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O PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR E A IMPLANTAÇÃO DE INCENTIVOS 

FISCAIS PARA A EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. RESUMO 

O presente artigo tem como objeto abordar uma importante ferramenta que 

possibilita aos atores sociais a compensação financeira por práticas protecionistas em 

prol do meio ambiente: o Princípio do Protetor-recebedor instrumentalizado através 

de incentivos fiscais.  

É notório que as regras do direito ambiental são costumeiramente repressivas, 

com natureza punitiva, sendo que tais características, por um lado, não podem ser 

afastadas, visto que o Meio Ambiente é um bem comum essencial para a vida 

terrestre, e as sanções pela sua degradação é de suma importância para a prevenção 

contra danos ambientais.  

No entanto, a ideia inversa, esculpida no Princípio do Protetor Recebedor, 

positivado pela primeira vez no ordenamento jurídico com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é, de igual sorte, um mecanismo de suma importância, pois traz 

uma forma bastante interessante de tornar efetiva esta prevenção: os incentivos 

fiscais nas cooperativas de reciclagem.  

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólido. Princípio do protetor-

recebedor. Incentivos Fiscais no Direito Ambiental. Cooperativas de reciclagem.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar de existir um entendimento, que não deixa de ser válido, de que a 

preservação ambiental e as ações sustentáveis deveriam existir independentemente 

de incentivos, uma vez que é obrigação da coletividade, é certo que o lucro, o 

desenvolvimento econômico, a falta de educação, informação e dificuldade financeira 

da população, e a elevada carga tributária da qual o cidadão brasileiro despende não 

estimulam a sensibilidade pelos problemas ambientais. 
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Através de uma breve análise da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, será 

abordado o principio do protetor recebedor e a ideia de valorização dos resíduos 

sólidos, essencial para o desenvolvimento sustentável.  

Por fim, será exposto o estudo doutrinário acerca de incentivos fiscais, 

demonstrando que a implantação de um mecanismo que premia quem protege o 

meio ambiente em benefício da coletividade é um importante começo na busca social 

pela conscientização e educação ambiental, para que o costume da preservação do 

meio ambiente seja paulatinamente inserido em nossa cultura 

 

3. OBJETIVOS 

 

Realizar levantamento de estudo doutrinário e legislativo sobre o assunto, 

trazendo exemplos da região Sul do país, que incentiva a população a praticar a 

coleta seletiva, através de descontos na tributação, dentre outras medidas.  

Realizar, bem como, levantamento e estudo dos incentivos fiscais nas 

cooperativas de reciclagem. 

 

4. METODOLOGIA 

 

                O método utilizado foi o dedutivo, o qual teve como base pesquisas 

acerca do Princípio do protetor-recebedor no Direito Ambiental, bem como uma breve 

análise doutrinária do Direito Tributário, analisando-se, particularmente, as vantagens 

dos incentivos fiscais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

CAP. 1: A POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA 

ABORDAGEM GERAL DA LEI 12.305/2010 

 

Tempos atrás, a agressão sofrida pela Terra através da ação humana, era mais 

facilmente suportada, com a recuperação mais célere dos habitats naturais, uma vez 

que a exploração naquela época, não passava muito longe dos limites da 

subsistência. Hoje, a restauração é mais lenta porque, graças ao desenvolvimento 
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tecnológico, o homem encontrou a cura de diversas doenças e o prolongamento da 

vida humana, o que gerou um crescimento demográfico. Tal expansão tecnológica 

veio acompanhada de uma sensação de onipotência na resolução de problemas 

ambientais, com a ideia de um domínio ilimitado da natureza. Isso pôde ser 

observado não só nas questões ambientais como um todo, mas também na questão 

específica dos resíduos.  

Daí o advento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, uma lei revolucionária 

em vários aspectos, trazendo, dentre outros instrumentos, a responsabilidade 

solidária de todos (consumidores, comerciantes, produtores, fabricantes, e governo) 

para uma correta gestão de resíduos sólidos, que, sobretudo, tem suas bases no 

desenvolvimento sustentável.  

