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RESUMO 

O modo de produção capitalista e o aumento populacional têm contribuído para a 
geração de resíduos, muitos de alta complexidade e em grande escala. Diante disso 
há necessidade da imposição de limites ao Poder Econômico e de regulação da 
atividade de produção e consumo por parte do Estado. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar a problemática da responsabilidade pós-consumo no Brasil, 
relacionada aos resíduos sólidos oriundos do modo de produção, consumo e 
descarte adotado pela sociedade contemporânea e os desafios encontrados diante 
da força do poder econômico. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica e 
análise das normas jurídicas brasileiras referentes ao tema e, a título de ilustração, 
foram analisadas algumas decisões dos tribunais superiores brasileiros, já que a 
responsabilidade pós-consumo em matéria de resíduos – em geral – foi inserida no 
ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente foi analisado o papel do Estado, 
principal agente econômico, como o regulador e planejador da produção e do 
consumo e provedor dos mecanismos existentes para a consecução da justiça 
social, bem como realizada uma reflexão sobre a quantidade e qualidade de 
resíduos produzidos e a responsabilidade em relação às gerações atuais e futuras. 
Num segundo momento, foram estudados os princípios de direito ambiental que 
orientam a aplicação da responsabilidade pós-consumo, notadamente, os princípios 
do desenvolvimento sustentável e ciclo de vida, prevenção e precaução, poluidor-
pagador e informação. Numa terceira etapa, destacou-se o papel da 
responsabilidade civil ambiental para reparar os danos ambientais e preveni-los. E, 
complementando esse trabalho, foi analisado o instituto da responsabilidade pós-
consumo, introduzido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa norma 
federal instituiu a responsabilidade compartilhada que implica na participação de 
toda a sociedade, fabricantes, distribuidores, comerciantes, importadores, poder 
público, catadores e consumidores no ciclo de vida do produto, para que o dano não 
se instale, além instituir a logística reversa, para determinar aos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes o dever de encaminhar tais resíduos 
sólidos pós-consumo aos fabricantes e importadores para que estes providenciem 
uma destinação ambientalmente adequada.  
 

Palavras chave: resíduos sólidos; meio ambiente; responsabilidade pós-
consumo; desenvolvimento sustentável. 
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ABSTRACT 

Capitalism mode of production and the population growth have contributed for the 
waste generation, all of them of high complexity and high scale. In view of this, there 
is a need for the imposition of limits on the Economic Power and regulation of activity 
of production and consumption by the State. This study aimed at the analysis of the 
problem of post-consumption responsibility in Brazil, related to solid waste from the 
mode of production, consumption and disposal adopted by contemporary society and 
the challenge faced by the force of economic power. Then, there was a literature 
survey and analysis of Brazilian legal standards on the subjects; as an illustration, we 
analyzed some decisions of Brazilian Superior Courts, as the responsibility of post-
consumption at waste - in general – is addressed by the Brazilian legal system. 
Initially, we analyzed the role of the State, the main economic agent, as the planner 
and regulator of production and consumption and provider of existing mechanisms 
for achieving social justice, and we made a reflection on the quality and quantity of 
waste produced and the responsibility towards present and future generations. 
Secondly, we studied the principles of environmental law that guide the application of 
post-consumption responsibility, notably the principles of sustainable development 
and life cycle, prevention and precaution, polluter pays and information. In a third 
step, we highlighted the role of environmental liability to repair environmental 
damage and prevent them. And complementing this work, we analyzed the institute 
of post-consumption responsibility, introduced by the National Solid Waste Policy. 
This federal rule established the shared responsibility that involves the participation 
of the entire society, manufacturers, distributors, traders, importers, government, 
collectors and consumers of the product life cycle, so that the damage is not 
established, and to set up the reverse logistics, to determine to manufacturers, 
importers, distributors and traders the duty to refer their post-consumption solid 
waste to manufacturers and importers so that they provide a proper environmentally 
disposal.  

 
Key words: Solid wastes; environment; post-consumption responsibility; 

sustainable development. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade contemporânea, conhecida por ser uma sociedade de consumo, 

tem presenciado a degradação ambiental decorrente do descarte de resíduos 

sólidos oriundos da forma que se apropria dos recursos naturais. O atendimento das 

necessidades humanas e o crescimento populacional, que atualmente chega à cifra 

mundial de aproximadamente de 7 bilhões de habitantes, se contrapõem ao padrão 

ilimitado de consumo difundido pelo sistema capitalista, que enaltece a falsa 

premissa de que os recursos naturais utilizados na produção são infinitos e que 

todos podem consumir e descartar imoderadamente.  

Os resíduos sólidos oriundos da produção e consumo de bens são um 

problema que deve ser enfrentado por meio de uma nova racionalidade 

socioambiental, quer dizer, por meio da prática de virtudes que privilegiem o meio 

ambiente e o ser humano, e que venham a impregnar a mentalidade de todos os 

envolvidos no sistema capitalista. Isso porque a produção em massa de bens e 

mercadorias, incentivada pela novidade, tecnologia e comodidades inerentes, 

acelera o processo de descarte dos produtos para a aquisição de outros novos e, 

por conseqüência, potencializa-se a geração de resíduos sólidos, muitos deles de 

alta complexidade, que são depositados em quantidades expressivas no meio 

ambiente. Isso sem falar na própria degradação da qualidade ambiental, 

manifestada pela poluição gerada em todo o ciclo produtivo e nos materiais 

descartados – muitas vezes inadequadamente – ao longo desse processo. 

Por essa razão que a regulação das atividades de produção e consumo por 

parte do Estado constitui um importante mecanismo para impor limites ao poder 

econômico, para que as decisões políticas e jurídicas propiciem que não sejam 

exauridos os recursos naturais e seja assegurada a qualidade ambiental às 

gerações presentes e futuras. Nesse sentido, a responsabilidade pós-consumo 

introduz a prática de conjugar a proteção do meio ambiente, apropriação de recursos 

naturais e a satisfação das necessidades humanas, por meio de atribuições a cada 

pessoa física ou jurídica envolvida no ciclo de vida do produto, para que os materiais 

empregados na produção sejam convenientemente utilizados e, após o consumo, 

tenham destinação ambientalmente adequada.    

A destinação ambientalmente adequada deve depender da natureza do 

material produzido ao término da vida útil do produto: resíduos sólidos, rejeitos ou 
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lixo. Portanto, faz-se necessário, preliminarmente, distinguir cada um deles. De 

acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos são todo 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder” (artigo 3°, inciso XVI). Eles podem estar seja em estado sólido 

ou semissólido, seja em estado gasoso “contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água”, ou exijam necessárias “soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”. Os rejeitos, por sua vez, são os 

resíduos sólidos que deverão ter destinação ambientalmente adequada, devido a 

não comportar a possibilidade de reintegração em outros ciclos produtivos mediante 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, conforme dispõe o inciso XV, do artigo 3°, da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos1.  

Assim, parte dos resíduos sólidos produzidos tem valor econômico agregado 

e podem compor o mercado secundário de produtos e peças, ou mesmo constituir 

material para a indústria de recicláveis, ao contrário do rejeito ou lixo que não tem 

destinação econômica viável. Ou, em outras palavras, como afirma Silva, “os 

resíduos sólidos resultam da atividade humana e podem conter material reciclável, 

com potencial econômico, diferentemente do lixo, que não possui mais nenhuma 

possibilidade de reutilização.”2 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos pode ocasionar danos 

irreparáveis ao meio ambiente – por exemplo, o descarte de resíduos tóxicos, 

químicos ou radioativos –, e por isso deve ser tratado por duas frentes distintas e 

com objetivos convergentes: a gestão dos resíduos sólidos e a reparação dos danos 

que eventualmente venham a ocorrer em razão de inapropriado tratamento, falta de 

tratamento ou inadequada disposição final.  

Uma gestão eficiente e ampla de todo o ciclo do produto pode conduzir ao 

melhor aproveitamento dos materiais empregados tanto na fabricação da mercadoria 

quanto dos materiais oriundos dos produtos de pós-consumo, a representar ganhos 

                                                             
1 BRASIL. Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010.  
2 SILVA, Solange Teles. Pneus usados, reformados e inservíveis: o direito dos países em 
desenvolvimento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde humana. In BENJAMIN, 
Antonio Herman de Vasconcellos. MILARÉ, Édis (orgs). Revista de Direito Ambiental. n. 44. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 152.  
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econômicos e ambientais. Por meio da responsabilidade pós-consumo os 

fabricantes e importadores deverão dar destinação ambientalmente adequada aos 

resíduos sólidos que produzirem, a propiciar o surgimento de uma racionalidade 

socioambiental em todo o ciclo produtivo. A responsabilidade pós-consumo 

determina que os fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes arquem 

com os custos e operacionalização da logística reversa, para que os produtos pós-

consumo coletados sejam encaminhados aos fabricantes e importadores. Esse 

sistema requer a participação de consumidores, iniciativa privada, Estado, bem 

como dos catadores de materiais recicláveis, cada um com uma atribuição 

essencialmente relevante.  

Assim, para tratar do tema da responsabilidade pós-consumo e resíduos 

sólidos na sociedade contemporânea e dos limites jurídicos ao poder econômico foi 

realizada pesquisa bibliográfica de livros e revistas, assim como de material 

disponibilizado na internet (relatórios e dados) e foi feito um inventário da legislação 

brasileira relacionada ao tema. A complementar essa pesquisa, a titulo ilustrativo, 

foram analisadas algumas decisões dos tribunais superiores em relação à matéria 

(resíduos sólidos), já que a adoção do instituto da responsabilidade pós-consumo 

aplicado a todos os tipos de resíduos sólidos foi adotado pela legislação pátria 

apenas recentemente com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010 - e não há ainda decisões referentes à aplicação de 

tal norma. Essa dissertação se insere na Linha de Pesquisa “O Poder Econômico e 

seus Limites Jurídicos”, vinculada à análise do papel do Estado como principal 

agente econômico, em sua atribuição de regular e planejar as atividades de 

produção e consumo, e que se correlaciona com a necessária de gestão dos 

resíduos sólidos produzidos pela sociedade contemporânea.   

No Capítulo 1 são tratados alguns aspectos históricos do sistema capitalista 

de produção e consumo para compreender a forma de apropriação dos recursos 

naturais pela sociedade contemporânea e o atual estágio de degradação entrópica. 

Realiza-se uma breve análise dos fatores que influenciam a sociedade 

contemporânea a consumir de forma acelerada, como a cultura de consumo e o 

aumento populacional. Destaca-se o papel do Estado, principal agente econômico, 

como o regulador e planejador da produção e do consumo e provedor dos 

mecanismos existentes para a consecução da justiça social e realiza-se uma breve 

reflexão acerca da quantidade e qualidade de resíduos produzidos e a 
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responsabilidade em relação às gerações atuais e futuras diante dos valores 

inculcados nos seres humanos participantes do sistema capitalista. 

Após a contextualização da problemática dos resíduos nas sociedades 

contemporâneas, no capítulo 2 são abordados os princípios do direito ambiental 

orientadores da responsabilidade pós-consumo, e as diretrizes trazidas por eles para 

que haja a efetiva gestão dos resíduos ou a reparação dos danos decorrentes do 

descarte inadequado. O princípio da prevenção orienta para que sejam mitigados ou 

compensados eventuais impactos ambientais negativos provocados por atividades 

potencialmente poluentes; na realidade trata-se de identificar as múltiplas facetas 

dos impactos ambientais negativos conhecidos pela comunidade científica e buscar 

soluções que podem ir desde a não instalação da atividade, até medidas 

compensatórias caso ela venha a ser instalada. O princípio da precaução orienta 

para evitar que o dano futuro ou perigo de dano que possa ocorrer, já que podem 

existir incertezas científicas em relação à determinada atividade humana que 

desenvolva um dado processo ou produto, ou mesmo gere um serviço.  O princípio 

poluidor-pagador requer que o poluidor internalize as externalidades negativas que 

produzir, ou seja, que o poluidor arque com os custos socioambientais da prevenção 

da poluição que causar e com a reparação dos danos decorrentes da sua atividade 

produtiva que venham a gerar resíduos sólidos após o término da vida útil do 

produto. Nesse capítulo realiza-se uma reflexão acerca do “poluidor que deve 

pagar”, ou seja, aquele que efetivamente tem condições de interferir no ciclo de vida 

do produto para cessar ou reduzir a produção de resíduos sólidos. A análise dos 

princípios do desenvolvimento sustentável e ciclo de vida auxilia, então, a 

compreender a dinâmica do processo produtivo e a necessidade de uma efetiva 

gestão de resíduos sólidos, “do berço ao túmulo”, quer dizer, da produção ao 

descarte, na tentativa de conciliar o desenvolvimento e a proteção ambiental. O 

princípio da informação, um instrumento da educação para conduzir a sociedade 

como um todo a fazer as escolhas que considerem a variável ambiental, 

complementa essa analise principiológica.  

A responsabilidade civil ambiental, instrumento jurídico essencial para obrigar 

o poluidor a reparar os danos ocasionados ao meio ambiente, é objeto de análise do 

capítulo 3. Para tanto, realiza-se um breve exame histórico desse instituto para 

demonstrar sua evolução a partir da responsabilidade civil clássica. São abordados 

os elementos da responsabilidade como a culpa, o dano e o nexo de causalidade, 
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assim como as teorias do risco criado e do risco integral. Na análise dos desafios da 

responsabilidade civil ambiental procede-se a uma reflexão sobre a amplitude deste 

instituto para reparar os danos ambientais e para prevenir a ocorrência de danos, a 

considerar que os danos ao meio ambiente são complexos, difíceis de serem 

provados e reparados. 

