosa, quando realmente necessária, e sem 

atropelar os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e do seu direito 

penal”.22 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o ponto de partida, 

fundamento maior da Carta Magna. Com efeito, “a dignidade da pessoa humana 

funciona como suporte de todos os direitos fundamentais consagrados na Constituição 

Federal, e se assim o é, não pode o legislador ordinário, em especial, o legislador 

penal, furtar-se à sua vinculação ao princípio”.23 

3.3 - Sujeito Ativo e Passivo dos Delitos 

Em relação a ser sujeito ativo nos delitos descritos na Lei 9.605/98 

(delitos comuns), qualquer pessoa física poderá cometê-los, à exceção dos artigos 66 

e 67, que exigem que se trate de responsável, e do art. 68, de pessoa que detém o 

dever legal ou contratual de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. 

Já em relação à pessoa jurídica, cabem alguns esclarecimentos sobre 

a real existência de possibilidade de atribuir a mesma responsabilidade por ilícitos 

contra o meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu Art. 173 § 5º, e 

225 § 3º24, a imputação de responsabilidade às pessoas jurídicas por crimes cometidos 

ao meio ambiente. Devido à má utilização do vernáculo, uma parcela da doutrina 
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interpretou de forma errônea os ditames ali disciplinados. Por conseguinte, também 

veio a Lei 9.605/1998, que disciplinou em seu Art. 3º25 os mesmos ditames.  

Em relação à interpretação dada aos Artigos da Constituição Federal, 

deveria a análise dos mesmos ter sido feita de forma conjunta e não de forma 

totalmente desconectada. Não houve uma interpretação lógico-sistemática. O fato mais 

importante é a constatação de que a pessoa jurídica não possui consciência e vontade 

próprias, portanto, não há meios de admitir sua responsabilidade na esfera penal, haja 

vista o direito brasileiro acolher o princípio da responsabilidade penal subjetiva. 

E mais, é inconcebível aplicar penas às pessoas jurídicas. A pena é 

sempre dirigida à pessoa física: para as pessoas jurídicas são imputadas medidas 

administrativas, tão-somente. Segundo Dotti,  

a tentativa de atribuir a capacidade penal às pessoas jurídicas é mais um 
projeto de desestabilização do sistema penal positivo na medida em que 
estimula a impunidade quando a investigação deixar para segundo plano a 
identificação dos prepostos da pessoa coletiva. Trata-se de uma autêntica 
lavagem da responsabilidade criminal.26  

De todo o exposto, conclui-se que o Art. 3º da Lei 9.605/98 é 

totalmente inconstitucional. 

O sujeito passivo dos delitos cometidos contra o meio ambiente é toda 

a coletividade. Eventualmente, também poderá ser considerado sujeito passivo o 

interessado na obtenção da autorização ou licenciamento ambiental de acordo com o 

Art. 66 da Lei 9.605/98. Em relação aos Artigos 67 e 69 da mesma Lei, também são 

considerados como sujeito passivo tanto o Estado como o Município. 

3.4 - Estrutura do Tipo do Injusto 

Neste tópico serão tecidos comentários sobre a estrutura do injusto 

dos tipos doloso e culposo. No direito penal, contrariando a maioria dos pensamentos 

ecológicos, dada sua importância e fundamento de acordo com Luiz Regis Prado: 
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o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, 
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pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. 
26DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal p.144. 



 

não se pune toda a emissão de poluentes, mas tão-somente aquela 
efetivamente danosa ou perigosa para a saúde humana, ou aquela que 
provoque a matança de animais ou destruição (desaparecimento, extermínio) 
significativa da flora. Isto é, exige-se a real lesão ou o risco provável de dano à 
saúde humana, extermínio de exemplares da fauna local ou destruição 
expressiva de parcela representativa do conjunto de vegetais de uma 
determinada região.27 

A Lei 9.605/98, na seção III, Artigo 54, contém o seguinte preceito: 

“Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos a saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora”. Fica claro aqui que não é qualquer poluição capaz de 

configurar o crime: para que assim seja, o nível de poluição deve ter o potencial que 

possa resultar em lesão à saúde humana. A redação do artigo 54 da Lei 9.605/98 traz 

expressões valorativas em seu conteúdo, surgindo diversas interpretações, 

ocasionando, portanto, sempre uma certa insegurança pelo uso inadequado de seu 

conteúdo. Anuindo com este entendimento, Luiz Regis Prado explica que: 

o tipo legal é extremamente amplo e vago, com cláusulas normativas, de 
cunho valorativo, que estão muito aquém das exigências do princípio da 
legalidade em sua vertente de taxatividade/determinação da lei penal. A 
expressão de qualquer natureza, reveladora de um objeto indeterminado, 
abrange seja qual for a espécie e a forma de poluição, independentemente de 
seus elementos constitutivos (atmosférica, hídrica, sonora, térmica, por 
resíduos sólidos etc.).28  

As qualificadoras do crime encontram-se elencadas no § 2º do Art. 54 
da Lei 9.605/98. São elas: 

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; II - 
causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, 
dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da 
população; III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade; IV - dificultar ou impedir o 
uso público das praias; V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.  