 

1.1 VALORAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E O PRINCÍPIO DO 
PROTETOR RECEBEDOR  

 
Após um longo processo de discussão no Congresso Nacional (foram quase 

vinte anos de tramitação) a PNRS, Lei 12.305/2010, inaugura um novo patamar no 

desenvolvimento sustentável do país. Isso porque, é impossível se falar em 

sustentabilidade urbana sem cogitar uma política consistente na gestão dos resíduos 

sólidos.  

Cabe lembrar que a produção de resíduos chega a aproximadamente 170 mil 

toneladas ao dia, totalizando aproximadamente 62,5 milhões de toneladas ao ano1. 

A nova política é revolucionária, pois estabelece, dentre outras mudanças, a 

valoração do resíduo sólido reutilizável e reciclável. Quanto a esse aspecto, cabe 

mencionar que trata-se de um passo gigante na gestão dos resíduos, que vai exigir o 

engajamento solidário de toda a sociedade. Isso porque, trata-se de uma nova 

maneira de olhar para a questão dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, a fim 

de abandonar o que culturalmente considerávamos pejorativamente como lixo.  

O princípio do protetor-recebedor também ganhou força com o advento da 

PNRS, de forma inovadora, já que expressamente em seu art. 6º, II, referido princípio 

é considerado como norteador da Política. Prevê, ainda, remuneração indireta por 

serviços ambientais executados por cooperativas ou associações de catadores (art. 

7º, XII; 8º, IV e 44, II). Nesse sentido: 
                                                           
1 ALBREPE – disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf>.Acessado em: 
10ago2014. 
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Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 
competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, 
financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal a: 
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
resíduos sólidos produzidos no território nacional;  
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda;  
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

 

Dessa forma, quando o Estado oferece benefícios econômicos às pessoas 

físicas e jurídicas que cumprem sua função social prevenindo a poluição e 

degradação ambiental, além de um amplo programa de informação e conscientização 

da sociedade, torna-se um início para extinguir a ideia de que a proteção ambiental 

custa mais caro e inexiste retornos.  

 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS NA PREVENÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS 

DA TRIBUTAÇÃO  

 

2.1. SANÇÃO POSITIVA OU PREMIAL  

As tendências mais modernas, sobretudo no direito europeu, buscam a 

descriminalização de condutas e a aplicação de um Direito Penal Mínimo, e penas 

alternativas.  

Isso porque, a punição através de sanções negativas, representando castigo e 

represália, mostra-se na contemporaneidade uma flagrante decadência, pela 

ineficácia das instituições punitivas2.  

Isso se deve sobretudo à ampliação dos princípios e normas de patamar 

constitucional, enaltecendo as liberdades individuais a ponto de fazer com que o 

Estado intervenha cada vez menos nas condutas dos cidadãos em conflito, dando-se 

maior importância à prevenção do que à punição. Isso porque, quanto mais se 

previne, tanto menos se reprime3. 

Dessa forma, se não há a vedação ao comportamento, o agente está livre, pois, 

para praticá-lo ou não. Todavia, se existe para o Poder Público a conveniência da 

                                                           
2 RAMOS, Érika Pires. Direito Ambiental Sancionador: Conexões entre a Responsabilidade Penal e Administrativa. 
In: KRELL, Andreas J. (org). Aplicação do Direito Ambiental no Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, p. 83-145 
3 TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Incentivos fiscais no Direito Ambiental. 2ª ed., - São Paulo: Saraiva, 2011 
p. 52 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

5 
 

prática de tal ato, nada impede que este encoraje por meio de incentivos. É o caso 

das sanções premiais ora estudas neste trabalho.  

Nesse sentido, entende-se que a sanção positiva aplicada no direito ambiental 

para aqueles contribuintes e cidadãos conscientes que colaboram com a coleta 

seletiva merecem um tratamento diferenciado daqueles que não se preocupam com a 

segregação de seu lixo.  