 A complementar esse estudo, a responsabilidade pós-consumo, instrumento 

essencial para a efetiva gestão de resíduos sólidos, é analisada no capítulo 4. 

Estuda-se a gênese da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 02 de 

agosto de 2010, e dos entraves encontrados em seu trâmite legislativo. A 

responsabilidade compartilhada, instituída por essa lei, atribui deveres a cada 

integrante da sociedade contemporânea e constitui um instrumento fundamental 

dessa política. Aqui, fabricantes, distribuidores, comerciantes, importadores, titulares 

do serviço de limpeza pública, catadores e consumidores devem direcionar suas 

atividades, primeiramente, para a não geração de resíduos, para a redução de 

volume e quantidade de material empregado na produção, principalmente para 

aqueles que se tornarão futuramente lixo (resíduo não mais passível de 

transformação); em segundo lugar para o reuso dos bens ou peças oriundos ao 

término da vida útil do produto e, em terceiro lugar, para a adoção de materiais 

recicláveis no fabrico. Somente depois de exauridas essas possibilidades é que o 

resíduo sólido, na qualidade de rejeito, deverá ter o adequado descarte. A 

responsabilidade compartilhada incentiva o encaminhamento dos produtos pós-

consumo para serem comercializados em mercados secundários de produtos, para 

que sejam desmanchados e suas peças venham a integrar o mercado secundário de 

peças, além de estimular o uso de materiais recicláveis em toda a produção para 

que possam ser empregados, ao término da vida útil do produto, em outros ciclos 

produtivos.    

 A aplicação efetiva da responsabilidade pós-consumo poderá propiciar 

ganhos ambientais relevantes para toda a sociedade, pois permitirá que as 

atividades de produção e consumo possam avançar em direção à sustentabilidade e 

assim seja disseminada entre os envolvidos a prática de uma nova racionalidade 

ambiental.   
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CAPÍTULO 1. SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

 As discussões sobre a problemática ambiental, cujo ponto central é a própria 

forma de desenvolvimento da sociedade contemporânea, marcada pela exacerbada 

apropriação e uso dos recursos naturais, emergiram no século XX e constituem 

igualmente foco de debate na atualidade. Pode-se afirmar que essas discussões 

ganharam relevância a partir do momento em que o modelo capitalista de produção 

e consumo alcançou proporções significativas, a gerar relevantes externalidades, 

dentre as quais a produção exagerada de resíduos sólidos.  

 A partir da análise histórica3 do sistema Econômico Capitalista que nasceu na 

Europa, aproximadamente entre os séculos XIII e XIV, é possível compreender o 

atual estágio de degradação entrópica4, as dificuldades e desafios das presentes e 

futuras gerações em relação à preservação do meio ambiente, desenvolvimento e 

gestão de resíduos, bem como a necessidade da intervenção do Estado para regular 

a produção e o consumo.5  

                                                             
3 Realizaremos aqui um breve panorama da evolução história do sistema capitalista para 
contextualizar o aumento da geração de resíduos decorrente acelerada utilização dos recursos 
naturais.  
4 Quadros faz um panorama acerca da entropia: esta, segundo o físico austríaco Ludwig Boltzmann, 
mede o estado de desordem de um sistema. Descreve assim o autor que, o físico polonês Rudolf 
Clausius, em um estudo publicado em 1850, foi quem primeiro conceituou a entropia ao tratar de 
assuntos relacionados à termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica traz um aspecto quantitativo 
ao estabelecer que a energia do Universo é constante. A segunda lei da termodinâmica já traz um 
aspecto qualitativo, ou seja, os processos que seguem em uma direção não têm como voltar ao 
estágio inicial. Disso decorre que na natureza haveria processos reversíveis e irreversíveis, sendo 
que nesse ultimo caso não haveria como voltar à sua condição original em razão das transformações 
ocorridas com decurso do tempo. Nas palavras de Quadros: “Essa transição ordem-desordem 
caracteriza todos os processos irreversíveis, e certamente está relacionada ao conceito de entropia. 
O termo entropia é muitas vezes usado como sinônimo de desordem. Esse é o significado da 
imperfeição expressa na segunda lei. A desordem total do universo sempre aumenta. A flecha do 
tempo aponta para uma gradativa diminuição da ordem, que é a essência do desperdício. As 
campanhas de economia de energia, intensificadas com a crise do petróleo, não têm sentido quando 
vistas sob a luz da primeira lei. Se a energia total do universo é sempre constante, pra que 
economizar? A segunda lei faz previsões mais sinistras. Em um processo irreversível, a energia 
transformada em calor é irrecuperável. Perdeu-se definitivamente. Cada porção de ordem destruída é 
para sempre, e é nesse sentido que a segunda lei caracteriza a imperfeição.” QUADROS, Sérgio. A 
termodinâmica e a invenção das máquinas térmicas. São Paulo: Scipione, 1996. p. 75. 
5 “Os organismos vivos consomem entropia negativa do meio ambiente e produzem alta entropia – 
em especial, para o presente estudo, os resíduos sólidos. Estamos, portanto, diante de uma grave 
contradição entre a natureza e o modelo econômico da sociedade industrial, contradição esta que até 
hoje não foi superada, mas pelo contrário, somente vem se agravando a cada dia que passa.” 
FIGUEIREDO, Guilherme Jose Purvin de. Resíduos Sólidos: ponto final da insustentabilidade 
econômica. Revista de Direitos Difusos. Volume 13, Gestão de Resíduos Sólidos – I, Jun/2002. São 
Paulo: Esplanada. p. 1.723. 
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 Como salienta Altvater, para compreender a “dinâmica de desenvolvimento 

econômico no futuro”6 há a necessidade de levar em conta as condições iniciais e 

contextuais produzidas no passado, já que o “desenvolvimento não ocorre num 

laboratório atemporal e independente de sua localização, mas num espaço natural e 

social, e em épocas históricas (no plural).”7  

 É natural que o ser humano, assim como os demais seres vivos, interfira no 

meio ambiente vez que isso implica na própria natureza da vida. Todavia, o que 

diferencia o ser humano dos demais seres vivos é a forma como ele interage com o 

meio ambiente e a velocidade de sua capacidade predatória, como destaca a Piva8, 

o que provoca desequilíbrio nos ecossistemas. 

Observa-se que o desenvolvimento econômico experimentado a partir da 

Revolução Industrial acabou por provocar inúmeras, significantes e até mesmo 

irreversíveis alterações no meio ambiente. A degradação ambiental não é uma 

situação inusitada entre o ser humano e a natureza e é possível assinalar que “o que 

ocorreu com a Revolução Industrial foi uma diversificação [da poluição], bem como 

uma intensificação e multiplicação dos tipos de poluição.”9  

A questão da acelerada degradação entrópica guarda estreita relação com a 

apropriação dos recursos naturais, quer no sistema produtivo do capitalismo, quer 

no descarte dos rejeitos dessa mesma produção após o consumo. A concorrência 

econômica representada pela força do mercado e dos detentores do capital pode ser 

considerada como aquela que prioritariamente acaba por direcionar o 

desenvolvimento, pautado no crescimento da produção, na obtenção de lucro e na 

acumulação ilimitada de capital.   

O sistema capitalista mostrou ser, no decorrer da história, um sistema 

insustentável do ponto de vista ambiental.10 As interferências causadas ao meio 

                                                             
6 ALTVATER, Elmar.  O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des) ordem mundial.  São 
Paulo: Unesp, 1996. p. 22.  
7  Ibidem, p.22. 
8 PIVA, Ana Luiza. Direito ambiental, desenvolvimento sustentável e cultura: um enfoque sobre a 
responsabilidade ambiental pós-consumo. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Curitiba, 2008. p.18. 
9 SILVA, Solange Teles. O conceito de poluição ambiental e suas implicações jurídicas. In DISE’P, 
C.F.M., NERY JR, N; MEDAUAR, O (Orgs.).Políticas públicas ambientais: estudos em homenagem 
ao Professor Michel Prieur. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 284-303.  
10 Montibeller-Filho diz que não é pouco provável no sistema capitalista, “acreditar em escolhas 
racionais subjetivas e objetivas para uma decisão ambientalmente correta, sem levar em conta que, 
no processo de montagem da decisão, são poucas as escolhas em favor do meio ambiente, assim 
como inexpressivas ou até inexistentes, as representações das futuras gerações.” MONTIBELLER-
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ambiente foram intensificadas e diversificadas a partir da experiência do modo de 

produção capitalista, pautado na apropriação excessiva dos recursos naturais e na 

geração de resíduos, muitos deles de alta complexidade.11 

Essa relação entre o sistema capitalista, apropriação de recursos naturais e 

geração de resíduos sólidos evidencia a racionalidade econômica do sistema e a 

intensificação da utilização dos recursos naturais e geração de resíduos12. Isso 

conduz à necessária presença do Estado para limitar a atividade econômica, regular 

a produção e fomentar o consumo consciente, considerando-se a questão da 

responsabilidade pós-consumo.  

 

1.1. SISTEMA CAPITALISTA, APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

O surgimento do sistema econômico capitalista deu-se no período de 

transição da Idade Média para a Idade Moderna, época em que o sistema dominante 

era o feudalismo. “A vida econômica no feudalismo girou em torno de uma economia 

de consumo. Não havia praticamente excedentes na produção. Tudo era consumido 

pelos próprios produtores.”13 Com a Revolução Industrial, que teve início na 

Inglaterra no século XVIII, houve uma significativa modificação na estrutura 

                                                                                                                                                                                              

FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno 
sistema produtor de mercadorias. 3° Edição. Florianópolis: UFSC, 2008. p. 182. 
11 MONEDIAIRE relata a dificuldade de aplicação das Convenções Internacionais relativas aos 
resíduos, a exemplo da Convenção da Basiléia, da Convenção de Bamako e das convenções de 
proteção dos mares contra os resíduos, devido ao rigor de suas disposições, o que faz aumentar o 
tráfico ilegal de resíduos perigosos. O autor conclui a existência de dois aspectos que podem ser 
evocados quanto à gestão das zonas contaminadas por resíduos, inclusive nucleares: “O primeiro, de 
caráter jurídico, realça a extrema dificuldade de imputar as responsabilidades da contaminação e, 
subsequentemente, impor o financiamento da descontaminação. Com efeito, os fatos podem ser 
antigos, ou realizados na ausência de qualquer legislação ou regulamento ad hoc; as pessoas ou 
empresas responsáveis podem ter desaparecido física ou juridicamente. Por outro lado, também se 
desenvolvem as estratégias de ‘externalização jurídica’ do risco, as firmas recorrendo às sutilezas do 
direito para dissimular as questões de culpabilidade pelo jogo de sociedades quase fictícias, que não 
são suscetíveis de financiar uma onerosa descontaminação. O segundo aspecto é relativo à natureza 
de certos resíduos nucleares de vida longa. Os cindicianos (especialistas em risco) e os historiadores 
fizeram observar que não existem hoje técnicas administrativas para estabelecer com certeza se o 
sítio de aterramento desses resíduos ficará conhecido pelas gerações futuras daqui a milhões de 
anos, o prazo de sua toxicidade.” MONEDIAIRE, Gérard. Os Resíduos no Direito Internacional do 
Ambiente. Série Grandes Eventos - Meio Ambiente.  vol. 1, p. 63-71, ESMPU, 2004.  
12 Montibeller-Filho salienta que “(...) mesmo a presença de critérios para atingir uma racionalidade 
ambiental não levará ao desenvolvimento sustentável o capitalismo. A racionalidade dominante no 
sistema é a econômica, e, portanto, decisões que ponham efetivamente em risco a possibilidade de 
acumulação continuada do capital não podem ser tomadas.” MONTIBELLER-FILHO, op. cit., p. 182. 
13 BARBEIRO, Heródoto. História geral. São Paulo: Moderna, 1976. p. 126. 
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econômica, social e política dos países europeus. Até então a forma de produção 

era artesanal e não havia divisão nas fases de produção, as quais eram feitas pela 

mesma pessoa; o artesão trabalhava sozinho ou com sua família. Com a Revolução 

Industrial, houve uma modificação do sistema de produção existente ao introduzir as 

máquinas para fazer o trabalho manual, incrementando o volume de produção, 

diminuindo os custos e, consequentemente, aumentando a margem de lucro. A 

economia, que era inicialmente a base de troca, passou a se realizar pela utilização 

das moedas; o preço justo foi substituído pelo lucro e o consumo para a satisfação 

das necessidades foi incrementado pelos supérfluos. O que antes era produzido 

para suprir as necessidades do ser humano passou a ser produzido para satisfazer 

seu prazer de consumo.14 

As características principais do Sistema Econômico Capitalista, quais sejam, 

a propriedade privada, os meios de produção particulares, o trabalho assalariado e a 

liberdade de iniciativa, voltam-se para “busca de expansão do capital, obtida na 

produção de mercadorias cujo valor de troca suplante o despendido na produção.”15 

Os meios de produção pertencem aos particulares e não ao Estado e a produção e 

distribuição dos bens e riquezas são primordialmente regidas pelas forças do 

mercado, que orienta as tendências a seguir. O capitalista contrata força de trabalho 

operária para a produção de bens que deverão ser vendidos por valor superior ao de 

custo, a fim de obtenção do lucro, objetivo fundamental deste sistema.  Como já 

ressaltamos, a dinâmica do sistema capitalista consiste em retirar, o quanto for 

necessário, do meio ambiente, quer dizer, as matérias primas indispensáveis à 

produção, em grande quantidade e alta velocidade, de bens cujo destino é o 

mercado consumidor. Por essa dinâmica, é primordial que se inculque nesse 

mercado a necessidade de aquisição dos produtos gerados pelo sistema, a fim de 

                                                             
14 “Portanto, o consumo (entendido aqui como processo de usar e empregar esses produtos) é 
simplesmente a realização do trabalho e da produção e, portanto, a realização do essencial do ser 
humano. Em outras palavras, consumo é libertação; resume o nosso verdadeiro caráter como ser 
humano, separando-nos do mundo natural. Entretanto, sob o capitalismo, essa relação vital entre 
trabalho e consumo é rompida, uma vez que trabalhadores não mais se engajam em atividades para 
produzir produtos que satisfaçam suas próprias necessidades. Ao contrário, vendem sua força de 
trabalho por salário. O trabalho é então separado do seu propósito essencial de criar produtos que 
reflitam as necessidades do trabalhador. Igualmente, o consumo se torna consumo de produtos 
criados por outros, de quem o propósito primeiro não foi a satisfação de uma necessidade, mas a 
obtenção de lucro.” PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São 
Paulo: Cortez. 2005. p. 91. 
15 STAHEL, Andri Werner. Capitalismo e entropia: os aspectos ideológicos de uma contradição e a 
busca de alternativas sustentáveis. In CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 2003. p. 107. 
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que o círculo se complete. Como o sistema capitalista necessita de volume de 

produção para a venda, a fim de gerar o lucro, o outro fator a ser inculcado nos 

consumidores é o desejo de atualidade dos produtos, expresso pelos ditames da 

moda.  