Estas qualificadoras foram criadas para que a população, como um 

todo, tenha uma proteção maior, pois, se nenhuma medida for tomada quando da 

detecção de uma área sendo poluída, todos serão prejudicados e as consequências 

em sua maioria serão desastrosas. De acordo com Viviane Martins Ribeiro, “O 

fundamento dessas qualificadoras consiste em dar uma maior proteção à população, 

que será bastante prejudicada, caso a poluição tome grandes proporções, o que 
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demonstra maior gravidade do desvalor do resultado, influindo-se diretamente na 

medida do injusto”.29 

No § 3º da Lei 9.605/98, tem-se que: “Incorre nas mesmas penas 

previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a 

autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental 

grave ou irreversível”. É inegável e parte da doutrina assim entende: 

um dos princípios basilares do direito ambiental é a precaução. Muitos danos 
ao meio ambiente são irrecuperáveis, irreversíveis. Portanto, se a autoridade 
exigir que sejam adotadas medidas para evitar a ocorrência de um dano 
ambiental grave e irreversível, e o agente não obedece, estará cometendo o 
crime.30  

Vale salientar que, para Freitas, “A omissão só configura crime se o 

dano ambiental for grave ou irreversível”.31
 

Ipso facto, a doutrina majoritária tem consagrado, sobretudo para os tipos 
penais básicos – em matéria ambiental -, a forma de delito de perigo, 
especialmente de perigo abstrato, em detrimento do delito de lesão ou de 
resultado (material), mediante um rígido processo de tipificação que leve 
sempre em conta a relação entre o bem protegido e conduta perigosa32 

Em geral, faz-se referência à conexão entre perigo e o bem jurídico 

protegido, como característica determinante dos delitos de perigo e delimitadora dos 

que comportam uma lesão para o bem. Bettiol assim define:  

o dano é a efetiva lesão de um bem jurídico, o perigo é uma probabilidade de 
dano, é uma acentuada probabilidade de lesão. Constitui também um dano 
porque o interesse é ameaçado nas suas condições de existência e de tutela, 
mas não um dano efetivo, apenas potencial.33 

Vale salientar também que, em se tratando de matéria ambiental, é 

muito comum usar-se da lei penal em branco, ou seja: são normas penais 

incriminadoras que, embora cominem a sanção penal respectiva, seu preceito, porém, 

porque incompleto, depende de complementação (expressa ou tácita) por outra norma, 

geralmente de nível inferior (decreto, regulamento, portaria etc.), de modo a precisar-
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30FREITAS, Gilberto Passos de. Do crime de poluição. p. 146. 
31FREITAS, Vladinir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 7. ed. p. 182 
32PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. p. 135. 
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lhe o significado e conteúdo exato; leis penais em branco são, enfim, tipos penais 

estruturalmente incompletos. Manoel Pedro Pimentel,  

aponta três categorias de normas penais em branco: a) normas cujo 
complemento se encontra na própria lei; b) normas cujo complemento se 
encontra em outras leis, porém emanados da mesma instância legislativa; c) 
normas cujo complemento está contido em outra norma procedente de uma 
instância legislativa diversa, seja de categoria superior ou inferior [...] a 
principal vantagem da norma penal em branco é a estabilidade do dispositivo 
principal, emanado de autoridade legislativa de maior categoria através de 
moroso e complicado processo. As mutações impostas em razão do tempo e 
do lugar se fazem por meio de atos legislativos mais simples, de fácil 
maneabilidade.34  

Tratando-se de matéria ambiental, ainda é usado um outro 

recurso para construção dos tipos penais sob a forma de delito de perigo. Difícil é 

comprovar-se o nexo de causalidade entre a ação e o resultado provocado por esta.  

A natureza dessa infração penal está diretamente vinculada ao caráter 
complexo e difuso dos problemas ambientais. Daí emergem difíceis questões 
no plano da relação de causalidade – relação causal entre a vontade e o 
resultado, elemento do tipo nos delitos materiais, com direta implicação em 
sede probatória.35  

Neste contexto, sustenta-se que  

em verdade, encontramo-nos diante de uma impossibilidade prática de verificar 
a existência do nexo causal que coliga determinada conduta, ou então, quando 
menos, razões várias impedem calcular, com suficiente exatidão, a relevância 
causal específica apresentada, por múltiplos agentes poluentes, na produção 
de uma única lesão do meio ambiente.36  

A vinculação que se faz ao utilizar-se o delito de perigo é justamente 

para evitar-se que ocorram delitos de maior gravidade. Com isto, criou-se uma barreira 

que impediria a ocorrência destes. 

