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PARECER Nº 1457/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0002/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre logística reversa de resíduos tecnológicos no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com a proposta, consideram-se lixo eletrônico equipamentos e componentes 
eletroeletrônicos de uso doméstico, comercial e industrial, tais como computadores, 
componentes e seus periféricos, dentre outros equipamentos listados pelo art. 2º, devendo ser 
instalados recipientes de coleta em locais de grande movimentação de pessoas, com 
mensagens que alertem para os riscos provocados pelo seu descarte irregular (art. 3º). 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
eis que respaldada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos 
artigos 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto diz respeito à proteção do meio 
ambiente, tema para o qual o Munícipio detém competência legislativa suplementar. 

A proteção do meio ambiente é uma das maiores preocupações da atualidade, sendo 
que a questão da produção excessiva de lixo sem que haja uma política de destinação 
adequada assume especial relevo, ainda mais quanto a substâncias com alto poder de 
contaminação de água, ar e solo, como é o caso dos produtos eletroeletrônicos. 

Especificamente sobre a matéria, dispõe a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é dever dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de determinados produtos conferir tratamento 
adequado aos respectivos resíduos. E para a redução dos resíduos a referida lei elenca como 
um dos mecanismos a logística reversa, conceituada como instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (art. 3º, XII). 

Nesta medida, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos impõe um sistema de logística 
reversa aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e 
baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos (art. 33, 
incs. I  VI). 

Importante observar que, nos termos do art. 33, VI, da Lei nº 12.305/10, os produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes já fazem parte do rol de produtos que obrigatoriamente 
devem ser submetidos ao mecanismo da logística reversa, sendo certo que o § 3º do 
dispositivo estabelece que, independentemente de exigências específicas fixadas em leis, 
regulamentos, normas técnicas, acordos setoriais ou termos de compromisso é dever dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística 
reversa. 

Já o § 4º do mesmo art. 33 dispõe que: 

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e 
dos produtos e embalagens objeto de logística reversa na forma do § 1º. 
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Ocorre que o Decreto nº 7.404/10, que regulamentou a Lei nº 12.305/10, estabeleceu 
em seu art. 15 que os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados 
por meio dos seguintes instrumentos: acordos setoriais; regulamentos expedidos pelo Poder 
Público ou termos de compromisso. 

Assim, pode-se apreender que o decreto regulamentador abrandou o teor da lei, pois a 
obrigatoriedade prevista no art. 33, no sentido do dever de implementação da logística reversa 
para os produtos especificados, independentemente da existência de outras normas 
supervenientes ou dos acordos setoriais, passou a sujeitar-se exatamente à edição dessas 
novas regulamentações, seja decorrente da edição de lei ou de outros atos normativos. 

O art. 18 do Decreto nº 7.404/10, reforça este entendimento, pois expressamente 
dispõe que os responsáveis pela implementação da logística reversa irão se desincumbir do 
dever previsto na lei de acordo com metas a serem estabelecidas no instrumento que 
determinar a implementação da logística reversa, no limite da proporção dos produtos que 
colocarem no mercado, verbis: 

Art. 18.  Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos 
referidos nos incisos II, III, V e VI do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, bem como dos produtos 
e embalagens referidos nos incisos I e IV e no § 1o do art. 33 daquela Lei, deverão estruturar e 
implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens 
após o uso pelo consumidor. 

§ 1o  Na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão 
ser adotados procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos 
postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, 
especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras 
formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis. 

§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela realização da logística reversa no limite 
da proporção dos produtos que colocarem no mercado interno, conforme metas progressivas, 
intermediárias e finais, estabelecidas no instrumento que determinar a implementação da 
logística reversa. 

Desta forma, o projeto de lei em análise, fundamentado na competência legislativa 
municipal para editar normas de proteção ao meio ambiente, reforçada pelos dispositivos da 
própria Lei nº 12.305/10, a qual, consoante já assinalado, expressamente ressalvou a 
possibilidade de fixação de exigências legais específicas, propõe medida que confere 
efetividade à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ela se agregando. 