A livre concorrência e a livre iniciativa, bases do sistema capitalista, fornecem 

ao mercado consumidor uma diversidade de fornecedores de um mesmo produto, 

que almejam a lucratividade e a reprodução do sistema. Para que isso ocorra, de 

acordo com a lei da oferta e procura, deverão proporcionar ao consumidor preços 

cada vez mais baixos para superar as condições oferecidas pela concorrência.  Para 

que o preço baixo possa ser praticado, os detentores do capital se valem de 

matérias primas com custo mais baixo, legislação ambiental e social mais “flexível” 

ou falta de fiscalização16 para a confecção dos produtos, cujo preço final lhe permita 

a contrapartida do lucro. Isso resulta, muitas vezes, em produtos de qualidade 

inferior e durabilidade significantemente abreviada; essas características, apesar de 

indesejadas e deploráveis, por vezes sustentam o sistema em vez de dar a ele uma 

conotação pejorativa.17 

Obviamente que os produtos com curta durabilidade serão antecipadamente 

descartados e substituídos por outros novos; estes trarão sempre algo de diferente 

ou inovador que os façam destacar dos demais colocados à disposição do 

consumidor e que estimule a sua aquisição.  

Esse movimento acelerado do sistema capitalista se verifica pelos índices de 

produção e consumo18 que se mantêm ou se superam a cada ano, gerando ainda 

                                                             
16“A pilhagem praticada se estabeleceu como a forma mais comum de exploração, permitida por um 
misto de falta de fiscalização governamental (até mesmo por falta de pessoal e de recursos 
financeiros), corrupção, ignorância ambiental e interesses políticos dos Estados da chamada 
Amazônia Legal Brasileira. Apesar do repúdio da sociedade brasileira e das pressões de instituições 
internacionais e transnacionais, a derrubada das florestas continua, como um tumor maligno. O 
motivo do crescimento dessa atividade é a existência de um mercado consumidor nos Estados 
Unidos, na Europa e no Japão, e até mesmo no Brasil, se bem que em proporções reduzidas”. DIAS, 
Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. p. 107.  
17“Eletrodomésticos, automóveis, computadores, embalagens e equipamentos de telecomunicações, 
entre outros, têm seus custos reduzidos e uma obsolecência acelerada, gerando produtos de ciclos 
de vida cada vez mais curtos. A descartabilidade entrou em um momento histórico no fim do século 
XX!”. LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice 
Hall, 2003. p. 35   
18 Pesquisa do IBGE de 2005 informa que ”no total de pessoas com 10 anos ou mais de idade, 36,7% 
(56 milhões) tinham telefone móvel celular para uso pessoal. As proporções de pessoas que 
possuíam telefone móvel celular para uso pessoal nas regiões Sul (47,6%) e Centro-Oeste (47,5%) 
foram as mais elevadas, vindo em seguida o Sudeste (41,0%). Os resultados foram muito menores 
nas regiões Norte (26,8%) e Nordeste (23,8%). Nas unidades da federação, o Distrito Federal deteve 
o mais elevado percentual de pessoas que tinham telefone celular para uso pessoal (66,3%), seguido 
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mais resíduos. O meio ambiente passou a ser o lugar de onde se retiram matérias 

primas, voltadas para a produção em massa, cujos produtos, ao término de sua vida 

útil, por não terem utilidade, se depositarão na natureza.19 

Diante desse cenário, no qual se constata a exploração desmedida dos 

recursos naturais do meio ambiente, vemos, igualmente, no decorrer dos anos, o 

crescimento populacional expressivamente acelerado, justamente no período que 

coincide com o início da Revolução Industrial. De acordo com o The World at Six 

Billion, Relatório das Nações Unidas, se, em 1.500, o mundo contava com 0,50 

bilhões de habitantes, já em 1850 essa cifra tinha subido para 1,26 bilhões de 

habitantes. Em 1950, ou seja, após 100 anos, o número de habitantes dobrou, 

passando para 2,52 bilhões de habitantes, chegando em 1999 na cifra de 5,98 

bilhões, com perspectiva, para 2050, que chegue em 8,91 bilhões de habitantes.20 

Há, contudo, estimativa de que esta cifra seja alcançada ainda antes, provavelmente 

em 2025.21 Embora haja um aumento expressivo desse contingente populacional 

destinatário dos benefícios da produção capitalista, sabe-se que não é somente 

essa a causa que colabora para a irrestrita apropriação de recursos naturais do meio 

ambiente. Em outras palavras, há relação entre o aumento populacional e uso de 

recursos naturais, contudo essa relação predatória manifesta-se com mais 

intensidade no sistema capitalista, que se retroalimenta da produção, consumo e 

geração de lucro, sem considerar a variável ambiental.22 

                                                                                                                                                                                              
do Rio Grande do Sul (54,7%). No outro extremo, os menores percentuais desse indicador foram os 
do Maranhão (14,2%) e Piauí (16,8%).” IBGE. Comunicação Social de 23 de março de 2007.  
Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=846>. Acesso em: 
24 abr.2011.     
19Tempo de decomposição de materiais: Papel: de 3 a 6 meses; Panos: de 6 meses a 1 ano;  Filtro 
de cigarro: mais de 5 anos; Madeira pintada: mais de 13 anos;  Náilon: mais de 20 anos; Metal: mais 
de 100 anos; Alumínio: mais de 200 anos; Plástico: mais de 400 anos; Vidro: mais de 1.000 anos; 
Borracha: Indeterminado. CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers 
International/ MMA/ MEC/IDEC, 2005. p. 118.   
20 United Nations. The World at Six Billion. 1999, USA. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2010.  
21 Atlas mundial: o atlas para o século XXI. São Paulo: Cia Melhoramentos de São Paulo, 2002. p.24.  
22 “O conceito de ‘ecological footprint’, ou ‘pegada ecológica’, foi criado por volta de 1990, quando 
Mathis Wackernagel e William Rees adaptaram o conceito ecológico de ‘capacidade de suporte’, 
desenvolvendo a idéia de capacidade da Terra de suportar a vida, com um indicador do impacto 
ambiental dos diferentes estilos de vida da humanidade. Este indicador permitiria estimar a área 
geográfica que seria necessária para suportar, sustentavelmente, determinado nível de consumo. O 
conceito de pegada ecológica é uma ferramenta de contabilidade baseada em princípios ecológicos 
que considera que o uso dos recursos e serviços da natureza não deve exceder a capacidade de 
regeneração dos mesmos, ou seja, a escala da economia não deve exceder a escala da biosfera.” 
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. p. 
152. 
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Associado a essas questões, houve também significativo aumento da 

população urbana devido à migração de pessoas em massa para as cidades em 

busca de emprego. Em 1900 havia somente 13 cidades com mais de 1 milhão de 

habitantes, quase todas no hemisfério norte, e em 2002 havia 23 cidades com mais 

de 5 milhões de habitantes e mais de 280 cidades com mais de 1 milhão.23 O Brasil 

acompanhou o mesmo ritmo e, em 2007, contava com 14 municípios com mais de 

um milhão de habitantes.24  

A concentração de pessoas nas grandes cidades é outro fator que impulsiona 

o sistema capitalista, pois esses habitantes dependem do sistema para aquisição de 

quase a totalidade dos produtos que consomem.  

Assim, para a otimização do sistema, não basta que seja inculcado no 

consumidor o desejo de aquisição dos produtos e serviços.25 É indispensável que 

esse mercado consumidor tenha altos índices de consumo per capta, de forma que 

um mesmo consumidor consiga adquirir simultaneamente os mais diversos produtos 

à sua disposição, de forma excessiva e, muitas vezes, desnecessária. Desenvolve-

se, destarte, uma forma de consumo teratogênica e totalmente dissociada do 

equilíbrio ambiental, que ocasiona a extração contínua recursos naturais.26 

Esse modelo de consumo, amplamente praticado pelos países do norte, 

especialmente pelos Estados Unidos, incute em seus habitantes a “cultura de 

consumo”. Essa “cultura de consumo” tem como objetivo fazer surgir novas 

necessidades dentro dos anseios de cada consumidor e, consequentemente, a 

                                                             
23 Atlas mundial: o atlas para o século XXI. São Paulo: Cia Melhoramentos de São Paulo. 2002. p.24. 
24 Os municípios com mais de um milhão de habitantes, em 2007, são os seguintes: São Paulo (10,8 
milhões); Rio de Janeiro (6,1 milhões); Salvador (2,8 milhões); Brasília (2,45 milhões); Fortaleza (2,43 
milhões); Belo Horizonte (2,41 milhões), Curitiba (1,7 milhão); Manaus (1,6 milhão), Recife (1,5 
milhão); Porto Alegre (1,42 milhão); Belém (1,40 milhão); Goiânia (1,24 milhão); Guarulhos (1,23 
milhão); e Campinas (1,03 milhão). IBGE. Comunicação Social 14 de novembro de 2007. Disponível 
em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1028&id_pagi

na=1>. Acesso em: 23 abr. 2011.  
25“Os consumidores, ao contrário do que é concorrentemente percebido, não são atores sociais 
privilegiados na mudança da sociedade em direção à sustentabilidade. Também não são vítimas 
passivas e manipuladas das forças dominantes de produção. Mas, se considerarmos que a mudança 
social não se dá apenas de forma radical e grandiosa, poderemos considerar o campo do consumo 
como uma necessária extensão das novas práticas políticas que surgem no centro da modernidade 
contemporânea.” PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: 
Cortez, 2005. p. 169. 
26“Reconhece-se que a maior parte da pressão exercida pela espécie humana sobre os recursos 
naturais do planeta, e que contribui para tais alterações ambientais globais, vai além das suas 
necessidades básicas para a sobrevivência e tem suas raízes no comando ditado pelos padrões de 
consumo/estilo de vida.” DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São 
Paulo: Gaia, 2002. p. 116. 
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maior venda de produtos, sendo o marketing27 o instrumento que atua diretamente 

no fomento das vendas. Por meio de ações apelativas e sedutoras são 

disseminados produtos supérfluos, de curta durabilidade e alta rotatividade, que 

influenciam diretamente o aumento de resíduos sólidos. Esse aumento das taxas de 

consumo per capta que, segundo Moreira, “[...] não é acidental, mas desejado e 

provocado no âmbito da sociedade de consumo.”28  

Obviamente que a produção em larga escala e as inovações tecnológicas 

trouxeram inúmeras facilidades, comodidades e bem estar para a sociedade. Por 

meio das novas tecnologias e da disseminação da produção, foi possível a conquista 

de inúmeros benefícios para a sociedade, a exemplo da produção destinada ao uso 

no sistema de saúde, transportes, telecomunicações, informática, construção civil, 

além daqueles bens e serviços extremamente básicos como energia elétrica, 

saneamento e alguns eletrodomésticos.   

 Entretanto, tem se mostrado, no decorrer dos anos, com a incorporação de 

toda essa tecnologia ao cotidiano das pessoas, a dificuldade de distinguir o 

realmente necessário que implica na melhora da qualidade de vida, do dispensável e 

excessivo, considerando que para tal separação são utilizados critérios culturais e 

subjetivos. A cultura faz com que ser humano se diferencie dos outros animais e, 

ainda que a humanidade possua basicamente as mesmas características biológicas, 

“cada sociedade estabelece um tipo de cultura com seus próprios valores e 

motivações que informam a maneira que os grupos sociais se relacionam com o 

meio.”29 A cultura, assim como o ambiente geográfico onde o ser humano se situa 

são determinantes dos seus padrões comportamentais em relação ao meio 

ambiente, entretanto “a diferença que existe é que o caráter cultural tem sido mais 

determinante nesse processo de adaptação, do que o oposto.”30 Portanto, a cultura 

                                                             
27“O marketing, como visto, além da publicidade, compreende uma grande quantidade de 
mecanismos de incentivo às vendas, valendo citar, em lista assistemática, as loterias, as ofertas 
combinadas (e o seu desvio, a venda casada), os cupons, os selos, as vendas por correspondências 
e em domicílio, os prêmios, as liquidações e promoções, o envio de mercadorias não solicitadas, os 
produtos ou serviços “grátis”, os descontos, os concursos, as marcas, as embalagens, a facilidade e o 
preço do crédito”. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto/Ada Pellegrini Grinover...{et. al.} – Rio de Janeiro: Universitária, 2000. p. 218. 
28 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo: da prevenção à 
reparação de danos. Tese (Doutorado em Direito da Cidade) – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. p. 23. 
29 PIVA, Ana Luiza. Direito ambiental, desenvolvimento sustentável e cultura: um enfoque sobre a 
responsabilidade ambiental pós-consumo. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Curitiba, 2008. p. 21. 
30 Ibidem, p. 20. 
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desenvolvida pela sociedade capitalista tem exercido forte influência no meio 

ambiente, manifestado pela forma de apropriação e exploração exacerbada dos 

recursos naturais, sem que seja observado o contexto global no qual está inserida 

nem tampouco a capacidade de resiliência do meio ambiente para a disposição final 

dos resíduos gerados nesse processo.  