O conceito de perigo é um instrumento intelectual (valorativo/normativo), no 
qual se engloba uma probabilidade típica – segundo as exigências do tipo 
correspondente – de um resultado lesivo para um bem jurídico. Em razão da 
elasticidade das diversas hipóteses típicas, não se pode formular um conceito 
penal de perigo de validade geral, mas, sim, vazado nas características 
próprias de cada uma delas.37 

Em relação aos delitos de perigo, existe uma classificação que os 

separa em: delitos de perigo concreto e delitos de perigo abstrato. O primeiro exige 
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que o perigo faça parte do tipo, está integrado como elemento normativo, portanto, o 

delito só se consuma quando existe a ocorrência real do perigo em relação ao bem 

jurídico protegido. Já o segundo constitui unicamente a ratio legis, ou seja, o 

fundamento que inspirou o legislador a criar a figura delitiva. Mas aqui, o perigo não 

aparece como elemento do tipo objetivo e o delito se consuma mesmo que no caso 

concreto não se tenha verificado qualquer risco para o bem jurídico tutelado, bastando 

a simples comprovação de uma atividade finalista perigosa. Nessa espécie delitiva, “o 

legislador se conforma com a adequação da ação para lesionar um bem jurídico ainda 

incerto, tanto que não se exige seu contato com a ação do autor, nem sequer sua 

presença concreta no raio de sua ação.”38 São delitos de perigo concreto o disposto no 

Art. 54 da Lei 9.605/98 e delitos de perigo abstrato os que constam dos Artigos 56 e 60 

da Lei 9.605/98. 

Algumas considerações sobre o tipo de injusto culposo e doloso. 

Segundo Luiz Flávio Gomes, 

Na verdade, não é o dolo e a culpa que ocupam dupla posição 'em duas 
categorias sistemáticas distintas'. Há uma sutileza em tudo isso que deve ser 
posta mais uma vez em evidência: o dolo e a culpa em Direito penal exprimem 
algo mais que a posição do agente frente ao seu fato (doloso ou culposo). 
Exprimem também uma especial atitude interior desse agente frente ao 
resultado jurídico (leia-se: frente à lesão ou perigo concreto de lesão ao bem 
jurídico protegido) [...] Dolo, portanto, não significa só consciência dos 
requisitos objetivos do tipo; ele também revela uma vontade de realizar o 
resultado jurídico (proibido e reprovado), isto é, uma atitude interior de 
menosprezo cabal ou indiferença diante da violação do bem jurídico tutelado. 
O mesmo pode ser dito quanto à culpa que exterioriza uma atitude de 
descuido.39 

Feitas as considerações, vale salientar que a previsão do tipo doloso 

apenas não é suficiente para tutelar o meio ambiente: necessária se faz a previsão de 

injustos culposos e do tipo omissivo. Luiz Regis Prado assim ensina: “a afirmação ora 

feita tem razão de ser, pois, do contrário, ter-se-á uma tutela penal ambiental – no 

plano da estrutura típica – tecnicamente incompleta e deficiente, certamente fadada ao 

desacerto”.40 

                                                                                                                                                       
37PRADO, Luiz Regis. op.cit. p. 140. 
38MAQUEDA, Maria Luísa Abreu. La idea de peligro em el moderno Derecho Penal.Algunas reflexiones a 
propósito del Proyecto de Código Penal de  1992. p. 486. 
39GOMES, Luiz Flávio. A dupla valoração (no âmbito do ilícito e da culpabilidade) que recai sobre o dolo e a culpa 
na teoria do fato punível, in www.direitoconstitucional.com.br. 22.04.2001. 
40PRADO, Luiz Regis. op.cit. p .78. 



 

Conclui-se, portanto, que a lei de crimes ambientais possui teor 

altamente criminalizador, não segue o princípio da intervenção mínima, qualifica 

comportamentos que deveriam ser vistos apenas como contravenção e não como 

delitos graves. Não se pode usar do direito penal de forma desenfreada. Ao agir-se 

desta forma, invadem-se desnecessariamente as liberdades das pessoas físicas. 

3.5 - Sanções Penais 

As sanções penais aplicáveis às pessoas físicas são penas privativas 

de liberdade, restritivas de direitos e multa. A Lei nº. 9.605/98 prevê no Capítulo II quais 

são as regras sobre aplicação de penas que cabem a todos os delitos. A pena privativa 

de liberdade é encontrada no Art. 54, caput e §§ 2º e 3º; Art. 56, caput e § 1º; Art. 66 da 

Lei 9.605/98, pena de detenção; Art. 54 § 1º; Art. 55, caput e parágrafo único; Art. 56, § 

3º; Art. 60;67, caput e parágrafo único; Art. 68, caput e parágrafo único, e Art. 69 da 

mesma Lei. As penas restritivas de direitos estão previstas no Art. 8º da Lei 9.605/98. 