Já encontramos legislações municipais brasileiras avançando neste aspecto, 

tomando como interessante exemplo do Município de Cruzeiro do Oeste/PR, que 

concede a proprietários de imóveis a redução no montante do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) mediante descontos que podem chegar a até 10% do valor 

do imposto. O desconto é concedido ao contribuinte que protocola a justificativa na 

Secretaria do Meio Ambiente desse município, provando por meio de documentos 

que faz jus ao desconto4.  

A contrário sensu, parte da doutrina sustenta a inutilidade de se considerar o 

prêmio como sanção sob os argumentos de que tal nomenclatura deve ser usada 

para aqueles que praticam uma "conduta sobrenatural", e não para quem adota as 

condutas já esperadas pelo Direito.  

Porém é certo que tal realidade já encontra guarida no ordenamento jurídico, 

que, conforme já salientamos, pode ser um elemento objetivo no sentido de estimular 

certas condutas. De mais a mais, as normas com tais previsões de recompensas 

atuam sobremaneira, em sentido educativo, buscando incutir na sociedade hábitos 

em prol do meio ambiente. Tal resultado já representaria um elevado ganho, pois, 

infelizmente, a educação ambiental no Brasil é emergente5. 

 
2.2 A TUTELA AMBIENTAL POR MEIO DA TRIBUTAÇÃO  

 

A tutela ambiental por meio da tributação possui estreita relação com os 

princípios da precaução e prevenção. Isso porque tais princípios, em síntese, 

apontam a vantagem de preservar o meio ambiente em vez de recuperar um dano já 

concretizado, e além do mais, por vezes a recuperação não é mais possível.  

                                                           
4 Disponível em: < http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/cruzeiro-do-oeste-reduz-iptu-de-morador-que-
separa-lixo/ > Acesso em: 17ago2014.  
5 Em pesquisa Ibope realizada em 2012, questionada a população sobre os três principais problemas que afetam 
o país atualmente, os temas mais recorrentes aos entrevistados foram saúde (70%), desemprego (53%), fome 
(50%), corrupção (42%) e educação pública (39%). Temas relacionados ao meio ambiente ficaram em penúltimo 
lugar, perdendo apenas para o item economia global, que foi citado por 2% dos entrevistados. Participaram do 
estudo 2.002 pessoas em todas as capitais e mais 73 municípios, em novembro do ano passado 
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Nesse sentido, o direito ambiental encontra guarida no Direito Tributário, através de 

um planejamento tributário negativo.  

É oportuno lembrar o conceito de tributo aceito pela doutrina majoritária, como  

obrigação pecuniária, prevista em lei, que não pode ser considerada como sanção por 

ato ilícito. Para Coelho6, é “toda prestação pecuniária, em favor do Estado, ou de pessoa 

por ele indicada, tendo por causa um fato lícito, previsto em lei, instituidor de relação 

jurídica”. 

Sabemos que a função de tributar é exclusivamente arrecadatória, a fim de que o 

Estado obtenha recursos para atender seus objetivos e se desenvolver. Porém, antes 

disso, o Estado deve calcar-se nos propósitos do Estado Democrático de Direito, que, por 

sua vez, busca (ou deveria buscar) a concretização dos princípios constitucionais.  

Ora, se o tributo não tem como finalidades sociais primárias, a proteção da saúde, 

do patrimônio nacional, dos direitos fundamentais do ser humano – incluindo-se um meio  

ambiente ecologicamente equilibrado, qual seria, então o real interesse em tributar? 

Nesse sentido, ensina Celso Pacheco Fiorillo, que  

A relação fisco-contribuinte tem sua gênese não apenas nas regras ditadas pela 
economia capitalista ou, ainda, por uma superada visão fixada em parâmetros que 
interessam tão somente à abstração jurídica criadora do Estado ainda em moldes 
pretéritos, mas fundamentalmente na dignidade da pessoa humana, como razão de 
ser do sistema constitucional da República Federativa do Brasil7. 

