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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 161/2019 

AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 

EMENTA: Dispõe sobre a coleta, a reutilização e a destinação final de 

vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, na forma que especifica. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Alexandre Xambinho, que tem por finalidade regulamentar, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, a coleta, a reutilização e a destinação final, inclusive por meio de 

processos de economia solidária, de vasilhames de garrafas de vidro que não se 

enquadrem no tipo retornável, nos seguintes termos: 

Art. 1º Esta Lei regulamenta, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
coleta, a reutilização e a destinação final, inclusive por meio de processos 
de economia solidária, de vasilhames de garrafas de vidro que não se 
enquadram no tipo retornável. 

Art. 2º Todos os estabelecimentos que vendem, diretamente para consumo 
no local, produtos que utilizem vasilhames de garrafas de vidro do tipo não 
retornável ficam responsáveis pela coleta desse produto. 

§ 1º O recolhimento das garrafas do tipo não retornável ficará sob a 
responsabilidade dos fabricantes, os quais poderão firmar termo de 
cooperação com empresas de reciclagem, públicas ou privadas, para 
atender ao disposto neste parágrafo. 

§ 2º Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos que 
vendem bebidas em vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, 
diretamente para consumo no local, ficam obrigados a manter recipientes 
para a coleta desses produtos, em locais visíveis nos pontos de venda, 
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para depósito por parte do consumidor e para recolhimento por parte dos 
fabricantes. 

Art. 3º Os supermercados e hipermercados ficam obrigados a manter 
recipientes para a coleta dos vasilhames de garrafas de vidro do tipo não 
retornável, em locais visíveis, para depósito por parte do consumidor e para 
recolhimento por parte dos fabricantes. 

Art. 4º Fica facultada a terceiros a coleta dos vasilhames de garrafas de 
vidro não retornáveis nos locais de depósito, para posterior venda dessas 
aos estabelecimentos de reciclagem desse tipo de material. 

Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei, pelos estabelecimentos, 
acarretará ao infrator multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 

Art. 6º Para o cumprimento da presente Lei, o Poder Executivo poderá 
celebrar acordos de parceria entre cooperativas populares no campo da 
economia solidária e empresas especializadas em coleta, reciclagem e 
destinação final para coleta dos vasilhames de garrafas de vidro não 
retornáveis. 

Art. 7º As indústrias e os estabelecimentos comerciais que vendem 
diretamente para consumo no local terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da data da publicação, para se adequarem ao disposto nesta Lei. 

Paragrafo único. Entendem-se como estabelecimentos comerciais os 
supermercados, hipermercados, atacadistas, distribuidoras ou similares. 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua 
publicação oficial. 

 

Nos termos da justificativa apresentada pelo autor do projeto (fls. 02/03): 

Esta propositura objetiva a coleta, reutilização e destinação final de 
vasilhames de garrafas de vidro que não se enquadra do tipo retornável. 
Tal proposição se dá pela ausência de coleta desses materiais pelos 
estabelecimentos que as comercializam. 

Sabemos que, com raras exceções, essas garrafas vão para os aterros 
sanitários, dificultando o processo de decomposição de matérias orgânicas 
lá depositadas. Salientese que as garrafas de vidro, inclusive as long neck, 
têm sua decomposição dificultada ou tempo indefinido, pois impermeabiliza 
certas camadas do lixo, impedindo a circulação de gases e líquidos. 

Na contramão do restante do mundo, o Brasil pouco investe em ações 
efetivas para reciclar esse tipo de tipo de material e com isso o país está 
diante de um incremento de mais de 100% na produção de vasilhames de 
vidro. As previsões mais otimistas apontam para a possibilidade de 
dobrarmos o número de garrafas de vidro jogadas na natureza. 

A maior parte das garrafas, sobretudo, as de pequenas dimensões são 
desprezadas no lixo e terminam entupindo bueiros e poluindo lagos e rios. 
Uma saída, senão a única para evitar a poluição, está na reutilização desse 
tipo de material. 

A norma que propomos com este projeto segue o exemplo de alguns 
países que estão bem avançados no tratamento de seus resíduos sólidos. 
Na Europa, podemos destacar a Dinamarca, que já impôs barreiras para a 
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produção de embalagens não retornáveis para bebidas alcoólicas há mais 
de uma década. 

Destarte, não tenho dúvidas, que com essa Lei, estaremos dando uma 
grande contribuição para o meio ambiente e melhorando a qualidade de 
vida nas cidades. 

Diante do exposto, solicito aos demais pares a aprovação do presente 
projeto. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 15/03/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 18/03/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 06, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa (fls. 

09/10), ofertando sugestões apenas no tocante à redação da proposição, sem sua 

alteração substancial. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Observa-se que, nos termos do art. 24, incisos VI e VIII, compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição, bem como responsabilidade por dano ao meio 

ambiente. 

No âmbito da legislação sobre normas gerais, a União editou a Lei 

Federal nº 12.305/2010, na qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo essa Lei (art. 3º, inciso XII), constitui logística reversa o 

“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”. 

No projeto em apreço, o legislador objetivou justamente a implantação do 

referido mecanismo de logística reversa especificamente voltada ao setor que se 

utilize de embalagens consistentes em vasilhames de garrafas de vidro que não se 

enquadrem no tipo retornáveis. 
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Ocorre que a Lei Federal nº 12.305/2010 traçou um panorama para a 

implantação da logística reversa, prevendo um rol de resíduos no qual a 

estruturação dessa logística seria obrigatória, bem como traçando um procedimento 

para a sua implementação. Observe: 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

§ 1
o
 Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e 

termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a 
produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 
vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 
meio ambiente dos resíduos gerados.  

