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Projeto de Lei n.º: 161/2019  

Autor (a): Alexandre Xambinho 

Assunto: TORNA OBRIGATÓRIA A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL PELOS 

REVENDEDORES DE BEBIDAS EM GARRAFAS DE VIDRO DO TIPO NÃO 

RETORNÁVEIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de tornar obrigatória a coleta e destinação final pelos revendedores de 

bebidas em garrafas de vidro do tipo não retornáveis, na forma que especifica. 

 

A procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico 

pela inconstitucionalidade do projeto de Lei nº 161/2019, posto que 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. 
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Assim, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela 

inconstitucionalidade, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória 10 de abril de 2019 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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