As disposições em relação à prestação pecuniária encontram-se disciplinadas no 

Artigo 12 da mesma Lei. Luiz Regis Prado assim define:  

a prestação pecuniária, a bem da verdade, não passa de uma forma de 
reparação civil travestida de sanção penal, a fim de facilitar o seu cumprimento, 
já que o próprio legislador acrescenta que o valor pago será deduzido do 
montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes 
os beneficiários.41  

Vale salientar ainda que, em se tratando de matéria ambiental, ao 

infrator que degrada o ambiente visando exclusivamente o lucro fácil, é sempre cabível 

a pena de multa em todos os delitos estudados, excluindo-se apenas os do Art. 54 § 2º 

da Lei 9.605/98.  

O Artigo 13 da Lei 9.605/98 trata do  

recolhimento domiciliar, que nada mais é do que a autodisciplina e senso de 
responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, 
frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos 
dias e horários de folga em residência ou qualquer local destinado a sua 
moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. 

Para aplicação e gradação da pena, a autoridade competente deverá 

observar as regras contidas no Artigo 6º da Lei 9.605/98, que diz:  



 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os 
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 
ambiental; III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. 

Ainda a Lei 9.605/98, em seus Artigos 21, 22, 23 e 24, traz quais as 

penas a serem aplicadas às pessoas jurídicas. São elas: multas, restritivas de direitos 

e prestação de serviços à comunidade. No entanto, não foram elencados quais crimes 

podem ser cometidos pelas pessoas jurídicas, o que de fato impossibilita a aplicação 

das sanções penais a elas a serem imputadas. Luiz Luisi assim critica:  

Como se trata de pena que pode ser aplicada, 'isolada, cumulativamente ou 
alternativamente', só pode como é óbvio, ser consequência da prática de um 
crime. E, pois, passa a constituir crime toda e qualquer desobediência a 
qualquer disposição legal ou regulamentar ao meio ambiente. Uma 'enorme' 
norma penal em branco. Um atentado frontal ao princípio da determinação, que 
é um dos postulados da legalidade dos delitos e das penas. Também não se 
sabe qual o máximo ou o mínimo da pena a ser aplicado, tendo em vista a 
disposição legal ou regulamentar que tenha sido desobedecida. Também aqui 
uma indeterminação quanto ao quantitativo da sanção que deveria ser prevista 
de forma inequívoca. A interdição temporária se aplica, conforme dispôs o § 2º 
do Art. 22, entre outras hipóteses, quando violada disposição legal ou 
regulamentar. Não se especificam quais as violações possíveis de tal pena. E, 
se dizem respeito a todas as disposições legais e regulamentares 
concernentes ao meio ambiente, a criminalização e a penalização são, pelo 
seu grande alcance, evidentemente desvairadas. Também aqui não há 
qualquer referência aos quantitativos, em termos de tempo, das penas 
aplicáveis aos delitos.42 

PARTE III 

1 - INCENTIVOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS 

1.1 – Incentivos para Indústrias de Reciclagem 

Um grande problema existente no Estado do Paraná é a falta de 

incentivos fiscais para as indústrias que trabalham com reciclagem de resíduos sólidos. 

Tal fato desestimula a instalação nos pequenos e médios Municípios de indústrias com 

este ramo de atividade, pois o resultado de todo o processo torna-se caro e, portanto, 

não competitivo com as outras indústrias que trabalham exclusivamente com a 

matéria-prima virgem. Os Municípios, por sua vez, não encontrando soluções viáveis 

para os problemas, depositam os resíduos sólidos nos lixões a céu aberto, o que 

culmina em demasiada poluição ao meio ambiente. A legislação estadual pecou por 

                                                                                                                                                       
41PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Vol. 1, p.484. 
42LUISI, Luiz. Criminalização do verde. p. 46. 



 

omissão ao não prever na Lei Complementar 59/91 (ICMS ecológico) justamente a 

questão dos incentivos fiscais. Esta falta acaba por não suscitar nos Municípios o 

interesse para a implantação de coleta seletiva e/ou reciclagem e a compostagem do 

lixo orgânico. 

Com incentivos fiscais este impasse poderia facilmente ser resolvido, 

haja vista as empresas de reciclagem tornarem-se mais competitivas no mercado. 

Além disso, o problema do lixo nos Municípios seria, ao menos em parte, solucionado. 

Isto, devido à redução do volume de detritos e, por conseguinte, menor impacto 

ambiental. 

1.2 - Meio Ambiente e Competitividade na Indústria 

A globalização dos mercados intensificada nos últimos tempos tem 

criado uma mudança na postura dos países em relação à proteção dos seus 

mercados. Os países desenvolvidos, através da alegação de que os países em 

desenvolvimento possuem leis ambientais menos rigorosas, substituíram as barreiras 

tarifárias pelas barreiras não tarifárias, ou comumente conhecidas como “barreiras 

verdes”, com a alegação de que este fato propicia aos países em desenvolvimento um 

menor custo na produção de mercadorias, tornando-os mais competitivos no mercado 

internacional. 

