
 
 

ANEXO III – PROPOSTA TRANSVERSAL TRIBUTÁRIO 

 

1 Incentivos Tributários e Ambientais 

 

A Lei número 12.305/2010, instituidora da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos com 

vistas a oferecer adequado e sustentável tratamento a tais substâncias, 

prescreveu, também e dentre outros, a adoção de estímulos quando e onde os 

resíduos contenham algum valor econômico, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados (art. 

7o., VI) e de incentivos fiscais, financeiros e creditícios (art. 8o., IX). 

A título ilustrativo, resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou 

produtos intermediários na fabricação de produtos são os materiais, 

substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas 

em sociedade, à luz de conceito enunciado no Decreto Federal nº 7.619/2011 

(art. 1º, § único), a ser referido mais adiante. 

De plano, é preciso ter presente que a PNRS (art. 44) alude a que os entes 

políticos (União, Estados e Municípios) poderão instituir normas com o objetivo 

de conceder incentivos fiscais, respeitadas as limitações da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Significa perceber, de 

conseguinte, pelo menos assim entendemos, que esse é um poder-dever do 

Poder Público a fim de que a Política possa realmente ser implementada em 

sua plenitude pelo setor produtivo. 

A remissão à Lei de Responsabilidade Fiscal no contexto de incentivos 

traduz-se em mensagem direta à observância do comando inscrito em seu art. 

14, verbis: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 

sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 



 
 

diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição.” 

Vai daí a necessidade de erigir argumentos convincentes que resultem em: 

Percepção pelos gestores públicos de que a concessão de incentivos 

fiscais indutores de produção, progressivamente crescente, de geração de 

riqueza nova obtida mediante o emprego de resíduos sólidos utilizados como 

matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos, 

proporciona, no mesmo passo e compasso, incremento das receitas tributárias. 

A generalidade dos resíduos, se não reutilizados, tratados e/ou 

reaproveitados, implica incidência de custo coletivo para a sociedade, 

ensejando a necessidade de prestação de serviços públicos para mitigar o seu 

impacto social, ambiental e sanitário; logo, o incremento do emprego de 

resíduos para a produção de nova riqueza contribui para a redução das 

despesas públicas comprometidas com a prestação de tais serviços.  

Apenas para registro, já são conhecidos alguns incentivos tributários 

outorgados pelo Governo do Paraná, tais quais os contemplados no Anexo III, 

do Regulamento do ICMS (Decreto nº 6.080/2012), a saber:  

Item 1 - até 31.12.2014, ao estabelecimento industrial, no montante 

equivalente a sessenta por cento do valor do imposto incidente nas saídas 

internas de produto denominado ADESIVO HIDROXILADO, cuja matéria-prima 

específica seja material resultante da moagem ou trituração de garrafa PET 

(Convênio ICMS 08/2003 e 111/2007);  

No item 37 - ao estabelecimento industrial, nas saídas de produtos 

industrializados em que, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do custo 

da matéria-prima utilizada em sua fabricação decorra da aquisição de 

MATERIAL RECICLADO DE PAPEL, DE PAPELÃO, DE PLÁSTICO OU DE 

RESÍDUOS PLÁSTICOS ORIUNDOS DA RECICLAGEM DE PAPEL E DE 

PLÁSTICO (Importa considerar, de conseguinte, que a carga tributária do ICMS 

sobre as saídas é de 4,25%.) ; e  

No item 4 - até 31.12.2017, ao estabelecimento industrial fabricante, no 

montante equivalente a noventa por cento do valor do imposto incidente nas 



 
 

saídas de produto resultante da RECICLAGEM DE EMBALAGENS VAZIAS de 

agrotóxico e de óleos lubrificantes. 

De sua vez, no âmbito do IPI, verifica-se estímulo à utilização de resíduos 

sólidos.   

De um lado, mediante a possibilidade de manutenção dos créditos de IPI 

em função de saídas de resíduos não tributados. (“Art. 255.  É assegurado o 

direito à manutenção do crédito do imposto em virtude da saída de sucata, 

aparas, resíduos, fragmentos e semelhantes, que resultem do emprego de 

matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, bem como na 

ocorrência de quebras admitidas neste Regulamento”. Regulamento do IPI.) 

De outro, pela possibilidade de consignar crédito presumido do IPI na 

aquisição de resíduos, conforme disposto no Decreto Federal 7.619/2011, que 

prescreve: 

“Art. 1º Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 

2014, a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 

aquisição de resíduos sólidos a serem utilizados como matérias-primas ou 

produtos intermediários na fabricação de seus produtos. 

Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, resíduos sólidos são os 

materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades 

humanas em sociedade. 

Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º, os resíduos sólidos deverão ser 

adquiridos diretamente de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 

constituídas de, no mínimo, vinte cooperados pessoas físicas, sendo vedada, 

neste caso, a participação de pessoas jurídicas. 

Art. 3º Os resíduos sólidos de que trata este Decreto são aqueles 

classificados nos códigos 39.15, 47.07, 7001.00.00, 72.04, 7404.00.00, 

7503.00.00, 7602.00.00, 7802.00.00 e 7902.00.00 da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, bem como aqueles descritos 

em destaques "Ex" agregados a esses mesmos códigos. 

Art. 4º A venda dos resíduos sólidos de que trata o art. 3º será comprovada 

por documento fiscal previsto na legislação do IPI. 

Art. 5º O crédito presumido de que trata o art. 1º será apurado pelo 

adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a que estiver sujeito o 

produto final resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos que se 



 
 

enquadram nas condições estabelecidas neste Decreto, sobre os seguintes 

percentuais do valor inscrito no documento fiscal referido no art. 4º: 

I - cinquenta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados na 

posição 39.15 e no código 7001.00.00 da TIPI; 

II - trinta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 

47.07 e 72.04 da TIPI; ou 

III - dez por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nos códigos 

7404.00.00, 7503.00.00, 7602.00.00, 7802.00.00 e 7902.00.00 da TIPI. 

§ 1º O valor do crédito presumido apurado deverá: 

I - constar de nota fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento industrial 

adquirente dos resíduos sólidos; e 

II - ser escriturado no item 005 do quadro "Demonstrativo de Créditos" do 

Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, observando-se ainda as demais 

regras de escrituração constantes da legislação do imposto. 

§ 2º O aproveitamento do crédito presumido dar-se-á, exclusivamente, por 

sua dedução com o IPI devido nas saídas do estabelecimento industrial de 

produtos que contenham os resíduos sólidos referidos no art. 3º. 

§ 3º Fica vedada a escrituração do crédito presumido quando os produtos 

que contenham os resíduos sólidos referidos no art. 3º saírem do 

estabelecimento industrial com suspensão, isenção ou imunidade do IPI.” 

Duas restrições do Decreto transcrito reduzem sua eficácia: (a) incentivo 

para aquisições de resíduos sólidos apenas de cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis; (b) limitação temporal de vigência (dezembro de 2014).  

Por evidente, a atividade de captação de resíduos é efetivamente realizada 

em grandes centros de consumo, mas a organização daquela vinculada à 

transformação em insumos reciclados ocorre em espaços geográficos da 

periferia, em municípios menores, em cidades localizadas no entorno das 

grandes cidades. 

A adoção de mecanismos de incentivos fiscais municipais, na esfera do 

ISS e do IPTU, deveria resultar de compromisso compartilhado das obrigações 

associadas à reciclagem e(ou) destinação dos resíduos sólidos, em 

deliberação tomada pelas Coordenadorias das Regiões Metropolitanas 

constituídas (no caso do Paraná, Curitiba, Maringá e Londrina). 

Na seara de incentivos fiscais, adiante surge alinhada uma proposta que 



 
 

contempla, basicamente, a que possa ser conformada a partir do ICMS (de 

competência estadual) e do ISS e do IPTU (de competência municipal), dada a 

circunstância de que à CNI é reservada a interlocução institucional para pleitos 

relativos a tributos federais.  

Tenha-se como fundamento a circunstância de que também aos entes 

públicos compete o poder-dever de atribuir o conceito de logística reversa na 

aplicação das regras tributárias. O raciocínio dedutivo é simples: se o resíduo é 

resultante da fabricação de uma mercadoria a partir de matérias primas 

originais já integralmente onerada pelo ICMS em seu primeiro processo de 

circulação, reversamente a lógica determina que não se tribute tudo quanto 

concorra para promover uma segunda circulação de uma mercadoria (riqueza) 

gerada pelo emprego de insumos reciclados.   

Por tais razões, as proposições seriam: 

 

Concessão de diferimento ou suspensão do ICMS em toda a cadeia 

produtiva da logística reversa, assim considerada desde as operações 

realizadas com a fonte geradora dos resíduos até as concretizadas pelos 

agentes que os trataram e os transformaram em materiais recicláveis para 

emprego em obtenção de mercadoria nova. Hoje, o diferimento é limitado às 

operações de aquisição de resíduos, à luz do item 66, do art. 107, do 

RICMS/PR) 

Concessão de crédito presumido de ICMS ao adquirente de materiais 

recicláveis, em escala proporcional e similar à erigida no Decreto 7.619/2011, 

com percentuais sobre o valor das aquisições a serem definidos para cada 

cadeia produtiva, sobre o qual percutiria alíquota média do ICMS, 

dimensionada pela ponderação dos destinos que se deem às mercadorias 

fabricadas com substâncias recicladas.  