Neste sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui entendimento 
quanto à validade de diplomas municipais que, fundamentados na competência para legislar 
sobre meio ambiente, previam medidas relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  Lei Nº 5.325, de 19 de 
setembro DE 2017, do Município de Taubaté, que institui o programa de descarte correto de 
medicamentos vencidos  Ausência de iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder 
Executivo ou de matéria da reserva da Administração - Competência legislativa suplementar do 
Município em matéria ambiental - Precedente do STF - Ação improcedente. 

(TJ/SP, Órgão Especial, ADI nº 2084947-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos 
Malheiros, p. 10.08.18) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  Pretensão que envolve a Lei 
nº 4.859/2015 do Município de Suzano, a qual "institui o programa municipal de incentivo ao 
tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso culinário, e dá 
outras providências"  Interesse local dentro das atribuições constitucionais do município  
Competência para legislar sobre meio ambiente que é concorrente de todos os entes 
federativos e que pode ser exercida, de forma geral e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo 
quanto pelo Poder Executivo  Inconstitucionalidade não configurada  Regulamentação de tema 
dentro dos limites da atuação do poder  Ação improcedente. 

(TJ/SP, Órgão Especial, ADI nº 2246771-62.2016.8.26.0000, Rel. Des. Alvaro Passos, 
p. 10.05.17) 
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Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  LEI Nº 16.062, DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE DISPÕE SOBRE O DESCARTE DE EMBALAGENS 
RECICLÁVEIS EM TODOS OS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM', 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES FÁTICAS 
QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIDA  NORMA QUE TRATA DE INTERESSE 
PREDOMINANTEMENTE LOCAL, VISANDO PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
ASSEGURADA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE MUNICIPAL PARA LEGISLAR 
SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 23, INCISO VI, E 30, INCISOS 
I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E 
JURISPRUDENCIAIS  LEI, ADEMAIS, QUE NÃO AFRONTA AS POLÍTICAS NACIONAL E 
ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MAS A ELAS SE AGREGA  INEQUÍVOCA A DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE, IMPONDO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM VENDAS 
A VAREJO A MANUTENÇÃO DE URNA, AO LADO DE PELO MENOS UM CAIXA, PARA 
DESCARTE DE EMBALAGENS RECICLÁVEIS PELOS CONSUMIDORES QUE ASSIM 
DESEJAREM PROCEDER  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA  
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA  PEDIDO INICIAL JULGADO 
IMPROCEDENTE, REVOGADA A LIMINAR. 

(TJ/SP, Órgão Especial, ADI nº 2192091-98.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco 
Casconi, p. 13.08.15) 

Por oportuno, observe-se que os aspectos de mérito do projeto serão analisados pelas 
Comissões especificamente designadas para tanto. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Contudo, é necessária a apresentação de Substitutivo com o fim de: i) adequar a 
redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, com adequação da 
terminologia empregada àquela da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010; ii) suprimir 
do rol do art. 2º os incisos III, V, VI e VII, itens que não são considerados produtos 
eletroeletrônicos pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010; iii) suprimir da proposta o 
seu art. 4º, que prevê a possibilidade de realização de parcerias com organizações da 
sociedade civil, previsão que não inova a ordem jurídica; iv) suprimir da proposta o seu art. 5º, 
que permite a concessão de incentivos fiscais, uma vez que a concessão de benefícios fiscais 
depende de edição de lei específica. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0002/19. 

Institui normas sobre coleta, reciclagem, tratamento e disposição final de produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes no Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os produtos eletroeletrônicos e seus componentes deverão ser coletados, 
reciclados e receber destinação final ambientalmente adequada pelos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Art. 2º Consideram-se produtos eletroeletrônicos, para efeitos desta Lei, equipamentos 
e componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, comercial e industrial, tais como: 

I - computadores, componentes e periféricos; 

II - televisores e monitores; 

III - produtos magnéticos; 
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IV - aparelhos de celular; 

V - tablets e seus componentes. 

Art. 3º Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 
eletroeletrônicos deverão instalar recipientes de coleta em local de alta visibilidade e de grande 
circulação de pessoas como shoppings, supermercados, hipermercados, universidades, órgãos 
públicos, terminais de transporte coletivo, aeroportos, lojas de departamento e de materiais de 
construção. 

Parágrafo único. Os recipientes de coleta deverão conter mensagens que alertem para 
os riscos provocados pelo descarte irregular destes produtos. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