O impasse está criado: competitividade versus meio ambiente. Ou 

opta-se por indústrias competitivas no mercado internacional ou atribui-se maior 

importância ao ambiente em detrimento daquela. 

O objeto de estudos deve voltar-se à analise de quais os benefícios 

que o cuidado com o meio ambiente trará para a população, ou deve-se sacrificar o 

meio ambiente para que as indústrias alcancem uma maior competitividade no 

mercado internacional? Ora, parece claro que se não houver um meio ambiente 

saudável, com o tempo, todos perecerão à mercê do acúmulo de lixo. Não há mais 

condições de se conviver com este problema que se avoluma dia a dia. 

A palavra de ordem a ser estudada no caso presente é sinergia, ou 

seja: competitividade e preservação. As indústrias devem investir em melhoramentos 



 

tecnológicos para produção. Através de inovações tecnológicas poderiam produzir 

mais e poluir menos. Com isto, existiria um custo menor para produção, o que de fato 

as tornaria mais competitivas. É evidente a necessidade de uma regulamentação única 

para forçar todos a cumprir os ditames estipulados, forçando-se as empresas a 

modernizarem-se tecnologicamente, tornando-se mais competitivas com a visão 

voltada ao meio ambiente saudável para todos.  

A evolução da tecnologia, aliada à diminuição do desperdício, que 

muitas vezes é econômico, ou seja, resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, pode sem 

dúvida ser empregada novamente no processo produtivo, sendo o caminho para 

solução dos problemas atualmente enfrentados por todos, qual seja: o acúmulo de 

“lixo” lançado ao meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. 

1.3 - A tributação e a Reciclagem 

A tributação imposta sobre um produto reciclado provoca na essência 

uma sobretaxação, conforme se vê: os impostos incidentes e pagos sobre a fabricação 

de determinado produto são cobrados pela segunda vez quando este é reciclado e 

posto novamente no mercado. 

A falta de incentivos fiscais para o setor, aliado à impossibilidade de 

creditar-se dos impostos anteriormente pagos, causa dificuldade na obtenção de um 

produto reciclado com preços baixos. Muitas vezes, o tratamento que deve ser dado na 

produção de um produto reciclado torna-se tão caro que este acaba por tornar-se 

inviável. 

Um dos principais aspectos que deve ser visto neste setor de 

recicláveis é a grande função social que eles exercem, afinal, promovem a inclusão 

social de pessoas que têm grandes dificuldades para serem colocadas no mercado de 

trabalho, haja vista sua baixa qualificação. 

Sem a adoção de incentivos fiscais para o setor, optar pela utilização 

de matéria-prima reciclada no processo produtivo torna-se inviável, causando com isto 

um problema além de ambiental, também social. Com o possível fechamento destas 

indústrias de reciclagem devido à falta de competitividade, os catadores de papel e os 



 

chamados “sucateiros” não têm outra opção a não ser voltar para a ação individual e 

isto é maléfico, pois não existe uma coordenação dos trabalhos prestados. 

A forma mais viável de estancar o problema seria a concessão de 

incentivos fiscais para as indústrias que usam em seu processo produtivo matéria-    -

prima reciclada. Estes incentivos poderiam ser: regimes especiais de tributação, 

redução de base de cálculo, crédito presumido, dentre outros. As indústrias que 

utilizam matéria-prima reciclada em seu processo produtivo poderiam ter suas 

operações aquecidas e se tornariam mais competitivas, haja vista o custo de produção 

ter sido barateado.  

Uma outra maneira de incentivar o setor seria a concessão de isenção 

de impostos sobre o produto reciclável. Mas analisando-se a questão do ICMS, pode-

se concluir que isto geraria apenas o acúmulo de créditos oriundos de outros Estados e 

de outros insumos, o que não influenciaria o setor na questão de se obter um produto 

com preços mais baixos. 

1.4 - Eficácia da Política Pública Fiscal e o Desenvolvimento Sustentável 

A mudança vertiginosa de conceitos em relação ao meio ambiente 

propicia a criação e desenvolvimento de atividades ditas limpas, de modo que não há 

mais espaço para empresas poluidoras propriamente ditas. Hoje, quem polui não é 

bem visto pela sociedade.  

A política fiscal vem de encontro a este fim, o que acaba por propiciar o 

financiamento de políticas ambientais e sem dúvida incutindo ainda mais a 

necessidade de mudanças no comportamento social. Becker ensina que:  

Toda a reforma social é efetuada mediante duas tarefas fundamentais: 
destruição da antiga ordem econômica social e reconstrução da nova. [...] um 
dos principais agentes revolucionários será o Direito Tributário rejuvenescido, 
que pelo impacto de seus tributos destruirá a antiga ordem social e, 
simultaneamente, financiará a reconstrução, esta última disciplinada pelos 
demais ramos do Direito Positivo.43 

A obtenção de recursos financeiros pelo Estado baseia-se no caráter 

fiscal dos tributos, que através deles procura retribuir a sociedade com obras e 
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mantença dos serviços públicos essenciais à boa qualidade de vida. Já a 

extrafiscalidade procura disciplinar comportamentos sociais. 