Diante desse contexto, qual o papel do Estado para regular a produção e 

orientar a um consumo consciente? 

 

1.2. O ESTADO REGULADOR DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO  

  

 O Estado, ao intervir no domínio econômico, deve se valer de instrumentos 

necessários para alcançar desenvolvimento e a justiça social, situação que implica 

em proporcionar à sociedade condições mínimas de existência digna, entendendo-

se, portanto, ser fundamental a existência de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.31  

 As decisões do Estado, tanto no âmbito internacional como nacional, trazem 

relevantes conseqüências para o meio ambiente e à sociedade, pois é o Estado 

quem direciona, fomenta, fiscaliza e reprime as atividades desenvolvidas no limites 

da sua soberania, inclusive a atividade econômica, que se vale dos recursos 

naturais para o desenvolvimento em cada país.32  

 A análise da atuação do Estado nos mais diversos campos e das questões 

que envolvem a sua administração é de extrema importância, haja vista que 

direciona as atividades e decisões tomadas em várias esferas, que abrangem toda a 

sociedade, muitas vezes não somente aquela localizada, mas a sociedade mundial. 

A atividade Estatal implica assim a conjugação de aspectos sociais, jurídicos e 

políticos para atender suas finalidades, que é organização da vida em sociedade, de 

maneira a permitir que grupos e indivíduos tenham atendidas simultaneamente suas 

                                                             
31“O Estado, outrora conservador e gestor exclusivo dos problemas sociais, transmuta-se 
gradativamente em co-responsável (juntamente com a própria sociedade) dos interesses e direitos 
ambientais.” ALVES, Wagner Antônio. Princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental 
brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p. 02. 
32 “El desarrollo no se logrará mediante acción espontânea de las fuerzas del mercado, sino por la 
acción deliberada de toda La sociedad conducida por el Estado (...). Em términos generales, la 
amplitud y profundidad de dicha intervención deriva de las exigencias del programa de desarrollo 
propuesto y de la debilidad de los agentes privados y del mecanismo de mercado para llevarlo a 
cabo.” GURRIERI, Adolfo. Vigencia del Estado planificador em La crisis actual. Revista de La Cepal. 
Abr.1987. p. 202. 
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necessidades e aspirações, para alcançar o bem comum, o que implica 

necessariamente em assegurar as bases da vida, ou seja, um meio ambiente sadio.   

Por óbvio que o sistema capitalista preocupa-se sobremaneira com a 

produção. “A economia capitalista é louvada por sua inigualável eficiência na 

produção de bens (riquezas), porém ela também se sobressai por sua capacidade 

de produzir males sociais e ambientais.”33 E esses males sociais e ambientais 

atingem primordialmente a população menos favorecida, que pouco usufrui as 

riquezas do capitalismo34. Diante disso, o papel político do Estado é fundamental 

para equacionar o desenvolvimento e a produção de riquezas, de um lado, e a 

inclusão social e proteção ambiental, de outro.   

 É justamente a ordem jurídica que emana do Estado que tem por objetivo a 

estruturação política, econômica, social e ambiental ao impor regras de conduta e 

também o processo de sua concretização. No Brasil, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 estabelece princípios e regras para a gestão do Estado 

Democrático de Direito. Cabe, pois, a este, no âmbito do exercício interno das suas 

funções, em quaisquer dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário, possibilitar 

que os diversos segmentos da sociedade possam ter suas necessidades 

atendidas.35  

 Todavia, é imprescindível considerar que na sociedade capitalista, o Estado e 

o Direito, nascidos de um contexto histórico36, expressam necessidades, valores e 

                                                             
33 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008. p. 41. 
34“Em 1990, 20 milhões de pessoas no mundo morreram por causa da desnutrição. Quase 800 
milhões de pessoas passam fome no mundo, e a cada minuto nascem na pobreza 47 bebês. Os 
maiores índices encontram-se na África subsaariana, com 549,1 milhões; na Ásia, com 262,4 
milhões; e na América Latina, com 67,2 milhões.” VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. p. 87. 
35 No âmbito internacional, a vinculação do Brasil a tratado, convenções e atos internacionais é 
decisão que depende do concurso do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consoante artigo 49 e 
84, III, da Constituição Federal, e uma vez incorporados passam a integrar a ordem jurídica interna, 
sem necessidade de lei que lhe reproduza o conteúdo. DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados 
internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 88 e 104. 
36 “O direito, produto de uma determinada cultura, não pode ser concebido como universal e  
atemporal. A cada sociedade corresponde um direito, integrado por determinadas regras e 
determinados princípios. Não obstante podemos, no plano do abstrato, falar em certos modelos de 
direito. Daí também porque cumpre falarmos dos capitalismos e não do capitalismo (repito: em cada 
sociedade estatal coexistem vários modelos de produção social, ainda que um deles seja 
característico dela; isso porque toda formação social autoriza diversos modos de produção – e 
relações entre modos de produção; logo, em cada sociedade capitalista se manifesta um capitalismo, 
resultante da coexistência histórica de todos esses modos de produção).” GRAU, Eros Roberto. O 
discurso neoliberal e a teoria da regulação. In: CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas (Coord.). 
Desenvolvimento Econômico e Intervenção do Estado na Ordem Constitucional: Estudos jurídicos em 
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aspirações, num cenário no qual essa sociedade é dirigida por determinados atores, 

que representam diversos interesses, particularmente os econômicos.37 Há uma 

evidente tensão entre o que está disposto no ordenamento jurídico e a realidade, 

assim como o ideal de interpretação e aplicação do Direito com vistas à finalidade 

social. Essencial, portanto, que a norma posta atue e direcione efetivamente as 

diversas atividades com o objetivo de atender o bem comum, no qual a sadia 

qualidade de vida está inserida.38 Nesse sentido, a atividade produtiva, quer dizer, o 

poder econômico tem seus limites que deverão ser estabelecidos pelo Estado e que 

deverão refletir as preocupações em alcançar a justiça social. Na realidade, tais 

preceitos figuram como limites ao poder econômico. 

 Assim, no Título I, que trata dos princípios fundamentais da República, 

estabelece o artigo 3º que constitui objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil a construção de uma sociedade justa. Trata-se de um escopo, uma meta, um 

desígnio do Estado Brasileiro a promoção da justiça na sociedade. Ainda, no artigo 

170 está previsto que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. A justiça social deve 

permear os princípios elencados nesse mesmo artigo, quer dizer, deve servir de 

diretriz para consecução das suas finalidades. São os princípios da ordem 

econômica: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da 

propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio 

ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno 

emprego e tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. 

 Da mesma forma o artigo 193, inserido no Título VIII da Ordem Social, 

estabelece que esta tenha como objetivo a justiça social, na qual faz parte o 

Capítulo VI que trata do Meio Ambiente. Sob o prisma da justiça social, ao 

interpretar artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, se 

                                                                                                                                                                                              

homenagem ao Professor Washington Peluso Albino de Sousa. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1995. p. 60. 
37“La concepción del proceso político donde un único actor, el Estado, tenía una influencia decisiva, 
debía ser superada por otra donde múltiples actores, con recursos de poder heterogéneos, influían en 
el proceso decisorio; y el Estado no era, necesariamente, el más poderoso.”  GURRIERI, Adolfo. 
Vigencia del estado planificador em la crisis actual. Revista de La Cepal. Abr. 1987. p. 207 
38 “Os resíduos, dejetos, rejeitos, mesmo os não-perigosos, quando atirados ao solo ou lançados no 
subsolo sem as cautelas recomendadas pelas normas de proteção do ambiente, prejudicam a 
qualidade deste, a qualidade das águas, por sua penetração nos lençóis freáticos em conseqüência 
especialmente das chuvas que arrastam consigo para o interior da terra os elementos daninhos 
desses rejeitos. É função das leis de uso do solo urbano e do Plano Diretor disciplinar o sistema de 
coleta e destino do lixo, com vista à proteção ambiental.” SILVA, José Afonso da. Direito ambiental 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 99. 
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verifica que o constituinte inseriu no texto constitucional a garantia a todos do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.39 Observa-se que a justiça social, que permeia o direito ao meio ambiente, 

visa proporcionar à sociedade uma qualidade de vida suficiente e adequada, em 

meio ao planejamento estabelecido pelo Estado, no qual a regulação da produção e 

consumo está inserida. Nesse sentido também está o inciso V do mesmo artigo que 

prevê a incumbência ao Poder Público no controle da produção, comercialização e 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a qualidade 

de vida e meio ambiente.40 A interpretação desse artigo leva necessariamente a 

considerar como “controle” o dever do Estado na regulação das atividades de 

produção, consumo e conseqüente descarte de resíduos sólidos. Somente com a 

regulação dessas atividades, que envolve desde a escolha da matéria prima, dos 

meios de produção, da técnica empregada, da distribuição, da comercialização, do 

consumo e do descarte, é que a produção de resíduos poderá ser controlada, a 

fomentar, por exemplo, a utilização de materiais recicláveis e tecnologias geradoras 

de menor impacto ambiental, bem como poder-se-á minimizá-la adotando-se a 

responsabilidade pós-consumo.   

                                                             
39 “Entretanto, o dever de defender o meio ambiente não incumbe apenas ao Poder Público, mas 
também à coletividade que deve participar da vida ativa em sociedade e, para tanto foram colocados 
à sua disposição mecanismos jurídicos para a defesa desse interesse difuso – a ação popular e a 
ação civil pública – bem como instrumentos de participação na gestão ambiental – participação em 
conselhos na esfera ambiental e em audiências públicas.” SILVA, Solange Teles da. Direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: avanços e desafios. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, n.48. p. 236.  
40 O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em agravo regimental acerca da proibição de 
importação de pneumáticos usados, assim decidiu conforme a seguinte ementa: AGRAVO 
REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPORTAÇÃO DE PNEUMÁTICOS 
USADOS. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. 
1. Esgotamento da instância recursal como pressuposto para formulação de pedido de suspensão de 
tutela antecipada. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Precedentes. 2. Lei 8.437/92, art. 4.°. 
Suspensão de liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Critérios legais. 3. 
Importação de pneumáticos usados. Manifesto interesse público. Dano Ambiental. Demonstração de 
grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, tendo em conta a 
proibição geral de não importação de bens de consumo ou matéria-prima usada. Precedentes. 4. 
Ponderação entre as exigências para preservação da saúde e do meio ambiente e o livre exercício da 
atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal). 5. Grave lesão à ordem pública, diante do 
manifesto e inafastável interesse público à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225 da Constituição Federal). Precedentes. 6. Questão de mérito. Constitucionalidade formal e 
material do conjunto de normas (ambientais e de comércio exterior) que proíbem a importação de 
pneumáticos usados. Pedido suspensivo de antecipação de tutela recursal. Limites impostos no art. 
4.° da Lei n.° 8.437/92. Impossibilidade de discussão na presente medida de contracautela. 7. Agravo 
regimental improvido. (STA 118 AgR, Relatora:  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
12/12/2007, DJe-036 DIVULG 28-02-2008 PUBLIC 29-02-2008 EMENT VOL-02309-01 PP-00001 
RTJ VOL-00205-02 PP-00519). 
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 A regulação é uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico41 e 

tem como fundamento o artigo 174 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Referido artigo estabelece que o Estado, como agente normativo e 

regulador, exercerão, na forma da lei, as funções de planejamento da atividade 

econômica, incentivo e fiscalização. 

