
MANIFESTO POR INCETIVOS FISCAIS À INDÚSTRIA DA RECICLAGEM 

Em defesa da aprovação do Projeto de Lei Nº 6545/2019 

 

Brasília/DF, 09 de abril de 2021 

 

A Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produ�va da Reciclagem e as en�dades 
representa�vas que subscrevem este documento manifestam apoio à célere apreciação e 
aprovação do Projeto de Lei nº 6545/2019, que estabelece incen�vos à indústria da 
reciclagem. 

Em ano de COP 26 e em meio à uma das maiores crises sanitárias da humanidade, o debate 
e a implementação de soluções sustentáveis ganham ainda mais força e exigem agilidade. É 
primordial a adoção de polí�cas públicas que incen�vem prá�cas de mi�gação do impacto 
ambiental da produção e do consumo. 

Nesse contexto, o es�mulo às boas prá�cas que elevem as taxas de retorno de resíduos 
sólidos ao ciclo produ�vo ganha destaque. Atualmente, apenas 3% de quase 80 milhões de 
toneladas de recicláveis geradas anualmente são de fato reaproveitadas no Brasil. Índice 
muito aquém do potencial que podemos alcançar e distante dos padrões de outras nações. 

A realidade nos prova que, em vários aspectos, a a�vidade de reciclagem tem custo elevado 
e exige inves�mentos relevantes, especialmente em mão-de-obra qualificada, instalações, 
transporte, máquinas e equipamentos. 

Diante desse cenário, foi apresentado Projeto de Lei pelo deputado federal Carlos Gomes 
(Republicanos/RS) que estabelece modalidade de bene�cio fiscal para pessoas �sicas e 
jurídicas inves�rem em projetos de reciclagem, criando ambiente favorável ao inves�mento 
privado. O projeto propõe: 
   

a) Incen�vo de A�vidades que Desenvolvem o Setor: efetuado mediante a dedução 
do Imposto de Renda (IR) devido por pessoas �sicas ou jurídicas em projetos de 
reciclagem;  

b) Fundos de Inves�mentos para Projetos de Reciclagem (PRORECICLE): cons�tuição 
de fundos de inves�mento com essa referência, cujos rendimentos são beneficiados 
com isenção de IR; 

c) Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem (FAVORECICLE): fundo para 
inves�r em projetos de reciclagem, cons�tuído de recursos provenientes de doações 
e do PRORECICLE, administrado pelo Ministério de Meio Ambiente. 

 



O amplo debate realizado na Câmara dos Deputados se mostrou exitoso e a matéria foi 
aprovada! Agora, o Senado Federal tem a oportunidade ímpar de dar seguimento à essa 
tramitação, conferindo ao Brasil instrumento importante de desenvolvimento 
socioambiental. 

Ante o exposto, instamos o Senado Federal a apreciar e a aprovar o PL 6545/2019, ora 
aguardando deliberação de parecer favorável na Comissão de Meio Ambiente, com a 
máxima celeridade que a matéria exige e merece! Subscrevem este Manifesto: 

Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produ�va da Reciclagem 

Frente Parlamentar da Economia Verde 

ABRALATAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio 
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