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Data 29/11/2022 

 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2022 

 
PROJETO RECICLAR E CRESCER 

 AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS E  

PROPOSIÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS 

 
O objetivo da presente Nota Técnica é avaliar aspectos relacionados às 

metas adotadas pelo Projeto Reciclar e Crescer no ano de 2022 e propor possíveis 

estratégias para otimização das atividades finalísticas, respeitando a 

independência funcional de cada promotoria de justiça. 

 

 
     

1. INTRODUÇÃO 

 

Os problemas associados à má gestão de resíduos sólidos acompanham as 

sociedades e se mostram mais complexos à medida que as cidades adensam.  

O crescente conhecimento sobre o tema e as demandas dos diversos atores 

envolvidos na gestão e gerenciamento dos resíduos são alguns dos fatores que 

contribuíram para a formação de um sistema normativo progressivamente mais 

complexo, que não limita às obrigações legais ao encerramento de lixões e a 

implantação de aterros sanitários. Alcançam também aspectos como o planejamento 

municipal/regional, o tratamento diferenciado aos pequenos e grandes geradores, a 

coleta seletiva, a compostagem de orgânicos, a inclusão socioprodutiva de catadores, 

a logística reversa, e o acompanhamento e fiscalização do gerenciamento dos 

resíduos dos empreendimentos. 

 Diante dessa variedade de assuntos as promotorias de justiça podem ter 

dificuldades para definir quais deles devem ser priorizados e qual a melhor estratégia 

a ser adotada. 

Compreendendo a necessidade de avançar na busca pela melhoria da gestão 

dos resíduos, o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

estruturou desde 2006, projetos estratégicos que buscam orientar e apoiar a atuação 

das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente em relação às diversas facetas desse 

tema. 
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Essa atuação planejada foi inaugurada com o projeto “Desafio do Lixo”, que 

buscava, principalmente, o encerramento dos lixões, além de orientar a melhoria da 

gestão pública dos resíduos de modo integral. Posteriormente, foi instituído o projeto 

“Resíduos: do Lixão à Gestão Sustentável”, enfatizando a busca pela elaboração dos 

planos municipais de saneamento básico e dos planos de gestão integrada dos 

resíduos. Na sequência, o projeto “Reciclar e Crescer” foi elaborado com vistas a 

estimular a busca pela implantação da coleta seletiva, da inclusão socioprodutiva de 

catadores e da logística reversa, além de seguir buscando a elaboração dos planos 

municipais. 

O Projeto Reciclar e Crescer estabeleceu, no ano de 2022, metas específicas, 

almejando um amplo e efetivo crescimento da logística reversa de embalagens pós-

consumo em geral. A estratégia consistia em municiar as promotorias de justiça 

aderentes com estudos técnicos suficientes para estimar o valor econômico dos danos 

ao meio ambiente e ao erário público, bem como a indenização necessária aos 

catadores de recicláveis em razão da inexistência/insuficiência de efetiva logística 

reversa das embalagens. Foi sugerido ainda a investigação de empreendimentos que 

estariam cumprindo as obrigações legais em outras Unidades da Federação, mas não 

no Estado da Bahia. 

A avaliação anual da execução do projeto demonstrou a necessidade de aferir 

as mudanças nos cenários institucional, normativo e socioeconômico, bem como 

observar a experiência de Estados que avançaram na temática, visando melhor definir 

os próximos passos do Projeto Reciclar e Crescer. 

 

 

2. A ESTRATÉGIA DELINEADA PARA O ANO DE 2022  

 

A estratégia inicialmente proposta, consistia na instauração de Procedimento 

Administrativo, com o objetivo de acompanhar a política pública municipal relacionada 

ao sistema de logística reversa dos produtos e embalagens discriminados no artigo 

33, §1º, da Lei Federal nº 12.305/2010. 

O planejamento correspondia à coleta de informações da administração pública 

municipal relacionada à existência de ações de logística reversa em seu território. Em 
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etapa posterior seria realizado o levantamento dos grandes geradores de resíduos do 

município, os quais seriam instados a demonstrar o cumprimento de suas obrigações 

legais. 

Uma vez  constatada a inexistência (ou deficiência) do sistema de logística 

reversa de embalagens em geral no município, foi recomendada a instauração de 

procedimento preparatório em relação à atuação de cada uma das associações 

signatárias do Acordo Setorial de embalagens em geral, prosseguindo-se nos demais 

atos instrutórios até o ajuizamento de ação civil pública, em caso de não celebração 

termo de ajustamento de conduta. 

O objetivo almejado através da atuação coordenada das promotorias de justiça 

no âmbito municipal, era instar a administração pública estadual a aprovar um sistema 

estadual de logística reversa, conferindo regras claras e uniformes para o setor 

produtivo, importador, distribuidor e comerciante de produtos comercializados em 

embalagens e de embalagens em geral. 

Posteriormente, a partir da informação de que dezenas de empresas baianas 

já cumpriam as obrigações relativas a essa temática no Estado do Mato Grosso do 

Sul, a gerência do projeto instaurou notícias de fato realizando a distribuição às 

Promotorias com atuação nos municípios baianos onde tais empresas estavam 

instaladas. 