 O planejamento da atividade econômica consiste em estabelecer as ações 

governamentais necessárias para a consecução de finalidades estabelecidas pelo 

Estado. Isso implica em analisar e contextualizar os aspectos econômico, social e 

ambiental, com o escopo de estabelecer metas a serem atingidas, os caminhos a 

serem percorridos e os objetivos a serem alcançados. Derani ressalta a 

indissociabilidade da natureza com o todo social, de modo que ao considerar as 

limitações do Estado no seu dever de regulação, deve-se admitir que a “[...] sua 

atuação na proteção dos recursos naturais não pode significar um ato isolado, 

dissociado de avaliações de ordem cultural, econômica e capacitação técnica.”42 O 

planejamento deve contemplar equitativamente o desenvolvimento e as 

necessidades da sociedade, atendendo um sem olvidar o outro, situação que 

convida o Estado a tratar de forma diferenciada as questões relacionadas à 

degradação ambiental, vez que comprometem a própria qualidade de vida. Isso 

ocorre porque o poder econômico privado sempre imprime esforços na realização de 

seus desígnios, o lucro, a racionalidade eminentemente econômica, que tem 

mostrado ser incompatível com a questão ambiental e a racionalidade ambiental.43 A 

busca pelo equilíbrio consiste na meta a ser enfrentada pelo Estado.44 

                                                             
41“Daí se verifica que o Estado não pratica intervenção quando presta serviço público ou regula a 
prestação de serviço público. Atua, no caso, em área de sua própria titularidade, na esfera pública. 
Por isso mesmo dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no contexto, mais correto do que a expressão 
atuação estatal: intervenção expressa atuação estatal em área de titularidade do setor privado; 
atuação estatal, simplesmente, expressa  significado mais amplo. Pois é certo que essa expressão, 
quando não qualificada, conota inclusive atuação na esfera do público.” GRAU, Eros Roberto. A 
ordem econômica na constituição de 1998. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 93.  
42 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 94 
43 “Assim, podemos pensar num conceito de racionalidade ambiental, entendida esta como um 
sistema integrado de esferas de racionalidade, que articula a fundamentação de valores e a 
organização do conhecimento em torno dos processos materiais que dão suporte a um paradigma 
ecotecnológico de produção e à instrumentalização dos processos de gestão ambiental. A 
objetivação deste conceito de racionalidade, como uma forma de organização social e produtiva 
concreta suscita, desse modo, a necessidade de que os princípios de racionalidade ambiental sejam 
coerentes com os fundamentos conceituais de sua racionalidade teórica, com os processos 
produtivos que lhe dão suporte material e com os instrumentos da racionalidade técnica que 
assegurem a sua eficácia. Assim, se estabelece uma articulação de racionalidades, que vai dos 
princípios éticos às praticas produtivas do ecodesenvolvimento na construção de sociedades 
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 A promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a defesa do meio ambiente, previstas no inciso VI do 

artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constituem 

mecanismos a integrar o planejamento das políticas estatais com vistas à redução 

da produção de resíduos. A implantação da educação ambiental nas grades 

curriculares em todos os níveis de ensino permitirá ao aluno, desde tenra idade, o 

conhecimento das implicações de seu modo de vida e as conseqüências do 

consumo e geração de resíduos. Da mesma forma, a conscientização pública 

permitirá aos que estão fora do sistema de ensino tenham acesso às informações 

sobre a preservação do meio ambiente e como poderá colocar em prática o 

conhecimento adquirido. A informação, uma vez difundida, permitirá, de forma 

reversa, controlar a produção capitalista com o intuito de proteger o meio ambiente.45 

Por meio do mecanismo da informação, a sociedade consumista terá o 

conhecimento das conseqüências da escolha de cada produto e os efeitos causados 

no meio ambiente, situação que influenciará o consumo consciente e, 

principalmente, orientará a produção, quer dizer, toda a cadeia produtiva. A 

conscientização para o consumo propicia uma amplitude de conhecimento dirigido 

às escolhas no ato da compra, motivo pelo qual a informação se torna fundamental. 

“Existe, obviamente, uma diferença abissal entre o consumo e o consumismo, como 

                                                                                                                                                                                              
sustentáveis.” LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade 
ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 283.  
44 A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
prevê, no artigo 14 e seguintes, os planos nacionais, estaduais, intermunicipais, municipais e de 
gerenciamento de resíduos sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, conforme parágrafo único 
do artigo 15 será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a 
realização de audiências e consultas públicas e conterá o diagnóstico da situação atual dos resíduos, 
a proposição dos cenários, as metas para redução a quantidade de resíduos encaminhados para 
deposição, metas para aproveitamento energético, metas para recuperação de lixões, com inclusão 
social e emancipação dos catadores, entre outros. Esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos terá 
horizonte de vinte anos e atualização a cada quatro anos. Já o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, previsto no artigo 20, sujeitará a sua elaboração os geradores de resíduos dos serviços 
públicos de saneamento básico, resíduos industriais, de serviços de saúde e mineração. BRASIL. Lei 
Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 15 mai.2011. 
45 O estudo conduzido pela Synovate, por solicitação do Ministério do Meio Ambiente e do Walmart 
Brasil, em 11 capitais pertencentes às 05 regiões brasileiras, constatou que 52% dos 1.100 
entrevistados se disseram “mais ou menos” informados sobre meio ambiente, ao passo que 26% se 
disseram bem informados e 22% se disseram mal informados. Dos entrevistados, 80% estão 
dispostos a assinar um manifesto em favor das soluções ambientais, ao passo que somente 59% se 
mostraram dispostos a participar de mutirões e grupos de trabalhos em prol do meio ambiente. 
Synovate, Ministério do Meio Ambiente e Walmart Brasil. Sustentabilidade aqui e agora: brasileiros de 
11 capitais falam sobre meio ambiente, hábitos de consumo e reciclagem. 2010. Disponível em: 
<http://www.walmartsustentabilidade.com.br/_pdf/relatorios/sustentabilidade_aqui_e_agora.pdf)>.  
Acesso em: 26 abr.2011. 
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existe entre o necessário indispensável e o supérfluo perdulário, entre a dignidade e 

a vaidade.”46 O papel do Estado pode conduzir, portanto, a uma nova educação no 

qual o meio ambiente, o consumo consciente e o compromisso com as futuras 

gerações estariam em primeiro plano.47  

 Outro instrumento utilizado pelo Estado no controle da produção e consumo 

se dá com o estabelecimento de uma Política Fiscal. Nesta, o incentivo ou o 

desestímulo por parte do Estado pode se dar por meio da instituição de tributos com 

natureza extrafiscal. Com essa forma de tributação o Estado pode regular 

determinadas atividades e corrigir as falhas de mercado, a estabelecer os caminhos 

a percorrer e os objetivos a alcançar. O instrumento da extrafiscalidade é 

fundamental para reprimir certos comportamentos danosos à sociedade e também 

para estimular condutas positivas, condizentes com a justiça social. 

 

No caso dos incentivos fiscais empregados como instrumentos 
econômicos de promoção da defesa do meio ambiente, entende-se 
que a rejeição por uns do estímulo fiscal (escolha de continuar 
poluindo) implica em pagar mais imposto, em cotejo com a opção de 
outros de evoluir tecnologicamente e, não poluindo, pagar menos 
imposto ou não pagar imposto.48  
 

 A ordem, o consentimento, fiscalização e a sanção emanados do Estado têm 

por finalidade garantir a efetividade do planejamento, acompanhando e 

supervisionando as atividades, que deverão estar em conformidade com as normas 

editadas pelo Estado.  Machado define assim o Poder de Polícia Ambiental: 

 

Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública 
que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática 
de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público 
concernente à saúde da população, à conservação dos 
ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao 

                                                             
46 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 80. 
47 O Ministério do Meio Ambiente, com o apoio de diversos segmentos da sociedade, lançou a 
campanha “Saco é um Saco” para difundir a idéias de recusar, reduzir e reutilizar os sacos e sacolas 
plásticas. A campanha, segundo a sua cartilha, visa promover na sociedade brasileira o debate sobre 
a tragédia socioambiental causada pelo consumo excessivo de sacolas plásticas; engajar os 
consumidores e setor varejista na campanha pela redução de uso de sacolas plásticas; estimular 
ações tanto do governo quanto do setor produtivo para o consumo consciente de embalagens e atuar 
de forma convergente aos objetivos e compromissos do Brasil no Plano de Mudança de Padrões de 
Consumo e Produção (Processo de Marrakech). MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Saco é um 
saco. Brasília, 19 abr. 2010.  
48 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente: proporcionalidade, 
tipicidade aberta, afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 40. 
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exercício de atividades econômicas ou de outras atividades 
dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do 
Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou 
agressão à natureza. 49 (grifo nosso) 

  

 O Poder de Polícia, previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, é 

uma prerrogativa dada ao Estado e por meio dele são garantidos, entre outros 

objetivos, a manutenção e restabelecimento das ordens econômica, social e jurídica, 

ao interferir nas atividades exercidas por particulares ou até mesmo pelo próprio 

Estado, com vistas à consecução do interesse público. O artigo 23 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece ser da competência material 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do 

meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Trata-se de 

norma de eficácia plena e aplicação imediata, na qual estabelece indistintamente o 

dever de zelo ao meio ambiente por quaisquer dos entes federados.50 Pelo Poder de 

Polícia Ambiental o Estado faz cumprir as normas do ordenamento jurídico ao limitar 

e sancionar condutas contrárias às suas normas de defesa do meio ambiente. 

 A política dos três “R”, qual sejam, reduzir, reutilizar, e reciclar, é outra medida 

a ser considerada pelo Estado ao regular a questões relacionadas a produção e 

consumo.51 Oriunda de conclusões estabelecidas por cientistas e ambientalistas, a 

política dos três “R” objetiva em primeiro lugar a redução da produção de resíduos, 

situação que impõe ao poder econômico novas diretrizes no exercício de suas 

atividades e, ainda, promove novos nichos de exploração econômica e 

desenvolvimento. 52  

                                                             
49 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009. p.332 
50  BRASIL. Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, no 
artigo 23, dispõe que “Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão 
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras 
autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua 
responsabilidade.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 15 mai. 2011.  
51 Atualmente tem se falado na política dos 5 “R”, que trata dos cinco conceitos básicos relacionados 
aos resíduos sólidos: repensar, reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Alguns ainda falam na 
política dos 7 “R”, que incluiria nessa lista as ações de recusar e recuperar. Neste trabalho trataremos 
da política dos 3 “R”, inserida como um dos objetivos e igualmente nas diretrizes da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/10. 
52 “Uma política econômica ecológica caracteriza-se por visar à entropia. Assim, importa adequar a 
produção econômica às possibilidades energéticas, como forma de não produzir desordem (aumento 
de entropia). Um desenvolvimento ecoevolutivo pode se dar somente a partir da existência de 
excedentes energéticos para o uso social.” MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do 
desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de 
mercadorias.  Florianópolis: UFSC, 2008. p. 134.  
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 Essa forma de gerenciamento de resíduos implica em, hierarquicamente, 

considerar, no exercício da atividade econômica e de consumo, a aplicação dos 

critérios de redução, reutilização e reciclagem de materiais. Deve-se fomentar uma 

nova mentalidade voltada para a produção e consumo que privilegie a proteção e 

preservação do meio ambiente em detrimento de atividades econômicas poluidoras. 

 A redução consiste na diminuição na produção de materiais residuais. A idéia 

de redução implica necessariamente em um caráter preventivo, o qual deve ser 

inserido principalmente no início da cadeia produtiva, ao escolher os materiais 

empregados, a quantidade e a capacidade de, ao final, serem reaproveitados.  Ao 

pensar na redução de resíduos, também se deve trazer a imagem da vida em 

sociedade, na qual os objetos são de uso comum, partilhados entre diversas 

pessoas, contrapondo-se à idéia individualista e antropocêntrica presente neste 

século, a qual estabelece que cada um dos consumidores deve ter seus próprios 

bens de uso exclusivo.  

 A reutilização consiste no reaproveitamento de materiais até o seu efetivo 

desgaste. Consiste em interferir no processo de produção para que os materiais 

empregados na produção possam ser feitos de modo a poder reaproveitá-los, seja 

integralmente ou em parte (peças). A reutilização é contrária à idéia atualmente 

difundida acerca dos descartáveis, e visa possibilitar o retorno de embalagens, a 

compatibilidade de peças entre produtos e a adoção de políticas que privilegiem a 

produção de bens realmente duráveis.   

 Hierarquicamente, nesta relação dos três “R” está o dever de reciclar. A 

reciclagem se mostra importante na cadeia desde que observados os dois “R” 

anteriores, quais sejam, a redução e a reutilização. Pela reciclagem, os materiais 

empregados podem ser reprocessados para utilização posterior. Isso resulta em 

economia de materiais e menor consumo de energia, propiciando o seu retorno na 

cadeia produtiva. Para que isso ocorra é necessária a interferência no início da 

produção, pois recliclar implica em separar os materiais empregados, já que o 

material puro tem maior empregabilidade e valor econômico.53 Nesse sentido a 

                                                             
53 Montibeller-Filho considera não haver possibilidade de existir uma economia baseada na 
reciclagem. Esse autor relata que a sociedade produtora de mercadorias também é altamente 
produtora de rejeitos; os materiais não recicláveis são sempre volumosos, esgotam a capacidade de 
estocagem e demandam terrenos cada vez mais caros, raros e distantes; a parte reciclável dos 
resíduos sólidos produzidos, apesar de pequena se considerar o volume total, pode atingir volumes 
expressivos e carecem de um trabalho de pré-seleção de materiais por meio de trabalho não 
remunerado, sub-remunerado ou desqualificado; o mercado não valoriza a matéria secundária e 
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produção deve ser orientada considerando-se o ciclo total da cadeia produtiva, de 

modo que viabilize a separação do material no momento do descarte.54   

 A atuação do Estado no sistema capitalista deve ser pautada, portanto, nos 

princípios que possam garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, notadamente em relação aos resíduos gerados, adotando-se assim a 

responsabilidade pós-consumo. Entretanto, apesar de ser o Estado o principal ator, 

não podemos descartar a responsabilidade dos demais atores, quer dizer, do 

mercado e da sociedade, a fim de assegurar um meio ambiente equilibrado às atuais 

e futuras gerações. 

