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CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1. RESPONSABILIDADES GERAIS DAS EMPRESAS 

Para a realização da PNRS, que contempla a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores 
e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
caberá às Empresas a realização de ações e de atividades, que por sua natureza sejam de 
caráter geral e coletivo, em especial: 

(i) cumprimento do presente Acordo Setorial; 
(ii) articulação com sua rede de comercialização, distribuidores, comerciantes, 

Cooperativas, centrais de triagem ou unidades equivalentes, Comércio 
Atacadista de Materiais Recicláveis, e/ou com o Poder Público da 
implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno das 
Embalagens objeto do Sistema de Logística Reversa; 

(iii)  divulgação junto aos consumidores de instruções sobre como separar as 
Embalagens e informações sobre os procedimentos a serem seguidos para 
adequada devolução das Embalagens para facilitar a reciclagem, inclusive 
dos custos de implantação do Sistema de Logística Reversa, conforme 
relatório, em endereço eletrônico apropriado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Empresas também se comprometem a colaborar com 
o SINIR na obtenção de dados, estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 
com relação aos serviços de gestão e gerenciamento de Embalagens, inclusive dos 
Sistemas de Logística Reversa implantados, de modo a possibilitar a avaliação dos 
resultados, dos impactos e o acompanhamento das metas dos planos e das ações de gestão 
e gerenciamento de Embalagens nos diversos níveis, inclusive dos Sistemas de Logística 
Reversa implantados por meio do presente Acordo Setorial, conforme descreve o Decreto 
nº. 7.404/2010. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será entregue um relatório em 2016 ao MMA, por meio 
de entidade nomeada pelas Empresas, demonstrando o cumprimento das obrigações 
previstas no presente Acordo Setorial, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir. 

(i)  O relatório deve contemplar: 

a. Descrição do Sistema de Logística Reversa implementado; 

b. Relação dos municípios contemplados com as ações previstas na 
cláusula 3, parágrafo segundo, item b; 

c. Razão Social e CNPJ das Empresas; 



d. Razão social e CNPJ das Cooperativas e associações de catadores, que 
fazem parte do Sistema de Logística Reversa implementado; 

e. Lista dos equipamentos disponibilizados para as ações previstas na 
cláusula 3, parágrafo segundo, item b; 

f. Descrição das capacitações realizadas nas Cooperativas; 

g. Conteúdos e formas de divulgação do Sistema de Logística Reversa 
realizados; VERSÃO CONSULTA PÚBLICA 

h. Quantidade em peso de Embalagens destinadas de forma 
ambientalmente adequada nos municípios contemplados com as ações do 
Anexo V; 

i. Custos de implantação; e 

j. Sistema de contabilização de quantidades. 

(ii) O relatório será entregue até o término do primeiro semestre de 2016. 

 

6.2. RESPONSABILIDADES DOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM EMBALAGENS 

Cabe aos fabricantes e importadores de produtos comercializados em embalagens dar a 
destinação ambientalmente adequada às Embalagens, mediante a implementação e o 
acompanhamento das seguintes ações, conjunta ou isoladamente: 

(i) investimento direto/indireto em centrais de triagem, Cooperativas ou por 
meio de entidades que as representem, tais como a ANCAT, mediante 
melhoria da infra estrutura física, aquisição de equipamentos e 
capacitação, incluindo no todo ou em parte os itens mencionados na 
cláusula 1 (iii), com o objetivo primordial de aumentar a eficiência 
operacional; 

(i.i) mediante aprovação de parâmetros pela Coalizão, as Empresas poderão 
também cumprir suas obrigações mediante o investimento, através da ANCAT, a 
qual se responsabilizará por transferir tais investimentos diretamente junto a 
Cooperativas por ela identificadas e selecionadas, sendo certo que tais recursos 
deverão ser destinados a treinamento técnico e administrativo, aquisição de 
equipamentos, benfeitorias em instalações físicas, com o objetivo de aumentar a 
eficiência operacional. O investimento a ser realizado pela ANCAT deverá ser 
programado em conjunto com o Comitê Técnico tendo como objetivo o 
cumprimento das metas previstas na cláusula 7; 

(ii) em relação aos espaços disponibilizados pelos comerciantes e distribuidores, 
implantação de PEVs nos espaços cedidos, mediante a celebração de contratos de 
acordo com os critérios estabelecidos na cláusula 3, parágrafo segundo, item b 
(iv), ou individualmente em outros locais, conforme previsto na cláusula 3, 



parágrafo segundo, item b (ix), atuando preferencialmente em parceria com 
Cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis, 
bem como com o Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis ou outros 
prestadores de serviços; 

(iii) divulgação junto aos consumidores de instruções sobre como separar as 
Embalagens e informações sobre os procedimentos a serem seguidos para 
adequada devolução das Embalagens para facilitar a reciclagem. 