 

 

3. MUDANÇAS NO CENÁRIO 

 

As modificações no cenário institucional e legal tornaram necessária a 

avaliação da estratégia adotada.  A mudança na gerência do Projeto – ocorrida em 

julho de 2022, aliada as dificuldades e oportunidades apontadas pelas promotorias 

aderentes, proporcionou uma nova compreensão da questão, objetivando otimizar a 

atuação no âmbito investigatório. 

A promulgação, em 13 de abril de 2022, do Decreto nº 11.044 que instituiu o 

certificado de crédito de reciclagem, trouxe oportunidades para o setor de logística 

reversa de embalagens, impactando na forma de condução do projeto. 
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Outro aspecto relevante foi o amplo crescimento em todo Brasil da 

implementação da logística reversa de embalagens pós-consumo. Muitos Estados 

como São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Piauí, estabeleceram 

sistemas estaduais de logística reversa. Desta forma, nesses Estados, os 

empreendimentos com atuação nacional, bem como os locais/regionais, filiados às 

Associações Nacionais Setoriais, já adotam diversas medidas para a realização da 

logística reversa, comprovando regularmente o cumprimento da obrigação legal 

perante os órgãos competentes. 

As análises realizadas pela Assessoria Técnica do CEAMA nos documentos 

anexados às diversas notícias de fato, permite concluir que as empresas examinadas 

realizam, em maior ou menor escala, a logística reversa. Entretanto, existe dificuldade 

de avaliar se as ações praticadas pelas empresas são suficientes para atender o 

percentual exigido pela legislação, em relação à totalidade das embalagens geradas. 

Essa dúvida seria esclarecida com efetiva implementação de um sistema estadual de 

logística reversa, que, entre outras estratégias, atuasse em parceria com a Secretaria 

Estadual de Fazenda, de modo a confrontar as notas fiscais utilizadas e eliminar 

eventuais colidências. 

Em decorrência desses aspectos, a estratégia anteriormente adotada no 

projeto não é mais adequada. Nessa direção, o MPMS, através do Promotor de Justiça 

Luciano Loubet, que inicialmente adotou esse modelo de atuação, defende que os 

estudos de valoração ambiental, do dano ao erário público e indenização dos 

catadores não são mais necessários. Nessa nova perspectiva tais medidas provocam 

enfrentamentos judiciais desnecessários, sem a segurança de efeitos concretos. Além 

disso as empresas já possuem amplo conhecimento dos deveres legais, e pleiteiam 

segurança jurídica para atuar a partir de um referencial único no Estado, evitando 

vários regramentos municipais. 

Nessa direção, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, em parceria 

com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente – 

ABRAMPA, após discussão com promotores de justiça e representantes do setor 

privado, produziram um software para implantação de sistemas de logística reversa, 

a ser disponibilizado a todos os estados brasileiros.  Além disso, será disponibilizado 
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um modelo de decreto estadual para implantação desse sistema, bem como 

elaborado um Guia de Atuação sobre o tema. 

 

4. PROPOSIÇÃO DE NOVA ESTRATÉGIA 

 

 Em razão dos fundamentos acima detalhados, a gerência e a assessoria técnica 

do Projeto Reciclar e Crescer, sugerem aos Promotores de Justiça aderentes, 

respeitada a independência funcional, que a estratégica inicialmente adotada em 

relação à logística reversa seja desconsiderada.  

 Deste modo a nova estratégia proposta consiste em exigir que o Estado da 

Bahia implemente o Sistema Estadual de Logística Reversa mediante promulgação de 

um decreto sobre o tema, assegurando o efetivo controle da quantidade de resíduos 

coletados pelas empresas, que poderá ser realizada a partir de um único 

procedimento já existente em promotoria de justiça. 

 Alternativamente, conforme apontado na Nota Técnica nº 001/2022, é possível 

a identificação dos grandes geradores de resíduos instalados no território municipal 

considerando que devem realizar gerenciamento próprio, custeando o serviço de 

coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada – o que inclui a 

destinação correta dos recicláveis, preferencialmente via cooperativas de catadores. 
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5. CONCLUSÃO/ RECOMENDAÇÃO  

 

Diante dos fatos e argumentos expostos, o Centro de Apoio Operacional do 

Meio Ambiente e Urbanismo - CEAMA, expede a presente nota técnica às promotorias 

de justiça aderentes ao Projeto Reciclar e Crescer, bem como às promotorias de 

justiça que receberam notícia de fato indicando empresas que não estariam 

cumprindo a logística reversa no Estado da Bahia sugerindo, respeitada a 

independência funcional que: 

 Procedam ao arquivamento das notícias de fatos e/ou procedimentos 

administrativos instaurados para acompanhar a política pública municipal 

de logística reversa, considerando que, em face da ausência de uma 

política pública estadual para tratar do tema, a iniciativa não surte os 

efeitos planejados. 

 Analisem a possibilidade de identificar os grandes geradores de resíduos 

nos municípios exigindo que realizem gerenciamento próprio, custeando 

o serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente 

adequada – o que inclui a destinação correta dos recicláveis, 

preferencialmente via cooperativas de catadores, 

 

 

 

Yuri Lopes de Mello     
Promotor de Justiça 

Gerente do Projeto Reciclar e Crescer 
 

 

 

Cristiane Sandes Tosta 
Assessora Técnica 

Gerente do Projeto Reciclar e Crescer 
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