Assim, tendo em vista que a dignidade da pessoa humana trata-se de princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito8 o tributo, que deve ter por fim último o 

interesse público, passa a deixar de ter um fim estritamente arrecadatório do Estado 

passando a ser utilizado como um instrumento de realização e justiça e de indicativo às 

política públicas. Tais políticas utilizam-se de princípios ambientais, como por exemplo o 

poluidor-pagador, como meio de onerar os contribuintes que agridem o meio ambiente. E 

por outro angulo, deve-se também prestigiar aqueles contribuintes com conduta proativa 

para com o meio ambiente que é o centro da proposta ora defendida no presente estudo.     

2.3  OS INCENTIVOS FISCAIS PARA COOPERATIVAS DE RECICLAGEM 

ATRAVÉS DA EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA  

Como já discorrido acima, o princípio do protetor-recebedor representa uma grande 

mudança de paradigma axiológico positivado pela primeira vez em uma lei. Desviou-se o 

foco de simplesmente onerar aquele que desobedece a uma norma ambiental, para 

                                                           
6 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2003 p. 23 
7 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op cit. p. 49 
8 Constituição da República Federativa do Brasi: Art. 1º, inc. III.  
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aquele que não apenas cumpre o que a lei lhe impõe, mas também vai além, adotando 

medidas que beneficiam o meio ambiente.  

Com o escopo de dar efetividade ao princípio, a Lei 12.305/2010 apresenta 

instrumentos econômicos, dentre os quais se destacam benefícios fiscais para 

determinadas atividades que enumera. Dentre tais incentivos9 encontramos 

especificamente o art. 44 (vide pág.4) que prevê a possibilidade dos Municípios, no 

âmbito de sua competência, instituir incentivos fiscais, financeiros ou creditícios a (I) 

indústrias e entidades dedicadas ao tratamento e reciclagem de resíduos sólidos. A 

doutrina entende que tais róis (arts. 42 a 44) são exemplificativos, ou seja, o 

administrador público poderá se utilizar de uma interpretação extensiva sempre em 

benefício do interesse público. Coadunando com tal entendimento, YOSHIDA ensina que  

as políticas ambientais devem se valer mais incisivamente dos instrumentos 
tributários e econômico-financeiros, com o objetivo primordial de incentivar a 
observância de seus princípios e preceitos, e preferencialmente no âmbito da 
prevenção. Não basta, para a efetiva reversão do preocupante quadro de degradação 
ambiental em escala global, perfilhar a lógica do princípio poluidor-pagador, baseada 
na imposição de pesados ônus ao poluidor e ao degradador como forma de 
desestímulo.(...) Embora a legislação ambiental brasileira tenha um cunho 
marcantemente protetivo-repressivo, devem ser introduzidas cada vez mais técnicas 
de estímulo (facilitação ou atribuição de incentivos), privilegiando-se o controle ativo, 
que se preocupa em favorecer as ações vantajosas mais do que desfavorecer as 
ações nocivas ao meio ambiente. Os estímulos e incentivos tributários e econômicos 
em geral são anteriores ou concomitantes à degradação ambiental e, desse modo, 
são menos onerosos que corrigi-la posteriormente10. 

  
Podemos apontar como interessante solução para tais estímulos fiscais o 

instituto da extrafiscalidade. Tal instituto corresponde à utilização de instrumentos 

tributários para o atingimento de finalidades não arrecadatórias do Estado; são 

normas que escapam do rígido controle tributário, encaixando-se em outros assuntos 

constitucionais, dependendo da intenção do detentor da competência tributária. 

Assim, o tributo com caráter extrafiscal visa estimular certas condutas de particulares, 

para que se amoldem ao interesse público.  

E o método de incentivos na forma de desoneração tributária justifica-se pela 

elevada carga de tributos em nosso país.   

Cabe mencionar que não obstante o Município tenha, num dado momento, 

diminuição de sua receita tributária, consequência dos incentivos fiscais, por outro 

                                                           
9 Arts. 42 a 44 da PNRS.  
10 YOSHIDA, C. Y. M. A Efetividade e a Eficiência Ambiental dos Instrumentos Econômico-Financeiros e 
Tributários. Ênfase da Prevenção. A Utilização Econômica dos Bens Ambientais e suas Implicações. In: TÔRRES, 
H. T. (Org.) Direito Tributário Ambiental. São Paulo, Malheiros Editores Ltda. 2005. 894 p. 
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lado, a receita municipal terá um ganho com a economia de despesas com transporte 

dos resíduos e manutenção de aterros sanitários, valor esse que ultrapassa a quantia 

de 8 bilhões de reais por ano11. 