 

6.3. RESPONSABILIDADES DOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE 

EMBALAGENS VERSÃO CONSULTA PÚBLICA 

Cabe aos fabricantes e importadores de embalagens dar a destinação ambientalmente 
adequada às Embalagens, mediante a implementação e o acompanhamento das seguintes 
ações, conjunta ou isoladamente: 

(i)  compra direta ou indiretamente, a preço de mercado, por meio do 
Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis e/ou das recicladoras, das 
embalagens e outros materiais recicláveis triados pelas Cooperativas, 
centrais de triagem ou unidades equivalentes, Centrais de Valorização de 
Material Reciclável, ou ainda pelos centros de triagem mantidos pelos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, respeitando critérios de localização, volume, qualidade e 
capacidade instalada das empresas envolvidas no processo de reciclagem, 
em todas as etapas; 

(ii)  identificação das Cooperativas, centrais de triagem ou unidades 
equivalentes, das empresas do Comércio Atacadista de Materiais 
Recicláveis e das empresas recicladoras, em nível nacional, cadastradas 
nas respectivas Associações indicadas no preâmbulo, de forma a facilitar 
o Sistema de Logística Reversa; 

(iii)  divulgação junto aos consumidores de instruções sobre como separar as 
Embalagens e informações sobre os procedimentos a serem seguidos para 
adequada devolução dos Embalagens para facilitar a reciclagem. 

6.4. RESPONSABILIDADES DOS DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES 

Cabe aos distribuidores e comerciantes disponibilizar as Embalagens aos fabricantes e 
importadores de produtos comercializados em embalagens, mediante a implementação e 
o acompanhamento das seguintes ações, conjunta ou isoladamente: 

(i) cessão não onerosa de espaço para a implantação de PEVs, mediante a 
celebração de contratos com os fabricantes/importadores e/ou suas 
Associações, de acordo com os critérios estabelecidos na cláusula 
3,parágrafo segundo, item b (iv); 



(ii) divulgação junto aos consumidores de instruções sobre como separar as 
Embalagens e informações sobre os procedimentos a serem seguidos para 
adequada devolução das Embalagens para facilitar a reciclagem. 

(iii)  disponibilização das informações relacionadas à implantação do Sistema 
de Logística Reversa; 

(iv)  participação, por meio de suas Associações, de ações que sensibilizem e 
estimulem a cadeia de abastecimento a implantar e realizar o Sistema de 
Logística Reversa, tanto no campo teórico como no técnico. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os distribuidores e comerciantes que não possuem 
estabelecimentos comerciais, inclusive aqueles que atuam em plataforma eletrônica, e-
commerce, venda à distância e venda por catálogo, terão as mesmas responsabilidades 
descritas na cláusula 6.2. (i), (ii) e (iii) do presente Acordo Setorial em substituição à 
responsabilidade descrita na cláusula 6.4. (i). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Estão excluídos da responsabilidade estabelecida no 
parágrafo primeiro acima os distribuidores e comerciantes que possuem estabelecimentos 
comerciais e plataforma eletrônica, desde que haja investimento na instalação de PEVs, 
com base nos critérios estabelecidos na cláusula 3, parágrafo segundo, item b (iv). 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os distribuidores e comerciantes que possuem modelos 
de negócios sem acesso do consumidor final estão excluídos da responsabilidade 
estabelecida no item “i” da cláusula 6.4, mas ainda assim se obrigam a articular com os 
pequenos e médios varejistas, de um modo a facilitar a cessão dos espaços para a 
instalação dos PEVs pelos fabricantes e importadores de produtos comercializados em 
embalagens. 

6.5. RESPONSABILIDADES LEGAIS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

Para a consecução do seu objetivo, a PNRS reconhece a responsabilidade e a gestão 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos como princípio básico da gestão de 
resíduos sólidos, e incumbe também ao Poder Público a efetividade das ações previstas 
na PNRS, inclusive ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos a organização e a prestação direta ou indireta desses serviços, nos moldes 
do quanto disposto no artigo 26 da Lei nº. 12.305/2010. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Sistema de Logística Reversa proposto neste Acordo 
Setorial não será responsável pelo ressarcimento de custos de atividades provenientes do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 