 

1.3 RESPONSABILIDADE E GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS 

 

O dano ambiental decorrente do descarte inadequado de resíduos sólidos pós-

consumo, por sua complexidade, intensidade e extensão, pode ser atual, com 

conseqüências tanto atuais como futuras55, ou simplesmente um dano futuro56. O 

                                                                                                                                                                                              
prefere utilizar matéria prima que resulta em melhor eficiência econômica por produzir mercadorias de 
melhor qualidade. MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio 
ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: UFSC, 2008. 
p 251.   
54 O Relatório da Pesquisa sobre Pagamento Por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de 
Resíduos Sólidos, promovido pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Aplicada – publicado Maio de 2010, 
estima que o Brasil perca cerca de 8 bilhões por ano por não reciclar os materiais recicláveis 
descartados em lixões e aterros. O relatório aponta que os benefícios econômicos aparecem de 
forma mais significativa devido à limitação de dados específicos para valoração dos impactos 
ambientais. IPEA – Instituto de Pesquisa Aplicada Relatório de Pesquisa - Pesquisa sobre 
Pagamento Por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2010. 
p. 26. Disponível em: <http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf> 
Acesso em: 16 jun. 2010. 
55 Em avaliação feita no município de Paula Freitas, no Paraná, foi constatado o dano ambiental 
decorrente de deposição inadequada de metais provenientes de uma indústria recicladora de sucatas 
de baterias de automóvel, cujas principais preocupações, segundo os autores, são: a participação 
desses elementos na cadeia alimentar; diminuição da produtividade agrícola devido a efeitos 
fitotóxicos; acumulação no solo; alterações da atividade microbiana e contaminação dos recursos 
hídricos. A empresa recicladora analisada encontrava-se próximo a um afluente do Ribeirão 
Rondinha, que deságua no Rio Iguaçu, principal manancial da região metropolitana de Curitiba e de 
União da Vitória, no Paraná. Todas as amostras coletadas apresentaram teores de chumbo 
superiores aos encontrados no solo sob a mata; o maior teor de chumbo encontrado foi de 2.399,6 µg 
cm-3 próximo ao lençol freático, quando a padrão da região é de aproximadamente 20 µg cm-3, a 
evidenciar a contaminação ambiental. WOWK, Gisele I. T. H.; MELO, Vander de F. Avaliação do nível 
de chumbo, em solo de várzea, proveniente da reciclagem de baterias. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental. vol.9 no.4 Campina Grande Out./Dez. 2005. P. 613-622. 
56“Em síntese, o dano ambiental futuro é a expectativa de dano de caráter individual ou transindividual 
ao meio ambiente. Por se tratar de risco, não há dano atual nem certeza científica absoluta de sua 
ocorrência futura, mas tão-somente a probabilidade de dano à futuras gerações.” CARVALHO, Délton 
Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2008. p. 127. 
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modo de vida da sociedade contemporânea tem contribuído para deixar marcas de 

sua existência no planeta que não será lembrada apenas nos livros de história. Essa 

marca será memorada pelas gerações futuras, pois terão de enfrentar as 

conseqüências do descarte de resíduos sólidos oriundos do atual modo de vida.   

 Em 2000, eram produzidos no Brasil cerca de 125.281 toneladas diárias de 

lixo: nas cidades com até 200.000 habitantes eram recolhidos de 450 a 700 gramas 

por habitante; nas cidades com mais de 200 mil habitantes a quantidade era de 800 

a 1.200 gramas por habitante.57 Em pesquisa publicada em 2010 constatou-se que 

nos municípios grandes (população maior do que 1 milhão de habitantes) 83,2% dos 

resíduos produzidos eram destinados a aterro sanitário; 14,7 em aterro controlado e 

2,1 em lixão ou vazadouro. Nos municípios médios (população entre 100 mil e 1 

milhão de habitantes) 56,2% dos resíduos produzidos eram destinados a aterro 

sanitário; 24,2% em aterro controlado e 19,4 em lixão ou vazadouro. Nos municípios 

pequenos (população menor do que 100 mil habitantes) 25,1% dos resíduos 

produzidos eram destinados a aterro sanitário; 19,4% em aterro controlado e 25,5% 

em lixão ou vazadouro.58  

 Essas estatísticas permitem concluir que eram recolhidos cerca de 

45.727.565 toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos no Brasil e, quanto maior 

o município, maior a quantidade recolhida e maior a chance, em percentual, de que 

esse material fosse depositado em aterros sanitários. Nos municípios pequenos a 

situação se inverte, pois mais da metade dos resíduos sólidos recolhidos eram 

destinados a lixões ou vazadouros.  

O serviço de coleta seletiva em 2008 estava presente em apenas 994 

municípios brasileiros, dos 5.561 existentes: 21 municípios na região Norte; 80 na 

região Nordeste, 408 na região Sudeste; 454 na região Sul e 31 na região Centro 

Oeste. Os líderes em números de coleta seletiva foram São Paulo com 223 pontos 

de coleta e Paraná com 190 pontos; Rondônia e Amapá não possuíam sequer um 

serviço de coleta seletiva.59 Somado a esse panorama, em pesquisa solicitada pelo 

                                                             
57 IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 2000. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032002pnsb.shtm>. Acesso em: 11 mai. 2011. 
58 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pesquisa sobre Pagamento por Serviços 
Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. DF, 2010. p. 21. Disponível em: 
<http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2011. 
59 IBGE. Tabela de Resultados de Manejo de Resíduos Sólidos. Municípios com serviço de coleta 
seletiva, por tipo de material recolhido, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação. 
2008. Disponível em: 
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Ministério do Meio Ambiente e Walmart Brasil em 2010, em 11 capitais brasileiras, 

constatou-se que no lixo doméstico 70% dos entrevistados jogam pilhas e baterias; 

66% descartam remédios e 33% jogam tintas e solventes.60 

 Isso quer dizer que apenas 17,84% dos municípios brasileiros têm algum 

serviço de coleta seletiva, com maior número de pontos nas regiões Sul e Sudeste. 

Entretanto, não se pode concluir que todo resíduo passível de reciclagem nesses 

municípios tenha destinação ambientalmente adequada. A pesquisa evidenciou, 

ainda, o hábito nocivo do brasileiro de descartar no lixo doméstico pilhas, baterias, 

medicamentos, tintas e solventes. 

Na pesquisa mencionada, solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Walmart Brasil em 2010, evidenciou que 34% dos entrevistados gerais e 55% só em 

Curitiba/PR disseram não concordar que a ciência seja capaz de resolver todos os 

problemas ambientais. Ainda, 75% dos entrevistados em Brasília/DF e 73% dos 

entrevistados em Curitiba/PR disseram não concordar que a preocupação com o 

meio ambiente no Brasil é exagerada.61  

A preocupação da sociedade com o meio ambiente é o primeiro passo para 

modificar hábitos de consumo que promovam a redução na produção de resíduos 

sólidos62, o melhor aproveitamento dos recursos existentes e capacidade de 

reconhecer, recolher e separar os materiais passíveis de reciclagem. 

 As estatísticas revelam que é preciso conter a evolução dos danos ambientais 

decorrentes do descarte de resíduos sólidos, de modo que as gerações futuras não 

tenham de se deparar com problemas ambientais graves, irreversíveis e complexos, 

que venham a comprometer a existência digna de seres humanos e dos 

                                                                                                                                                                                              

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/tabelas_pdf/tab104.pdf
>. Acesso em: 11 mai. 2011. 
60 Synovate, Wal Mart Brasil e Ministério do Meio Ambiente. Sustentabilidade aqui e agora: brasileiros 
de 11 capitais falam sobre meio ambiente, hábitos de consumo e reciclagem.   2010. p. 07 Disponível 
em: <http://www.walmartsustentabilidade.com.br/_pdf/relatorios/sustentabilidade_aqui_e_agora.pdf>.   
Acesso em: 11 mai. 2011.  
61Ibidem, p.16.   
62 Pesquisa realizada pela Synovate em 11 capitais brasileiras indicou que são jogadas fora, 
anualmente, cerca de 12 bilhões de sacolas plásticas, sem o manejo adequado, que causam visíveis 
estragos no meio ambiente urbano e na natureza. Dos 1.100 entrevistados, 40% deles disseram que 
estariam dispostos pessoalmente a não usar sacolas plásticas.  Synovate, Wal Mart Brasil e 
Ministério do Meio Ambiente. Sustentabilidade aqui e agora: brasileiros de 11 capitais falam sobre 
meio ambiente, hábitos de consumo e reciclagem.  2010. Disponível em: 
<http://www.walmartsustentabilidade.com.br/_pdf/relatorios/sustentabilidade_aqui_e_agora.pdf>.   
Acesso em: 11 mai.2011. 
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ecossistemas. 63 “O ser humano, parte integrante da natureza, não pode alcançar a 

meta de uma vida saudável se não integrado num meio ambiente igualmente 

sadio.”64 

Nesse sentido, em 1972, a Declaração das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano de Estocolmo atribuiu a grave responsabilidade da geração atual 

de proteger e melhorar o ambiente, não somente para sua própria fruição, mas 

também para as gerações futuras, conforme Princípio 1º:  

 

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequada em ambiente que esteja em 
condições de permitir uma vida digna e de bem-estar; tem ele a 
grave responsabilidade de proteger e melhorar o ambiente para as 
gerações presentes e futuras. 

 

 No plano nacional, o artigo 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 contemplou não só o direito das gerações atuais, mas também das 

futuras ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever do Poder Público e 

da coletividade de defendê-lo e preservá-lo.65  

 O direito de viver em um meio ambiente sadio parece conflitar com o sistema 

capitalista de produção e consumo.66 O emprego dos recursos naturais na produção 

acelerada do capitalismo tem colocado em análise a relação do ser humano com a 

natureza, esta considerada como o substrato da vida, e a forma de desenvolvimento 
                                                             
63 “Uma das mais dramáticas formas de injustiça ambiental, porém, se dá na ocupação humana das 
áreas contaminadas e próximas a aterros sanitários.” FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A 
propriedade no direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 334.   
64 Ibidem, p. 337.  
65 BRASIL. Constituição Federal (1988). “Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 15 
mai.2011. 
66 “As próprias relações sociais capitalistas causam a insustentabilidade do meio ambiente – de que é 
exemplo bem marcante o problema do desperdício pela superprodução. A base da sociedade 
capitalista é a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos, sendo dominada pela lei de 
mercado (lei da oferta e procura). O empreendedor procura produzir e investir no setor e no produto 
que tenha demanda. O afluxo de interessados acarreta o excesso de produção, levando à queda do 
preço. Isso ocorrendo, o empreendedor, entre outras alternativas, vai procurar direcionar sua 
produção para outro setor ou produto que tenha demanda e preço. E, se produziu a mais e a 
tecnologia ficou obsoleta, ele, com freqüência, simplesmente descarta o estoque do produto, porque 
não compensa mais sua comercialização do ponto de vista econômico. A relação capitalista e o 
desperdício estão diretamente relacionados. A sociedade capitalista propicia, desse modo, situações 
de grande impacto ambiental, como exemplificado com o problema da superprodução.” YOSHIDA, 
Consuelo Yatsuda Moromizato. Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem 
a Paulo Affonso Machado. In: KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles; SOARES, Inês 
Virginia Prado (orgs). São Paulo: Malheiros, 2005. p.444. 
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adotada pelos países. O desafio consiste em estabelecer parâmetros para o uso 

atual dos recursos naturais, e conseqüente descarte de resíduos, de modo a não 

prejudicar o atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras.  

 

Não temos o direito de sacrificar a geração presente em prol de um 
futuro radiante para aqueles que virão depois de nós, da mesma 
forma que não temos o direito de privar as gerações futuras de 
herdarem um planeta habitável.67  

  

 A produção acelerada de resíduos pela sociedade contemporânea demanda 

uma análise aprofundada da relação do ser humano com o meio ambiente e o direito 

das atuais e futuras gerações.68 Indaga-se como limitar a ação que causa 

degradação ao meio ambiente, que uma vez definhado, colocará em risco a própria 

existência humana. Makower69 relata que um americano utiliza cerca de 55 quilos 

diários de recursos naturais extraídos de fazendas, florestas, invernadas, oceanos, 

rios e minas que entram nos produtos que são consumidos a cada dia, ou seja, são 

cerca de 450 toneladas de recursos, inclusive a água utilizada, para satisfazer as 

necessidades de uma família americana de quatro pessoas.   

Uma grande questão consiste em equacionar as reais necessidades humanas 

e a marcha do capitalismo, vez que ostentam objetivos distintos.70 O ser humano 

precisa dos recursos naturais para a satisfação de suas necessidades e na 

sociedade contemporânea a maioria dos recursos naturais está disponível no 

mercado na forma de produtos.  

