
 

Ofício Nº 86  /2017- ARECIBRAS 

Brasília-DF, 26 de junho de 2017. 

À sua excelência, o senhor 
ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO 
Secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito 
Federal 
Brasília-DF 
 

Assunto: solicitação da avaliação da possibilidade de implementação de 
incentivo fiscal para empresas do segmento dos materiais recicláveis. 

   

  Senhor Secretário, 

 

  A par de cumprimentá-lo, a Associação dos Recicladores de Brasília - 
ARECIBRAS, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a 
avaliação da possibilidade de implementação de uma política de incentivo fiscal para 
as empresas do segmento dos materiais recicláveis, em harmonia com o que 
preconiza a Lei federal Nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, especialmente no Art. 44, inciso I, transcritos in verbis: 

"................. 

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de 
suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
a:  

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem 
de resíduos sólidos produzidos no território nacional; 

..................." 

  O atendimento do pleito em tela é fundamental para que se amplie a 
base piramidal da cadeia produtiva da indústria da reciclagem, porquanto a 
equalização da carga tributária mediante a concessão do incentivo fiscal, irá 
possibilitar uma maior competitividade das empresas locais a nível nacional, e 
também assegurar a manutenção do nível de empregos (diretos e indiretos) gerados 
pelo setor, contribuindo decisivamente para a incremento do empreendedorismo, bem 
como incrementar a arrecadação do ICMS, conforme discorreremos a seguir. 

  Ressaltamos que a indústria recicladora adquire suas matéria prima de 
empresas conhecidas como sucateiras e/ou aparistas há muito estabelecidas por todo 
o território nacional, que por sua vez, essas empresas adquirem as sucatas e aparas 
dos catadores de produtos recicláveis e das cooperativas existentes, compondo uma 
imensa e grandiosa relação social, que serve de fonte de sustento para milhares de 
famílias carentes. 
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  Como Vantagens, podemos dizer que a indústria da reciclagem proporciona 
expressivos resultados positivos no ambiente, na economia e na área social. No plano 
ambiental, as vantagens podem ser notadas pela redução do acúmulo de resíduos 
(lixo), bem como no uso racional dos recursos naturais por meio do reaproveitamento. 
No plano social, as vantagens são notadas com  uma maior participação da sociedade, 
conscientização ambiental, melhorias ambientais e envolvimento das camadas mais 
carentes da sociedade. No âmbito econômico temos injeção de recursos financeiros, 
redução de custos de produção e geração/manutenção do nível de emprego e renda, 
aquecendo e estimulando outros mercados, resultando numa melhor qualidade de 
vida para toda a sociedade. No plano político, colabora na elaboração das políticas 
públicas de destinação dos resíduos sólidos. 

  Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, divulgada em 
2010 (folha de São Paulo p22/07/2010 pagina B1) revelou que àquela época a 
economia Informal no Brasil já alcançava a casa de R$ 578 Bilhões de reais. Assim 
fica evidente a relevância do pleito, ao tempo em que faz um importante alerta de que 
há uma imensidão de pessoas que vivem da coleta de materiais recicláveis em 
economia informal, pois a falta de uma política tributária incentivadora resulta em uma 
desmotivação, alimentando a manutenção da informalidade. 

  Para o governo do Distrito Federal, a cobrança do ICMS nos moldes 
atuais não proporciona valores significativas na arrecadação dado o alto volume da 
informalidade que permeia o segmento, bem como, e principalmente, a falta de 
competitividade com empresas localizadas em outros estados.  Por outro lado, se o 
governo adotar um política tributária incentivadora e desenvolvimentista aplicada às 
mercadorias (resíduos do pós consumo) que iriam parar nos “lixões”, estará 
promovendo a formalização do que antes era informal, incrementando a arrecadação, 
quando antes se sonegava ou não tinha o que arrecadar. Estará, também, 
promovendo a inserção social, quando antes haviam problemas sociais. Estará, ainda, 
promovendo a geração de renda, mais postos de trabalho, fundamentais para a 
produção de riquezas e alavancar o desenvolvimento econômico.  

  Assim, a essência  do pleito consignado neste documento é 
promover um ambiente favorável para a sustentabilidade do desenvolvimento 
econômico do segmento do setor produtivo que atua da cadeia produtiva da 
indústria da reciclagem, semelhantemente ao que foi feito para o segmento dos 
contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores com implementação da 
sistemática de apuração do ICMS sob a égide da Lei Nº 5.005, de 21 de dezembro 
de 2012. O que se busca é fortalecer a atividade comercial dos contribuintes 
industriais, atacadistas ou distribuidores, localizado no Distrito Federal, que 
atuam na aquisição de materiais recicláveis para revenda, por meio de uma 
política fiscal incentivadora das vendas de suas mercadorias (adquiridas no DF) 
para as grandes indústrias de reciclagem. O mecanismo de fortalecimento da 
atividade comercial pleiteado é semelhante ao mecanismo preconizado na Lei 
5.005, o qual consiste na fortalecimento do comércio local, incentivando as 
vendas das empresas locais que atuam na compra de materiais recicláveis para 
revenda. Assim, as empresas que adquirem materiais recicláveis para revenda - 
originados do pós consumo, das empresas estabelecidas (sucateiros e aparistas), que 
adquirem esses materiais das COOPERATIVAS de catadores de recicláveis - terão 
maior capacidade de competitividade, reconhecendo, dessa forma, a importância 
dessa base econômica produtiva, propiciando de maneira contundente a valoração 
econômica e social dessa humilde e sofrida classe trabalhadora. 