Segundo Becker,  

Neste ponto germinal da metamorfose jurídica dos tributos, a transfiguração 
que ocorre é, em síntese, a seguinte: na construção jurídica de todos e de 
cada tributo, nunca mais estará ausente o finalismo extrafiscal, nem será 
esquecido o fiscal. Ambos coexistirão sempre – agora de modo consciente e 
desejado – na construção jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou 
menor prevalência neste ou naquele sentido, a fim de melhor estabelecer o 
equilíbrio econômico-social do orçamento cíclico. 44 

E continua: 

Para se aceitar o orçamento cíclico (em substituição ao anual) e o equilíbrio 
econômico-social (em lugar do equilíbrio financeiro-contábil), é indispensável 
que se tenha bem nítida a diferença entre a “motivação” das finanças públicas 
e a das finanças privadas com objetivos comerciais [...] O Orçamento cíclico – 
O ano, como período contábil, não possui virtude especial alguma, embora 
seja o período de tempo comumente aceito. Procurar obter, em cada ano, o 
equilíbrio financeiro-contábil do orçamento público, quaisquer que sejam as 
circunstâncias econômicas e sociais do país, constitui erro arcaico. 45 

O Estado buscará sempre a arrecadação do tributo utilizando-se do 

caráter fiscal. Eventualmente, quando necessita disciplinar atividade lícita poluidora, 

visando desestimulá-la, o Estado lança mão da extrafiscalidade. Ocorre que, em se 

produzindo o comportamento esperado, fatalmente a atividade desaparecerá, pois o 

empresário não se submeterá por longo tempo à tributação-sanção. A arrecadação 

neste segmento não poderá ser encarada como constante, pois, se assim agir, o 

Estado estará demonstrando claramente o fracasso da extrafiscalidade do tributo que 

não surtiu o efeito desejado. 

A tributação imposta para a área ambiental deve ter por premissa 

sempre a mudança de comportamento do agente poluidor. Sempre que se aumentar a 

tributação para coibir a degradação do meio ambiente, deve-se em contrapartida 

conceder um incentivo fiscal para aqueles que produzem de forma ecologicamente 

limpa. 
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Segundo Alfredo Augusto Becker, “o equilíbrio econômico-social do 

orçamento público”, é definido como “o equilíbrio qualitativo entre, de um lado: a 

despesa mais a receita, e de outro lado: a realidade econômico-social”46 

Para que um tributo seja plenamente eficaz, ele depende do 

montante absoluto de custos externos que o poluidor é obrigado a suportar e 
da proporcionalidade entre a sua capacidade contaminante a esse valor. 
Porquanto, o sujeito passivo, ao decidir sobre se vai eliminar a poluição ou 
saldar o gravame, elege o montante da obrigação deste como valor de 
referência, comparando-o com a despesa em que necessitará de incorrer para 
adaptar um comportamento mais sustentável.47 

A Lei 6.938/81, disciplina em seu Artigo 4º, inciso VII, a questão 

atinente ao princípio do poluidor-pagador (Política Nacional do Meio Ambiente). Esta 

regra traz como objetivo “a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 

Portanto, a previsão é clara: quem de fato causar danos ao meio 

ambiente tem a responsabilidade de recuperação e indenização pelo malefício 

ocasionado. Este princípio do poluidor-pagador está intrinsecamente ligado aos 

princípios de justiça e equidade, pois nada mais justo há que aquele que causar dano 

ser responsável pela reparação do mesmo. Torres assim define: “injusto seria penalizar 

a população ou o Estado por atividade econômica não praticada pelos mesmos”48. 

Paulo Affonso Leme Machado assim leciona: 

A reparação do dano não pode minimizar a prevenção do dano. É importante 
salientar esse aspecto. Há sempre o perigo de se contornar a maneira de se 
reparar o dano, estabelecendo-se uma liceidade para o ato poluidor, como se 
alguém pudesse afirmar 'poluo, mas pago'. Ora, o princípio poluidor-pagador 
que está sendo introduzido em Direito internacional não visa coonestar a 
poluição, mas evitar que o dano ecológico fique sem reparação.49 

1.5 - Políticas Fiscais para Desenvolvimento do Setor 
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O Poder Público, de acordo com a CF/88 em seu artigo 170, inciso VI, 

diz que: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios”. Inciso VI “defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 

e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”, portanto, pode dispensar 

tratamento fiscal diferenciado às empresas, se constatar que no processo de produção 

haverá agressão do meio ambiente. 

Poderá haver uma desoneração nas alíquotas dos produtos em razão 

de estímulos a serem dados pelo Poder Público, para que as empresas, através de 

projetos ou programas ambientais, efetivamente consigam realizar a produção de suas 

mercadorias de uma forma ecologicamente correta e limpa. 

