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JUSTIFICATIVA - PL 0543/2021 

Com a implementação de uma rígida legislação ambiental, bem como por influência da 
sociedade, cada vez mais exigente com a preservação dos ecossistemas, a logística reversa 
de embalagens surge com o intuito de minimizar os impactos ambientais gerados pela má 
destinação de resíduos sólidos. 

A logística reversa de embalagens nada mais é que um conjunto de ações que 
promovem a destinação dos resíduos sólidos para reaproveitamento em novos ciclos 
produtivos, como a reciclagem, ou para oferecer outra destinação final ambientalmente 
adequada. 

A reciclagem desses materiais é uma prática recomendada pela política nacional de 
resíduos sólidos (PNRS) desde 2010, conhecida como Lei N.º 12.305/2010. Mas que começou 
a ser obrigatória a partir do Decreto Presidencial 9177/2017 em todo território nacional. 

O Decreto Presidencial nº 9.177 de 2017, buscando garantir a isonomia na fiscalização 
e no cumprimento das obrigações relacionadas à logística reversa de embalagens em geral, 
tornou obrigatório os objetivos do Acordo para todas as empresas pertencentes à categoria, 
mesmo não sendo do grupo signatário. Sendo assim, todas as empresas fabricantes, 
importadoras, comerciantes e distribuidoras de embalagens e de produtos comercializados em 
embalagens passaram a ser obrigadas a implementar os sistemas previstos e cumprir com a 
meta dos 22%. 

Em São Paulo, por exemplo, desde 2018 a CETESB exige, em alguns casos, o 
cumprimento da logística reversa como condicionante para a emissão ou renovação de 
licenças de operação, tornando obrigatória a apresentação do Relatório Anual de Resultados 
do Sistema de Logística Reversa. O documento indica os esforços para o atendimento das 
metas estabelecidas no Termo de Compromisso para Logística Reversa. 

O incentivo fiscal também se mostra fundamental, especialmente no período de crise 
econômica que enfrentamos. Após a queda da economia brasileira, a maioria das empresas 
não consegue arcar com a intensa carga tributária imposta pelo Estado. Este Projeto de Lei, 
portanto, visa ajudar a solucionar problemas não apenas de caráter ecológico, mas também 
econômico. 

Além do benefício oferecido, a empresa que adotar a logística reversa também 
receberá um selo oficial de amiga do meio ambiente. A recompensa será um grande atrativo 
para as pessoas jurídicas que procuram adotar uma imagem ecologicamente sustentável 
perante a população. 

Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos Nobres Vereadores desta Câmara 
Municipal para a aprovação do presente projeto. 
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