  O objetivo macro desse documento é evidenciar ao nobre Secretário de 

Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal que uma vez 



incentivado o fluxo comercial e produtivo dessas mercadorias, certamente a base 

produtiva terá a motivação necessária para aumentar a produção de mais 

mercadorias, numa corrente de melhoria continuada, que com certeza, os elevados 

custos de destinação dos resíduos, que o erário público paga, será diminuído na 

mesma proporção em que se dará os incentivos fiscais  para a reciclagem de 

materiais, destacando, ainda, que a implementação da sistemática ora proposta 

proporcionará efetivamente um aumento na arrecadação equivalente a 12 (doze) vezes em 

relação ao se arrecada para o segmento atualmente, considerando que há a quase totalidade 

das vendas para as indústrias localizadas em outras unidades da federação, conforme 

demonstração a seguir: 

 

Como ilustração do benefício que a sistemática pretendida trará para o erário do DF, observa-

se no quadro "Demonstrativo Comparativo de Arrecadação" que uma empresa que apresenta 

um faturamento mensal de R$ 5 milhões, que recolhe atualmente apenas R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) mensalmente,  passará a recolher R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), estando 

em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois é uma medida, que se 

adotada for, contribuirá efetivamente para o incremento da receita tributária. 

  Esclarecemos, ainda, que as empresas comerciais que atuam na fase 
da coleta dos materiais recicláveis, também conhecidas como “aparistas” e/ou 
“sucateiros” (são empresas que de longa data existem e há muito são estabelecidas, 
preparando, destinando e comercializando matérias primas que serão utilizadas como 
insumos em muitos processos produtivos) mantêm o estreito vínculo entre os 
catadores de recicláveis e/ou com as cooperativas de coletores de recicláveis e as 
indústrias recicladoras de materiais reciclados. Esse estreito vínculo faz dessas 
empresas verdadeiros facilitadores, de negócios, prestadores de serviços, que na 
maioria das vezes adquirem/compram os recicláveis em pequenas porções, mediante 
pagamento à vista, estocam, separam e preparam das formas exigidas pelos clientes, 
transportam e ainda vendem essas mercadorias a prazo. 

  Por esses relevantes motivos aqui elencados é que vimos perante Vossa 
Excelência, pleitear e expor nossa ampla reivindicação em prol do fortalecimento da 
reciclagem de materiais, notadamente das sucatas de vidro, papelão, plásticos e 
metais, dentre outras; e, sobretudo para o fortalecimento da rede (teia) de coleta de 
materiais recicláveis como um todo. O atendimento desse pleito é de grande 
importância a ser considerada pelo governo socialista de Rodrigo Rollemberg, pois 
envolve os fatores social, econômico e o ambiental, que, por suas respectivas 
importâncias, torna-se cada vez mais necessárias de serem observadas, pois fazem 
parte do compromisso assumido e reiterado várias vezes pela humanidade, quando 
da assinatura do compromisso contido na Agenda 21, compromisso esse assumido 
pela Nações Unidas por ocasião da reunião Rio 92, quando elenca em seu 
compromisso de que a reciclagem de materiais deve ser incentivada pois essa é uma 
atividade que busca, dentre muitas outras finalidades, o fortalecimento do 
desenvolvimento sustentável, que uma das bandeira do atual governo do Distrito 
Federal. 
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             Desta forma, e pelo valor que esta causa nos impõe, cidadãos de todos 
os matizes, é que pedimos a consideração de Vossa Excelência, para os fatos e 
argumentos aqui abordados, pois a causa não é individual, tampouco injusta. estamos 
em busca de justiça social associada à justiça fiscal. 

             Esperamos ser merecedores de Vossa concorrida atenção e elevada 
consideração, ressaltando que a nossa causa, a da reciclagem de materiais, é justa e 
de relevante interesse de toda a sociedade. 

  Faz parte deste expediente, sendo dele parte indissociável, uma minuta 
de Projeto de Lei que materializa, na forma jurídica, o nosso pleito. 

             Sendo o que se apresenta, ratificamos nossos protestos de estima e de 
reconhecida consideração para com o Governo do Distrito Federal, colocando-nos à 
disposição para dirimirmos eventuais dúvidas e ou para quaisquer outros 
esclarecimentos que se fizerem necessários, respeitosamente, subscrevendo-nos. 

 

 

 

URIEL ALVES LOPES  
Presidente da ARRECIBRAS 

 
 