                                                             
67 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008. p. 75 
68 “O crescimento brusco e vertiginoso da entropia no planeta e a satisfação das exigências dos 
padrões de consumo hoje existentes não permitem nem o atendimento das necessidades normais 
das presentes gerações (isto é, as condições mínimas necessárias para que se possa assegurar a 
dignidade humana) nem muito menos a preservação da qualidade de vida das gerações futuras.” 
FIGUEIREDO, Guilherme Jose Purvin de. Resíduos Sólidos:ponto final da insustentabilidade 
econômica. Revista de Direitos Difusos. Volume 13, Gestão de Resíduos Sólidos – I, Jun/2002. São 
Paulo: Esplanada. p. 1.723. 
69 MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era 
dos negócios. São Paulo: Gente, 2009. p. 236. 
70“As necessidades dos consumidores são ilimitadas e insaciáveis. Na cultura do consumidor as 
necessidades de cada um de nós são insaciáveis. Esta sensação de insaciabilidade é interpretada de 
duas formas distintas. A primeira a vê como uma conseqüência da sofisticação, do refinamento, da 
imaginação e da personalização dos desejos e necessidades das pessoas e/ou da vontade individual 
de progresso econômico e social. A segunda, como uma exigência do sistema capitalista para a sua 
própria sobrevivência. A necessidade deste por um crescimento permanente cria uma ansiedade 
acerca da possibilidade de algum dia essas necessidades serem satisfeitas ou financiadas.“ 
BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 34.   
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Entretanto, os produtos colocados no mercado de consumo não conseguem 

contemplar o seu preço real, principalmente se comparados entre os oriundos dos 

países do hemisfério norte e do hemisfério sul, quer dizer, entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Montibeller-Filho71 ressalta que o preço de 

mercado compreende uma troca socioeconômica e ecoeconômica desigual, pois o 

sistema capitalista não consegue atribuir corretamente os preços das mercadorias, 

vez que o valor por elas recebido não compensa a desordem física e social deixada 

no local de sua extração ou produção, tampouco compensa a possibilidade de 

esgotamento do bem, sejam estes não renováveis ou renováveis, nessa última 

hipótese quando não se procede à sua exploração convenientemente sustentável.72 

“Em geral, países, regiões, comunidades ou produtores individuais são pobres não 

por produzirem pouco, mas pelo fato de seus produtos no mercado serem vendidos 

a preço baixo.”73 

Alguns países em desenvolvimento, além de sofrer o prejuízo inerente à 

precificação dos seus produtos conforme relatado, ainda sofrem pelo fato de serem 

um depósito ilegal de resíduos perigosos. Monediaire74, ao tratar dos resíduos no 

direito internacional do ambiente, relata que a aplicação da Convenção da Basiléia, 

por sua redação, faz aflorar um efeito perverso, de criar um mercado ilegal e 

particularmente lucrativo de resíduos perigosos, assim como o mercado da droga. O 

autor relata que a Convenção da Basiléia atribui ao tráfico ilegal de resíduos 

perigosos o caráter infracional e, por essa razão, os Estados devem prever, em suas 

legislações internas, sanções penais sem prejuízo da responsabilidade no plano 

internacional.75      

                                                             
71 MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos 
sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: UFSC, 2008. p. 270. 
72 “Em cada peça de madeira que chega à cidade, ali vão embutidas ações que contribuíram e estão 
contribuindo para a perda da biodiversidade, ameaças à diversidade cultural (inclusive sítios 
arqueológicos e a nefasta aculturação e dizimação dos povos indígenas), perda da cobertura vegetal 
(e possíveis contribuições às alterações microclimáticas locais e climáticas globais), erosão e 
empobrecimento dos solos, assoreamento dos rios e danos à vida aquática, inundações, doenças, 
estabelecimento de monoculturas... (essa listra de possíveis interações é infindável e termina se 
comunicando com toda a ecosfera).”  DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade 
humana. São Paulo: Gaia, 2002. p. 161. 
73 Ibidem, p. 278. 
74 MONEDIAIRE, Gérard. Os Resíduos no Direito Internacional do Ambiente. In Série Grandes 
eventos – meio ambiente. ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União, 2004. p.220.  
75 BRASIL. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. “Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: 
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As disparidades entre os países ricos e pobres evidenciam que o sistema não 

se preocupa com a degradação do meio ambiente e com a justiça social, de modo 

que imperam os interesses de grupos restritos, que fazem movimentar o mercado 

para a satisfação de consumidores cujas vontades já estão saciadas:   

 

Desde o início, o paradoxo do capitalismo de consumo tem sido o 
fato de que aqueles com necessidades verdadeiras não têm meios 
de entrar no mercado, o que deixa os produtores sem alternativa 
alguma a não ser fabricar necessidades para aqueles cujas vontades 
já estão excessivamente satisfeitas. As desigualdades radicais que 
dividem as sociedades desenvolvidas a partir de dentro e que 
continuam a corroer o planeta latitudinalmente, separando-o em 
hemisférios que existem como se fossem planetas diferentes, 
alimentam-se do moderno “triunfo” do capitalismo como consumismo. 
Mas onde existem necessidades verdadeiras, o capitalismo – 
eternamente em busca de lucros – não está.76  

 

O consumo está primordialmente direcionado à população provida de 

condições para adquirir produtos para satisfação de necessidades ditas “fabricadas” 

e não para a população carente de produtos para a satisfação das suas 

necessidades reais. Dessa forma, o modo de produção e consumo proposto pelo 

sistema capitalista contribui para o aumento desnecessário da geração de resíduos 

sólidos que poluem o meio ambiente.77  

O motor do sistema capitalista se ampara no uso da tecnologia, que consiste 

no aprimoramento dos produtos colocados no mercado de consumo e na criação de 

outros produtos diferenciados, inovadores e facilitadores da vida. O desenvolvimento 

tecnológico permite produzir mercadorias de melhor qualidade e praticidade do 

                                                                                                                                                                                              

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
        § 1o  Nas mesmas penas incorre quem:  
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as 
normas ambientais ou de segurança;  
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.  
        § 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a 
um terço. 
        § 3º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm>. Acesso em: 10 jun. 2011.  
76 BARBER, Benjamin R. Consumido. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 352. 
77“[...] em regra, os mercados falham na alocação dos recursos ambientais, em razão do fato de que a 
utilização dos bens que integram o meio ambiente é livre, não exclusiva e isenta de custos, de modo 
que os efeitos externos negativos representados pela poluição e pela degradação ambiental não são 
considerados no cálculo dos custos privados, transferindo um ônus para a sociedade, sem qualquer 
tipo de compensação.” CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. p. 04. 
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ponto de vista funcional, econômico e também ambiental. Entretanto, embora sejam 

desenvolvidos produtos que realmente satisfazem as necessidades do ser humano, 

qualquer aumento na produção faz gerar aumento no descarte de produtos 

superados por essa nova tecnologia, que serão substituídos por novos produtos, o 

que gera a produção de mais resíduos78.  

  

O crescimento na coleta e reciclagem do lixo eletrônico, ou do e-lixo, 
está aumentando devagar, apenas ultrapassando o crescimento na 
produção de computadores, impressoras, monitores, servidores e 
diversos outros detritos digitais usados – mas, em termos absolutos, 
estamos sendo enterrados. Embora o número de programa de 
reciclagem aumente, o percentual de equipamento coletado para 
reciclagem permanece o pequeno. Em 2006, por exemplo, a 
quantidade de e-lixo coletado para reciclagem ficou relativamente 
inalterada desde o ano anterior, enquanto o crescimento dos 
produtos eletrônicos de consumo – que precisarão ser reciclados 
dentro de poucos anos – elevou-se em mais de 400 mil toneladas 
durante aquele ano.79  

  

 O desenvolvimento tecnológico, segundo Jonas80, quando colocado em 

marcha com objetivos de curto prazo tendem a adquirir sua própria dinâmica 

compulsiva, de modo que se tornam não somente irreversíveis, mas também 

autopropulsionados, a ultrapassar aquilo que os agentes quiseram e planejaram. 

Assim, pode-se dizer que o desenvolvimento tecnológico autopropulsionado constitui 

mais um mecanismo de produção para o consumo no sistema capitalista.     

Impingir nas mentes dos consumidores uma cultura de consumo ostensiva e 

freqüente tem sido uma importante tarefa do capitalismo. Somente esse modelo de 

consumo é que manterá acesas as chamas do capitalismo com a inerente 

lucratividade do sistema. Para que essa dinâmica ocorra e seja mantida, deve haver 

a infantilização do adulto e a corrupção das crianças, segundo Barber81, por meio do 

trabalho incessante dos executivos de marketing a serviço do sistema capitalista. 

                                                             
78 Pesquisa realizada pela Synovate em 11 capitais brasileiras indicam 17% dos 1.100 entrevistados 
possuem lixo eletrônico guardado em casa que precisam de uma destinação ambientalmente 
adequada. Synovate, Wal Mart Brasil e Ministério do Meio Ambiente. Sustentabilidade aqui e agora: 
brasileiros de 11 capitais falam sobre meio ambiente, hábitos de consumo e reciclagem. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.walmartsustentabilidade.com.br/_pdf/relatorios/sustentabilidade_aqui_e_agora.pdf>.   
Acesso em: 11 mai. 2011. 
79 MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era 
dos negócios. São Paulo: Gente, 2009. p. 218. 
80 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 
de Janeiro: PUC-Rio, 2006. p. 78.  
81 BARBER, Benjamin R. Consumido. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 18 e 42. 
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Esse autor explica que a forma do capitalismo se manter é fazer com que o 

consumidor adulto, provido de recursos que podem ser destinados ao consumo, seja 

infantilizado em seus gostos, necessidades e comportamento para parecer cada vez 

mais jovem e assim consumir produtos destinados à faixa etária mais tenra; da 

mesma forma acontece com as crianças, que em sua ingenuidade, desproteção e 

suscetibilidade à manipulação externa, ficam vulneráveis à bajulação comercial e ao 

marketing capitalista. 

O consumidor vem sendo moldado pelo sistema capitalista em sua 

alimentação, vestimenta, moradia, gostos e hábitos para que seja um reprodutor 

desse modo de vida.82 O consumidor é “trabalhado” pelo sistema para que sua 

percepção se volte somente para o consumo, e não para considerar os resíduos 

gerados após o consumo e que podem gerar danos irreversíveis ao meio ambiente. 

A infantilização inculcada nos adultos os induz a consumir automaticamente, sem 

questionar a degradação ambiental decorrente do seu ato:    

 

Além da cultura pop, o etos infantilista também domina: julgamentos 
dogmáticos, com base em “preto no branco”, na política e na religião 
substituem as complexidades cheias de nuança da moralidade 
adulta, enquanto as marcas da infância perpétua são impressas em 
adultos que se entregam à puerilidade sem prazer e à indolência sem 
inocência. Daí a atração do novo consumidor pela idade sem 
dignidade, por roupas sem formalidade, sexo sem reprodução, 
trabalho sem disciplina, brincadeiras sem espontaneidade, aquisição 
sem propósito, certeza sem dúvida, vida sem responsabilidade e 
narcisismo até a idade avançada e até a morte sem um vestígio de 
sabedoria e humildade.83   

 

O risco da infantilização do consumidor consiste na possibilidade deste voltar-

se para os interesses de criança e distanciar-se das responsabilidades de adulto. É 

esse consumidor, também cidadão de um mundo globalizado, o encarregado de 

direcionar o desenvolvimento e as políticas estatais para decisões que deveriam ser 

salutares para a humanidade. Makower84 relata que desde a pré-escola é difundida a 

política dos “três Rs” – reduzir, reutilizar e reciclar, mas as pessoas esquecem que 

                                                             
82 “É inegável que ocorre hoje, na sociedade globalizada, um modelo de consumo que obedece a 
padrões insustentáveis, onde cada consumidor, ao utilizar um produto ou serviço no seu cotidiano, 
está em realidade contribuindo com a não preservação do meio ambiente.”MARTINS, Jorge Haroldo. 
Resíduos sólidos responsabilidade pós-consumo.Revista de Direitos Difusos. Vol. 22, Ocupação 
Territorial e Meio Ambiente III. Nov/Dez. 2003. p. 3137.  
83 BARBER, Benjamin R. Consumido. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 17. 
84 MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era 
dos negócios. São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 226. 
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eles representam uma hierarquia de prioridades, na qual o mais importante é reduzir 

a quantidade de resíduos que serão jogados fora, de modo que a reciclagem, que é 

considerada como a única meta, é na verdade a terceira prioridade.  

O mundo globalizado, por sua essência, especificidade e considerado 

verdadeiramente, segundo Santos85, seria constituído de pelo menos três mundos 

num só mundo: o primeiro mundo seria aquele que nos é apresentado e que a 

globalização se mostra como fábula86; um segundo mundo seria o real e, nessas 

condições, a globalização se apresentaria como perversidade87; e o terceiro mundo 

seria aquele que denota o que ele pode ser e que carece de uma nova globalização.  

Esse cidadão pertencente ao mundo globalizado, se quiser mudar o quadro 

de perversidade em que se encontra, deverá desenvolver mecanismos e novas 

percepções para reescrever esta nova globalização, mais justa e voltada para os 

interesses do ser humano e de toda forma de vida terrena. Para isso deverá ter 

maturidade suficiente para entender a globalização mostrada fábula e impedir o 

progresso da globalização perversa; deverá despojar-se do papel de pessoa 

manipulada pelo sistema e atuar de maneira que as necessidades primordiais do ser 

humano sejam atendidas. 

Essa nova racionalidade, uma vez impregnada nos valores da sociedade, 

permitirá a sua materialização na criação de normas, nacionais e internacionais, 

assim como políticas estatais, voltadas para um desenvolvimento sustentável e 

duradouro, para as presentes e futuras gerações. Makower88 relata que desligar 

computadores, trocar lâmpadas incandescentes, usar bolsas de pano no lugar das 

descartáveis, comprar carro flex e reciclar material são atos importantes, mas 

                                                             
85 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.  Rio 
de Janeiro: Record, 2002. p. 18.  
86 Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta 
quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao 
serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o 
sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. 
Ibidem, p. 19. 
87De fato, para a maior parte da humanidade a globalização está se impondo como uma fábrica de 
perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias 
perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam 
em todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças, 
supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece, a despeito dos 
progressos médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. 
Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como egoísmos, os cinismo, a corrupção. 
Ibidem, p. 20.  
88 MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era 
dos negócios. São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 236. 
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insuficientes do ponto de vista do consumo sustentável.89 Este, segundo o autor é 

mais complexo e tem a ver com a satisfação das necessidades humanas básicas e 

com o subconsumo que caracteriza uma terça parte da população mundial. O 

consumo sustentável contribui para a redução dos resíduos sólidos, pois direciona à  

aquisição de produtos de forma racional e voltada apenas para necessidades 

básicas humanas. 

