LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO
DE 2010.
Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei
no 9.605, de 12 de fevereiro de
1998; e dá outras providências.

• Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis.
Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos
Sólidos:
• I - a prevenção e a precaução;
• II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
• III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que
considere as variáveis ambiental, social, cultural,
econômica, tecnológica e de saúde pública;
• IV - o desenvolvimento sustentável;

lLLEGISLAÇÃO
 Federal:

• Decreto Nº 7404/2010 – Regulamenta a Lei 12.305/2010 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos;
• Lei Nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais.
 Estadual:
• LEI Nº 5.857/2006, que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
 Municipal:
• LEI Nº 1.721/1991, que institui o Código de Limpeza Urbana e Atividades
Correlatas.

Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

• I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
• II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos;
• III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e
consumo de bens e serviços;
• IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas
como forma de minimizar impactos ambientais;
• V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
• VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o
uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e
reciclados;
• VII - gestão integrada de resíduos sólidos(PGRS);
• VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas
com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira
para a gestão integrada de resíduos sólidos;

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre
outros:
• I - os planos de resíduos sólidos;
• II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
• III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos;
• IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis;
• V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
• VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado
para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos,
processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de
resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
• VII - a pesquisa científica e tecnológica;
• VIII - a educação ambiental;
• IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

Art. 47. PROIBIÇOES
•

Não são permitidas as seguintes formas de destinação ou
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
- lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
- lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de
mineração;
- queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e
equipamentos não licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder público.
• Igualmente torna-se proibida a importação de resíduos sólidos
perigosos e rejeitos, além de resíduos sólidos cujas
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e
animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma,
reuso, reutilização ou recuperação.

• Art. 20. O PGRS é obrigatório para:

-geradores de resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde,
resíduos de mineração e resíduos dos serviços públicos de saneamento
básico,
-estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem
resíduos perigosos; gerem resíduos que, mesmo caracterizados como
não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;
empresas de construção civil.
-responsáveis por portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e as empresas de
transporte.

- responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão
competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.

TRANSPORTE
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS
• Art. 37. A instalação e o funcionamento de
empreendimento ou atividade que gere ou
opere com resíduos perigosos somente podem
ser autorizados ou licenciados pelas autoridades
competentes se o responsável comprovar, no
mínimo, capacidade técnica e econômica, além
de condições para prover os cuidados
necessários ao gerenciamento desses resíduos.

PENAS

Art. 52. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência
de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas
físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta Lei ou
de seu regulamento sujeitam os infratores às sanções previstas em lei, em
especial as dispostas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e seu
regulamento.

Art. 54. O § 1º do art. 56 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56 § 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os utiliza
em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla
ou dám destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da
estabelecida em lei ou regulamento;

CONCLUSÃO
Ainda que com algumas brechas, a elaboração do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, com metas e prazos, deve ser elogiada. O texto
aprovado é enxuto e enfatiza a redução, o reuso e o
reaproveitamento. Resta agora, a disposição política e pública para
se adequar às novas regras.
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