§ 2
o
 A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1

o
 

considerará a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, 
bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados. 

§ 3
o 
 Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em 
acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público 
e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos 
produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 
1

o
 tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 

operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, 
consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens 
usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  
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III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 
1

o
.  

§ 4
o
  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 de outros produtos ou embalagens 
objeto de logística reversa, na forma do § 1o.  

§ 5
o 
 Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 
devolvidos na forma dos §§ 3

o
 e 4

o
.  

§ 6
o 
 Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o 
rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na 
forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.  

§ 7
o
  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com 
o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de 
logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 
ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma 
previamente acordada entre as partes.  

§ 8
o 
 Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas 

de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 
competente e a outras autoridades informações completas sobre a 
realização das ações sob sua responsabilidade. 

(original sem destaque) 

 

Assim, nos termos do art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

há obrigatoriedade da aplicação da logística reversa para alguns setores 

(agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, e 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes). Contudo, a lei estabelece 

mecanismos para extensão deste instrumento para outros tipos de resíduos, nos 

termos dos §§ 1º e 2º. 

Segundo tais dispositivos, a logística reversa será aplicável a outros 

produtos e embalagens mediante a previsão em regulamento, termo de 

compromisso ou acordo setorial, considerando a viabilidade técnica e econômica, 

além do grau e extensão do impacto de certos resíduos à saúde e ao meio 

ambiente. 
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O Decreto nº 7404/2010 regulamentou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e instituiu o Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística 

Reversa (composto pelos Ministros do Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento, 

Agricultura e da Fazenda) encarregado de implementar uma série de ações 

tendentes a favorecer a aplicação da logística reversa na gestão dos resíduos 

sólidos no Brasil (art. 33). 

No rol de competências do Comitê Orientador (art.34 da Lei nº 

7404/2010), destacam-se as atividades de orientação estratégica para a 

implementação da logística reversa, estudos de viabilidade técnica e econômica, 

definição de prioridades e cronogramas para propostas de acordos setoriais, revisão 

de instrumentos que disciplinam a logística reversa, dentre outras. 

Em suas ações, o Comitê Orientador é assessorado (art. 33, §3º, do 

Decreto nº 7404/2010) por grupo técnico composto pelos representantes de cada 

um dos ministérios que integram o referido comitê, havendo a possibilidade de se 

estender a participação sobre certas temáticas (art. 33, § 4º, da lei 7404/2010) a 

representantes de outros ministérios, órgãos federais, estaduais, distritais e 

municipais, além de entidades representativas de setores da sociedade civil 

diretamente impactados pela logística reversa.  

O Acordo Setorial para implantação do sistema de logística reversa de 

embalagens em geral (dentre as quais estão compreendidas as garrafas de vidro) 

foi assinado no dia 25/11/2015 e tem como objetivo garantir a destinação final 

ambientalmente adequada das embalagens. 

As embalagens objeto do acordo setorial podem ser compostas de papel 

e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, ou ainda pela combinação destes 

materiais, como as embalagens cartonadas longa vida, por exemplo. 

O Acordo Setorial representa um ato de natureza contratual estabelecido 

entre o Poder Público e os agentes envolvidos no ciclo de vida de determinados 

produtos, destinado a prescrever as obrigações de cada um dentro do âmbito da 

responsabilidade compartilhada. (art. 3º, I, PNRS). 
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Assim, a implantação da logística reversa de qualquer segmento da 

economia, nos termos da legislação federal, deve ser algo discutido e planejado, 

inclusive com a participação do setor privado, e não simplesmente imposto pelo 

poder público com a edição de uma lei.  

Ademais, pela sistemática da distribuição de competência legislativa 

estabelecida na Constituição Federal, apenas a lei federal seria apta a instituir a 

logística reversa sobre determinado produto, uma vez que, a nosso ver, constitui 

matéria de abrangência das normas gerais sobre conservação da natureza e 

proteção do meio ambiente, e não de normas complementares, que são da 

competência Estadual (art. 24, inciso VI, da CF).  

Por outro lado, como já ressaltado, não pode ser invocada, nesse caso, a 

competência legislativa plena dos Estados-membros (art. 24, § 3º, da CF), uma vez 

que, em relação à logística reversa, a lei federal não foi omissa, ao contrário, 

estabeleceu todos os mecanismos para a implantação. 

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 
4º E 5º DA LEI N. 10.164/94, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
PESCA ARTESANAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A 
Constituição do Brasil contemplou a técnica da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados-
membros especificá-las. 2. É inconstitucional lei estadual que amplia 
definição estabelecida por texto federal, em matéria de competência 
concorrente. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 
procedente.

1
 

(original sem destaque) 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(Constitucionalidade Material, Legalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa), com 

espeque no art. 9º, § 5º, do Ato n. 2517/2008. 

                                                 
1
 STF, ADI 1245, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2005, DJ 26-08-2005 PP-00005 EMENT 

VOL-02202-01 PP-00064 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, p. 38-45 RTJ VOL-00194-03 PP-00776. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº 161/2019, de autoria do Exmo. Deputado Alexandre 

Xambinho, não devendo o projeto seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, 

nos termos da fundamentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 05 de abril de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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