Nesse sentido, insta consignar que a falta de uma coleta seletiva efetivamente 

implantada no Brasil é a causa de uma “deseconomia” (economia negativa), ou seja, 

um desperdício. Isso porque, toneladas de embalagens e materiais diversos, hoje 

descartados de modo negligente no lixo, tem valor econômico e podem servir para 

uma nova cadeia de negócios, buscando o retorno de tais materiais descartados no 

ciclo de vida de produção de bens.  

Assim, merece um olhar especial o trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis, profissão não tão glamorosa quanto a importância ambiental nela 

representada, normalmente exercida sob condições de risco à sua saúde, é 

responsável pela maior parcela de materiais reciclados no país.  

A mudança do modelo de trabalho desses catadores exige a participação da 

sociedade como um todo, não somente a dos gestores municipais na condição de 

responsáveis pelo tratamento de resíduos sólidos. Da sociedade, com a consciência 

da importância da coleta seletiva; do poder publico municipal, a aplicação das 

políticas públicas já discorridas no decorrer deste estudo, por meio de incentivos 

fiscais aos cidadãos participantes de programas de coleta seletiva, e de ampliação de 

iguais incentivos para cooperativas de reciclagem.  

É necessário garantir a essas pessoas, que prestam serviços ambientais e 

vivem abaixo ou próximo da linha da pobreza, o reconhecimento da relevância de seu 

trabalho, garantindo acesso ao mínimo básico: segurança no trabalho, assistência 

social, saúde, assistência jurídica, educação e, posteriormente a inclusão gradativa 

no mundo do trabalho. Para tanto é fundamental que o Estado aparelhe as 

organizações que acolheram tais pessoas, fornecendo condições de desenvolvimento 

para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

 

6. RESULTADOS 

As ações benéficas do protetor-recebedor merecem sim, serem reconhecidas e 

estimuladas, por serem de grande valia para a qualidade de vida da sociedade, para 

a proteção ao ambiente e, consequentemente, para a manutenção da vida. Assim, é 

                                                           
11 IPEA - http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/estudo_do_ipea_253.pdf 
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visível que referido princípio merece notabilidade e importância na política ambiental, 

e indubitavelmente, uma das formas para sua efetivação é a aplicação de incentivos 

ficais, cerne do presente estudo. Para tanto, a implantação de tais instrumentos 

tributários exige iniciativas legislativas municipais e estaduais, com a mobilização não 

apenas de parlamentares como também da sociedade.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É bem verdade que a questão dos resíduos sólidos vem ganhando maior 

notoriedade, em razão de sua problemática evidenciar a total insustentabilidade do 

atual sistema em que vivemos.  O assunto vai muito além de questões ambientais, 

englobando também a esfera política, econômica e social.  

Buscou-se também, especificamente, apontar as vantagens de implantação 

de políticas públicas de desenvolvimento econômico, através da propulsão de 

incentivo a cooperativas de reciclagem, por meio de operações de crédito e isenções 

de ICMS e IPTU.  

Tal incentivo visaria fortalecer as organizações coletivas, a fim de que 

aumentar o contingente de catadores de materiais recicláveis, bem como melhorar 

suas condições de vida, para que tais trabalhadores não permaneçam na atividade de 

modo informal (cerca de 90% estão nessa condição), muitas vezes expostos à 

contaminação química e biológica, além de acidentes físicos.  

Tudo isso porque, depreende-se da Constituição Federal que é um dever e 

não uma opção do Poder Público zelar por um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Para tanto, a implantação de tais instrumentos tributários exige iniciativas 

legislativas municipais e estaduais, com a mobilização não apenas de parlamentares 

como também da sociedade, sob pena de transformar o conteúdo deste “filão 

tributário” em meras palavras vazias.  
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