A proteção ao meio ambiente prevista no Art. 170, inciso VI, cumulado 

com os Artigos 225 e 153 § 3º, todos da CF/88, permite dizer que o Poder Executivo 

está autorizado, por norma constitucional, a classificar os produtos ecologicamente 

corretos, atribuindo-lhes alíquotas menores, ou até mesmo utilizar-se de alíquota 

“zero”, para que as empresas sejam estimuladas a investir em tecnologias mais 

avançadas, voltadas ao aumento de produção e consequente diminuição do lixo 

produzido no processo industrial.  

Por sua vez, o Poder Legislativo, através da elaboração de projetos de 

Lei e pelas mesmas razões que o Poder Executivo, poderá criar incentivos fiscais, tais 

como: as reduções de base de cálculo, diferimento, crédito presumido, e outros. A 

intenção, assim, é fazer com que os empresários sintam-se estimulados a elaborar 

projetos de cunho ambiental, sempre com vistas à obtenção de um ambiente saudável 

e que proporcione qualidade de vida a todos.  

O tratamento dispensado aos recicláveis no Estado do Paraná é o 

descrito no Art. 95, item 48 do RICMS/2008, aprovado pelo Decreto 1980/2007, que 

assim estipula: Art. 95 “Sem prejuízo das disposições específicas previstas neste 

Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes mercadorias”: item 48 

“material destinado à renovação, reciclagem ou recondicionamento por 

estabelecimento industrial”, mas isto para operações internas destinadas a 



 

comercialização ou industrialização. Nessa sistemática, o imposto devido fica protelado 

para a etapa posterior; não é possível dizer, no entanto, que efetivamente existiu 

redução da carga fiscal, pois mesmo não existindo a tributação do ICMS do reciclável 

na venda, o comprador também não poderá creditar-se de ICMS pago em etapas 

anteriores. Desta feita, acaba por não haver influência no preço do produto final. 

Esses industriais, ao invés de ficarem responsáveis pelo ICMS devido 

nas operações anteriores, deveriam ser recompensados com um crédito presumido em 

atendimento ao princípio de não-cumulatividade do imposto, previsto no Artigo 155, 

parágrafo 2º inciso I, da Constituição Federal, que assim disciplina:  

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: § 
2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, 
compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores 
pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 

Nas operações interestaduais, a tributação do produto reciclável é 

normal, devendo o ICMS ser recolhido antecipadamente pelo vendedor, não havendo 

qualquer benefício fiscal previsto para estas operações.  

A questão ambiental nos dias atuais é tema da maior relevância, não 

apenas por estar em voga, mas também porque foi atingido um ponto crucial: o meio 

ambiente não suporta mais ser o receptor do “lixo” produzido. Chegou-se ao limite em 

termos de capacidade de estocagem. Para reverter este quadro caótico, é preciso que 

os Entes Tributantes voltem suas visões para o cenário do descaso para com os 

“lixões”. O incentivo fiscal é necessário para que o setor que trabalha com matéria-

prima reciclada torne-se competitivo, além de trazer apenas benesses sociais, haja 

vista a preservação dos recursos naturais, diminuição de lixo a ser aterrado e 

consequente aumento da vida útil dos aterros sanitários, sem contar a redução das 

despesas com coletas dos resíduos sólidos de toda ordem. 

Feitas as devidas considerações, fica claro que o setor que trabalha 

com recicláveis atravessa dificuldades para desenvolver-se adequadamente, e 

necessita e merece ser visto pelos Entes Tributantes. Providências devem ser tomadas 

no que concerne à efetiva diminuição da carga tributária, bem como à concessão de 

incentivos fiscais e tributários. Tais ações necessitam ser consideradas a fim de 



 

estimular o setor que, através de seu trabalho, incute ao cidadão a consciência 

ambiental tão necessária para o desenvolvimento de um povo saudável e feliz, 

conforme os preceitos determinados na Carta Magna Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, resta claro que a destinação de forma 

indiscriminada de resíduos sólidos no meio ambiente afeta de forma direta todo o 

ecossistema, prejudica, portanto, a vida, a natureza e a toda sociedade. Entre outras 

consequências, estes resíduos acabam por contaminar a água e o solo, tornando este 

improdutivo e aquela imprópria para o consumo, propiciando de forma direta o 

perecimento da vida humana e de toda a diversidade de espécies. 

O tema aqui tratado é de suma importância, pois os impactos 

ambientais causados com a destinação incorreta dos resíduos sólidos no meio 

ambiente prejudicam sobremaneira a todos. Os aumentos dos níveis de poluição estão 

tão exacerbados que começaram a afetar os fatores climáticos: já não há mais 

estações do ano distintas; os níveis de produção de mantimentos, por sua vez, tendem 

a diminuir. Todos pagarão por estes erros, já que os fenômenos climáticos atingem a 

todos sem qualquer distinção. Este será o preço a ser pago pela total inércia em tentar 

solucionar o problema apresentado. 