Concessão de diferimento de ICMS na aquisição de energia elétrica ou de 

outra fonte energética, de utilização no processo de reciclagem de resíduos; 

Isenção de ISS na prestação de quaisquer serviços intermediários 

requeridos na cadeia produtiva relacionada ao tratamento de resíduos sólidos.  

Isenção de IPTU sobre os imóveis e respectivas benfeitorias (próprios ou 

em regime de locação) que acolham empreendimentos organizados para dar 

cumprimento à PNRS. 



 
 

A validade do prazo de sua Licença de Operação prorrogada em 1 (um) 

ano em relação ao prazo estabelecido na Resolução CEMA 065/2008, na 

medida em que as metas forem sendo cumpridas, tendo como limite os 6 (seis) 

anos estabelecidos na Resolução CONAMA 237/98 e sejam respeitadas todas 

as exigências e condicionantes ambientais pertinentes; 

 Redução da taxa de renovação da Licença de Operação de atividades 

pertinentes ao setor, de maneira progressiva a medida que as metas forem 

sendo cumpridas conforme consta no plano, na proporção de 20% 40%, 60%, 

80% e 100% 

À margem de incentivos fiscais, porém não menos importante, sugere-se 

propor tarifa menor e diferenciada da energia elétrica e água e esgoto utilizada 

pela indústria para a fabricação de produtos novos que, em sua composição, 

tenham utilizado materiais reciclados. 

Por óbvio, que a política tributária a ser engendrada pelo Estado e pelos 

Municípios deve atribuir a concessão de estímulos sob condições a serem 

construídas, em consenso, por todos os envolvidos na PNRS.  

 

2 Educação Ambiental 

 

2.1 Iniciativas do setor produtivo 

 

As ações de educação ambiental deverão ser promovidas em conjunto por 

empresas, sindicatos e demais entidades de representação do setor, contando 

com o apoio governamental, segundo as metas estipuladas neste plano. Estas 

ações deverão favorecer a sensibilização da população sobre questões 

relacionadas à Logística Reversa de resíduos e materiais. 

Para a execução desta ação está prevista a elaboração de materiais, para 

fins de divulgação: folders, panfletos, cartazes, banners, cartilhas lúdicas, entre 

outros. Bem como a divulgação do guia técnico da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos para o setor produtivo, elaborado pela Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná – FIEP em conjunto com o proponente. 

Como fator propagador e articulado das ações de educação ambiental 

poder-se-á utilizar da estrutura e do apoio de alguns sindicatos e setores que 

possuem ramificação e integração com a comunidade de maneira efetiva, 



 
 

como exemplo, citamos O SIPCEP Sindicato da Indústria de Panificação e 

Confeitaria do Estado do Paraná, que poderá ter papel fundamental através do 

apoio à divulgação destes materiais, decorrente da grande quantidade de 

pessoas que fazem uso de panificadoras diariamente. 

Por certo aqui também o setor produtivo pode ser o indutor de uma nova 

cultura a ser implantada em conjunto com o Poder Público, que deverá cumprir 

a sua parte com os programas cabíveis para cada setor ou para cada região. 

 

2.2 Contexto Ambiental  

 

Considerando o aspecto da responsabilidade compartilhada, intrínseco à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e por conseguinte da Logística Reversa, 

cuja consecução perpassa pela compatibilização de interesses,  decorre a 

necessidade de que se deixe de lado a hipocrisia ambiental. É hipócrita aquele 

que acha que de seu gabinete vai resolver o problema da humanidade ou do 

Brasil mediante a volta ao estado que o Brasil tinha em 1500. É hipócrita 

aquele que acha que indústria e meio ambiente não podem coexistir. É 

hipócrita aquele que acha que não temos direito a ser desenvolvido.  

É hipócrita pensar que o industrial em seu mais ousado pensamento possa 

ter consciência sociológica de sua importância na cadeia de um “direito do 

mundo”, livre de cidadanias, livre de fronteiras e com dignidade para todos, 

porém ele é inteligente o suficiente para saber que todos precisamos comer 

para viver e a dignidade começa com um princípio básico que é o direito à vida. 

Assim não podemos ter de um lado o eco xiita e nem do outro lado e 

desenvolvimentista xiita. Tem que se ter o equilíbrio e isso é que preza o direito 

do ambiente. Veja-se o que diz o artigo da constituição que foi “ecologizado”: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Pois bem, afinal quem são TODOS? Os industriais não estariam entre 

esses Todos? Ou não participariam ou não teriam direito a serem ouvidos 

nessa questão? 

Esse direito ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado” está alicerçado 



 
 

nos conceitos de fraternidade, de solidariedade, não é a subversão do meio, 

mas sim o direito individual ao ambiente, consubstanciado no direito da pessoa, 

não só brasileiro ou estrangeiro, trás o seu conceito uma visão universalista, ou 

seja, “todos” seria na verdade todas as formas de vida em toda sua plenitude. 

Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e Sadia Qualidade de Vida, 

não são conceitos vagos, muito menos antropocêntricos, já que delegou 

também à nossa geração a responsabilidade para que as gerações futuras 

tenham um mínimo ambiental que recebemos de nossos pais. 

Essa visão, em maneira alguma contrasta com o setor produtivo, ao 

contrário, devem andar juntos em busca de uma sustentabilidade ecológica. 

Essa sustentabilidade pressupõe equilíbrio e não um contra o outro, ou um em 

detrimento do outro. Equilíbrio é conviver de forma sustentável. 

O Dr. José Rubens Moratto Leite, criador, juntamente com o 

constitucionalista português JJ Canotilho da tese do Estado de Direito 

Ambiental, ou seja, crítico ferrenho e bem convicto de suas idéias sobre a 

sociedade de risco, em seu livro Direito Constitucional Brasileiro, 2ª. Edição, 

Saraiva, onde esmiúça como ninguém essa ecologização do direito 

constitucional e sabe como ninguém tratar desses assuntos sempre ético e 

defendendo o equilíbrio: 

“Essa humildade ética, mas também jurídica, aceita que a natureza 

antecedeu os seres humanos e pode existir sem eles e depois deles. Isso 

explica a insatisfação com a simples proteção, legal ou constitucional, dos 

elementos da biosfera considerados úteis. Propõem-se, assim, soluções mais 

integradas, mais ecologicamente equilibradas, que valorizam a 

interdependência jurídica das várias dimensões do meio ambiente – ar, solo, 

água, flora e fauna – bem como os processos que compartilham. (pág. 111) 

(...) 

A tutela ambiental não é um daqueles valores sociais em que basta 

assegurar uma liberdade negativa, orientada a rejeitar a intervenção ilegítima 

ou o abuso do Estado. Além de ditar o que o Estado não deve fazer (=dever 

negativo) ou o que lhe cabe empreender (=dever positivo), a norma 

constitucional estende seus tentáculos a todos os cidadãos, parceiros do pacto 

democrático, convencida de que só assim chegará à sustentabilidade 

ecológica. (pág. 113)” 



 
 

Mesmo o sociólogo renomado Anthony Giddens em seu “As consequências 

da Modernidade” é claro no sentido de que ele chama de “modernidade 

radicalizada” tem plenas condições de escolher o seu caminho e sem dúvida a 

ecologia passa por um movimento emancipatório, acima de tudo de 

humanização da tecnologia que vai depender, por óbvio, da influência e 

intervenção dos “privilegiados”, porém não podemos ser “capachos” dos 

“privilegiados”, sermos apenas instrumentos de manobra, temos que ter 

autonomia, temos que ser emancipados para também participar com voz e vez 

de um sistema de cuidado planetário que os “privilegiados” não tiveram. 

Para tanto não podemos simplesmente dizer amém a absurdas teses que 

carecem de idoneidade científica para dizer que devemos aguardar a boa 

vontade dos “privilegiados” e suas esmolas. Podemos ser emancipados e 

independentes, com sustentabilidade forte na ecologia, basta pararmos de 

sermos hipócritas. 

Essa introdução ao tema da educação ambiental como um todo é 

necessária para que se tenha noção de que momento estamos passando, 

consciência da diversidade e compreensão da história, como disse Bobbio. 

Precisamos entender a dicotomia das nossas apreensões e de nossos desejos 

e saber equilibrá-los com a balança da Justiça e não com a espada. 

Afinal temos fome, medo, dignidade, miséria, responsabilidade, 

irresponsabilidade, produção, improdutivo, emancipação, “cabresto”. Mas 

temos o livre arbítrio para decidir e levar conosco pessoas de bem pelo melhor 

para o mundo onde não existem mais o “outro”. Somos Todos. 

Então vamos agir com responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