 

A destinação dos resíduos sólidos de um modo geral tem sido feita de 

forma totalmente irresponsável e inconsequente por aqueles que detêm a 

responsabilidade de cuidar do meio ambiente e mantê-lo saudável. Não há um 

comprometimento entre Estado, Municípios e Sociedade Civil Organizada na intenção 

de solucionar a questão sob comento.  

No Estado do Paraná, a produção diária de resíduos sólidos encontra-

se em torno de 20 (vinte) mil toneladas, e este volume apresenta sempre tendências 

ao crescimento devido ao aumento do consumo por parte da população. Em relação 

aos “lixões” a céu aberto, retrato vergonhoso do descaso total para com os resíduos 

produzidos no processo industrial ou doméstico, o Paraná ainda possui 181 (cento e 

oitenta e um) Municípios nesta condição. São grandes, médias e pequenas cidades 

que sofrem pela ausência de políticas públicas que busquem um desenvolvimento 

sustentável. Estes Municípios sofrem com a falta de um planejamento com vistas à 

destinação correta do “lixo” produzido e, consequentemente, não conseguem fazer o 

saneamento ambiental desejado por todos. 

O Estado do Paraná tem testemunhado ao longo das décadas o total 

descaso e uso indevido de seus recursos naturais: o que existe é apenas a exploração 

gananciosa das pessoas e indústrias, que se utilizam destes recursos a seu bel-prazer. 

A pergunta que não quer calar é: até quando esta situação será suportada? Na 

atualidade, o que se observa é um desequilíbrio muito grande no clima, que tem 

causado catástrofes como: inundações, secas, vendavais, desertificação em algumas 

regiões do planeta etc. Fica claro, que estes fenômenos têm ocorrido em função do 

excesso de poluição lançado no planeta. Portanto, esta situação afeta as condições 

básicas de vida a que todos os seres humanos têm direito. Apenas com um ambiente 

ecologicamente saudável será atingido um patamar de qualidade de vida digno. Não 

há tempo a ser desperdiçado, deve-se começar já a transformar este quadro de 

degradação em soluções.  

O lançamento dos resíduos sólidos sem qualquer tratamento no meio 

ambiente é fato que deve ser extinto com a máxima urgência, haja vista a capacidade 

de estocagem destes resíduos estar esgotada. São milhares de toneladas de resíduos 

lançados todos os dias na natureza, muitas vezes a céu aberto, que contaminam até 



 

mesmo os rios e lençóis freáticos, tornando a água imprópria para o consumo. O 

acúmulo destes “lixões” nos Municípios transforma as paisagens, causa problemas de 

ordem estética e de saúde pública: animais circulam livremente por estas áreas, 

transportando doenças à população. A obstrução de rios e canais de drenagem 

urbanos também é comum, ocasionando a proliferação de epidemias de dengue, 

leptospirose, dentre outras. 

Uma forma para tentar resolver ou amenizar estes impactos é reduzir o 

volume de resíduos sólidos lançados ao meio ambiente diariamente. Mas como fazer 

isto sem reduzir a produção de mercadorias? A forma mais eficaz seria a elaboração 

de estudos que culminassem na descoberta de novos métodos de produção dos quais 

resultasse menor quantidade de resíduos sólidos. Isto poderia contribuir sobremaneira 

com o enfrentamento deste problema que não é apenas dos governantes, mas de toda 

a sociedade, pois afeta a todos indistintamente.  

Um problema grave a ser enfrentado é a falta de competitividade 

encontrada pelas indústrias que trabalham com matéria-prima reciclável, pois não 

conseguem concorrer com as aquelas que trabalham com a matéria-prima virgem. A 

transformação destes resíduos pelas indústrias de reciclagem em produtos que serão 

consumidos novamente torna-se oneroso e, portanto, inviável. Esta situação precisa 

ser mudada através da intervenção do Estado, na concessão de incentivos fiscais e 

tributários às indústrias que utilizarem material reciclado. Dessa forma, seria possível 

baratear o processo produtivo e, consequentemente, manter os produtos no mercado 

com preços mais acessíveis.  

Conclui-se, portanto, que no Paraná, em que pese o esforço dos 

governantes para resolver o problema no setor, existe clara falta de competitividade 

entre as indústrias que utilizam material reciclável em seu processo produtivo em 

relação àquelas que se utilizam de matéria-prima virgem para confecção dos seus 

produtos. Esta disparidade pode facilmente ser sanada com a adoção, para aquelas 

que trabalham com produtos recicláveis, de incentivos fiscais e tributários. Com isto, 

poderiam se tornar mais competitivas e ter possibilidades de investir mais em 

tecnologias que proporcionassem a redução da quantidade de resíduos produzidos e, 

consequentemente, sua emissão no meio ambiente. 
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