 Isso significa discutir como a apropriação dos recursos naturais e geração de 

resíduos – produção e consumo – causa impactos diferenciados tanto no âmbito 

intrageracional como intergeracional. Significa repensar a forma de desenvolvimento 

adotada pelos Estados no domínio espacial de sua soberania, quer dizer, os 

mecanismos utilizados para atingir as finalidades econômicas, sociais e políticas 

sem prejudicar as nações menos favorecidas, e a relação de responsabilidade 

perante as futuras gerações, de poder transmitir a Terra o mais próximo de como a 

herdamos dos nossos antepassados.  

 A negligência com relação à responsabilidade intrageracional e 

intergeracional foi citada por Monediaire90, que relatou a estratégia de países 

industrializados, grandes produtores de resíduos, entre eles os perigosos, de se 

livrar desse encargo por meio de exportação aos países menos avançados ou 

denominados “países-lixeiras”, a exemplo da Guiné-Bissau que assinou contratos 

relacionados a resíduos na década de 1980 que representavam cinco vezes o seu 

próprio PIB e mais do dobro de sua dívida externa. Ele ainda cita o contrato 

assinado por Taiwan para armazenar 60 mil barris de resíduos radioativos da Coréia 

do Norte em uma antiga mina de carvão e o fato da China usar o Tibete como 

“lixeira radioativa”. O autor cita também que a Cogema, empresa de direito privado 

cujo capital está detido por inteiro pelo Estado francês, descartou resíduos nucleares 

durante vários anos no rio Ngamaboungou, no Gabão, por meio de suas filiais, até 

1975.  

No Brasil podemos citar o exemplo dos aproximadamente 1.4 toneladas de 

lixo contendo resíduos perigosos, compostos por resíduos farmacêuticos, 

                                                             
89 Portilho relata que o consumo sustentável seria um subconjunto da generalizada relação de 
produção-consumo capitalista e, por essa ótica, não traria nenhuma transformação fundamental na 
sociedade capitalista e na sua racionalidade, propondo apenas ajustes para direcionar a produção e 
consumo para uma forma mais “ambientalmente amiga”. PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade 
ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. p. 159. 
90 MONEDIAIRE, Gérard. Os Resíduos no Direito Internacional do Ambiente. In Série Grandes 
eventos – meio ambiente. ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União, 2004. p. 220. 
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subprodutos da produção de látex, plásticos e detritos contendo componentes 

químicos perigosos, e que foram erroneamente classificados como plásticos 

recicláveis, enviados pelo Reino Unido ao Porto de Santos/SP, em julho de 2009.91  

 Não é possível ter a dimensão exata dos resíduos perigosos que serão 

encontrados pelas gerações futuras e o impacto que isso acarretará à saúde 

humana e equilíbrio dos ecossistemas. A responsabilidade perante as gerações 

atuais e futuras é, ao mesmo tempo, do indivíduo e da sociedade, do Estado e do 

mundo globalizado. Os feitos dos nossos antepassados se projetaram em nossa 

atualidade e o que fazemos hoje será projetado aos nossos descendentes. Dessa 

forma, as atitudes presentes devem considerar, de maneira responsável, o presente 

e o futuro, com ética diante do semelhante, principalmente em relação aos países 

em desenvolvimento, nos quais há fome e miséria. Jonas ressalta que a 

responsabilidade é a marca distintiva do ser humano e a ética existe para ordenar 

suas ações e regular seu poder de agir.92    

 A indagação que se faz é de como limitar a produção de resíduos 

tecnológicos, perigosos e complexos oriundos de um desenfreado desenvolvimento 

tecnológico não pautado no princípio da precaução? O que fazer quando esse 

desenvolvimento tecnológico é direcionado a grupos restritos de pessoas, países ou 

regiões, em detrimento de toda a humanidade que tem que suportar as 

externalidades negativas dessa produção após o consumo? A humanidade pode ter 

sua existência ou saúde arriscados por determinados grupos de pessoas em função 

de interesses particulares? Qual o papel do ser humano, da sociedade, dos Estados 

e do mundo globalizado perante o meio ambiente e os menos favorecidos? 

Essa reflexão deve ser exercitada, pois não é possível aferir de plano quais 

serão os prejuízos suportados pela humanidade e pelo meio ambiente a longo 

prazo, a considerar que os danos ambientais são cumulativos, não respeitam 

fronteiras e têm conseqüências muitas vezes desconhecidas, como asseverou 

Prieur: 

Os fenômenos que afetam ao meio natural se caracterizam muito por 
sua grande complexidade. Mas é preciso, sobretudo, colocar em 
relevo os seguintes elementos que raramente se encontram nos 
danos não ecológicos: as conseqüências danosas de uma lesão ao 

                                                             
91Pontes Quinzenal. Vol. 04, n. 14, p.3, 31 ago. 2009. Disponível em: 
<http://ictsd.org/downloads/pontesquinzenal/pq4-14.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2011. 
92 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 
de Janeiro: PUC-Rio, 2006. p. 65 e 175.  
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meio ambiente são irreversíveis (não se reconstitui um biótipo ou 
uma espécie em via de extinção), estando vinculadas ao processo 
tecnológico; a poluição tem efeitos cumulativos e sinergéticos, que 
fazem com que estas se somem e se acumulem, entre si; a 
acumulação de danos ao longo de uma cadeia alimentaria, pode ter 
conseqüências catastróficas (enfermidade de Minamata no Japão); 
os efeitos dos danos ecológicos podem manifestar-se muito além das 
proximidades vizinhas (efeitos comprovados pela contaminação das 
águas, pelas chuvas ácidas, devidas ao transporte atmosférico a 
longa distância do SO²); são danos coletivos por suas próprias 
causas (pluralidade de autores, desenvolvimento industrial, 
concentração urbana) e seus efeitos (custos sociais); são danos 
difusos em sua manifestação (ar, radioatividade, poluição das águas) 
e no estabelecimento de nexo de causalidade; tem repercussão na 
medida em que implicam agressões principalmente a um elemento 
natural e, por rebote ou ricochete, aos direitos individuais.93  

 

A projeção para o futuro dos impactos ambientais negativos tem sua marcha 

mais rápida do que o poder humano de dirimir os conflitos dele resultantes. Ocorre 

que o Estado e até mesmo a comunidade científica não dispõem de amplo 

conhecimento e estrutura para compreender todos os riscos resultantes de uma 

atividade lesiva, atual e futura, de modo a se tornar impossível dimensionar a 

totalidade do que se espera pela frente. Conforme assevera Jonas94, há 

possibilidade da ciência, no futuro, solucionar diversos problemas, entre eles os 

ambientais, assim como há possibilidade do ser humano se adaptar a situações 

extremas; entretanto, não podemos ser irresponsáveis e arriscar o futuro por algo 

incerto, de crer na supersticiosa onipotência da ciência, nem na pior das garantias 

confiáveis de sobrevivência.   

E embora alguns riscos venham a ser conhecidos, o problema pode estar na 

carência de propostas idôneas para administrar tais riscos, devido ao pouco 

interesse em renunciar em favor do meio ambiente e dos mais necessitados, vez 

que os agentes envolvidos são diversos e contribuem em diferentes graus para os 

danos ambientais: 

Os problemas dogmáticos que derivam da apreciação concreta dos 
efeitos da irresponsabilidade organizada permitem afirmar não que 
as sociedades contemporâneas não sabem lidar com os problemas 
oriundos do risco, ou não sabem conviver com os riscos, ou que não 
estão cientes dos problemas produzidos pelo risco, mas que, 

                                                             
93  PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 3° Edição. Paris: Dalloz, 1996, p. 844 apud LEITE, José 
Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 103. 
94 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 
de Janeiro: PUC-Rio, 2006. p. 205-206.  
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conhecendo ou não as conseqüências concretas desse ou daquele 
risco, conhecem a existência de riscos, e não oferecem propostas 
idôneas a lidar com os mesmos.95  

 

 Dessa forma, em tese, os atos de administrar um Estado, de se organizar em 

sociedade e de desenvolver atividades diversas deveriam ser feitos com vistas aos 

interesses das atuais e futuras gerações.96 Entretanto, essa racionalidade não é 

amplamente atingida no atual sistema de produção capitalista, conforme relatado. 

Assim, a nova globalização, que não se confunde com a globalização perversa nem 

como a globalização considerada como fábula, será conquistada, segundo Santos97, 

por meio da escassez experimentada pelos pobres e principalmente pela classe 

média, como fruto, primeiramente, de uma reclamação pessoal para depois uma 

reivindicação voltada para a coletividade.  

 

A atual experiência de escassez pode não conduzir imediatamente à 
desejável expansão da consciência. E quando esta impõe, não o faz 
igualmente, segundo as pessoas. Visto esquematicamente, tal 
processo pode ter, como primeiro degrau, a preocupação de 
defender situações individuais ameaçadas e que se deseja 
reconstituir, retomando o consumo e o conforto material como o 
principal motor de uma luta, que, desse modo, pode limitar-se a 
novas manifestações de individualismo. É num segundo momento 
que tais reivindicações, fruto de reflexão mais profunda, podem 
alcançar um nível qualitativo superior, a partir de um entendimento 
mais amplo do processo social e de uma visão sistêmica de 
situações aparentemente isoladas. O passo seguinte pode levar à 
decisão de participar de uma luta pela sua transformação, quando o 
consumidor assume papel de cidadão.98  

 

                                                             
95 LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 108. 
96 “A questão que carece de melhor solução, para efeito de cumprimento do princípio jurídico 
ambiental do desenvolvimento sustentável, não é a reinvidicação da propriedade do resíduos sólidos, 
e sim a facilidade que os ordenamentos jurídicos oferecem ao proprietário para que o abandone. Ora, 
o cumprimento pleno da função social da propriedade implica em atribuir ao proprietário do bem a 
responsabilidade pelo resíduo que gerou em sua produção e consumo. É inadmissível seguir a 
tendência no sentido de tolerar que o proprietário, usufruindo todas as vantagens econômicas do bem 
que possui, descarte sua parcela indesejável no meio ambiente, reduzindo com isso a qualidade de 
vida de toda a população que jamais aproveitou, ainda que reflexamente,das vantagens daquela 
propriedade.” FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p.335.   
97 Santos faz uma distinção entre o pobre e o miserável, de modo que os miseráveis são aqueles que 
se encontram numa situação de privação total, com o aniquilamento da pessoa; são os derrotados. Já 
os pobres, embora se encontrem numa situação de carência, tem condições de lutar e não se 
entregam. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 132. 
98 Ibidem, p. 139. 
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    A escassez, como o motor propulsor de uma nova realidade, faria emergir 

uma nova racionalidade mais justa e voltada para os interesses do ser humano. A 

população privada de recursos, ao se ver inserida numa situação de escassez, que 

a impedisse de usufruir dos benefícios do capitalismo e a alijasse do sistema, 

procuraria estabelecer condições de vida mais digna, na qual poderia estar inserido 

o direito de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. “Para alguns, a 

qualidade de vida é obtida às custas da limitação das produções materiais; para 

outros, ela é, ao contrário, proporcional à abundância dos produtos.”99  

Essa nova mentalidade somente seria desenvolvida a partir de 

acontecimentos históricos capazes de fazer mudar a concepção do ser humano em 

relação a si, em relação ao semelhante e ao meio em que vive. Repensar a 

qualidade de vida será repensar a forma de apropriação dos recursos naturais, o 

descarte de resíduos e a relação do ser humano com a natureza. A pressão 

exercida pela limitação material poderá compor uma nova percepção da 

humanidade e do meio ambiente, a mudar a racionalidade do sistema para uma 

mais humana, que considere o direito das gerações atuais e futuras. 

                                                             
99 SACHS, Ignacy.  Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento.  Ignacy Sachs; 
Paulo Freire Vieira (org.). – São Paulo: Cortez, 2007. p.55. | 
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CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO E PRINCÍPIOS DO 
DIREITO AMBIENTAL. 

  

 O ordenamento jurídico de um Estado reflete os valores essenciais de sua 

sociedade, adquiridos e desenvolvidos ao longo da sua história. No decorrer dos 

anos, a sociedade estabelece diretrizes básicas que devem ser perseguidas, 

protegidas e difundidas, de forma que sua organização fundamental seja alcançada. 

Essas diretrizes básicas são construídas paulatinamente sob a influência dos 

contextos temporal, espacial, cultural e histórico, nos quais está inserida a 

sociedade.  

 Essas diretrizes básicas ou valores essenciais são concebidos pelo direito 

como princípios100, que dão sustentação a todo sistema jurídico. Essa espécie de 

norma jurídica é dotada de elevado grau de abstração, vagueza e generalidade, “no 

sentido de uma enunciação larga e aberta, capaz de hospedar as grandes linhas na 

direção das quais deve orientar-se todo o ordenamento jurídico.”101 Essas 

características conferem ao princípio a possibilidade de adaptar-se e, assim, regular 

uma quantidade ilimitada de situações. Nesse sentido, pode-se dizer que os 

princípios atuam no sistema jurídico ao direcionar as demais normas, de modo a 

determinar-lhes o sentido e dimensão, integrando-as ao sistema. 

 Os princípios da responsabilidade pós-consumo, direcionados à questão 

ambiental, a exemplo dos demais princípios do Estado de Direito, nasceram das 

circunstâncias ocorridas no decorrer da história, que influenciam, envolvem e 

atingem toda a sociedade contemporânea. Nos sistemas de produção anteriores à 

Revolução Industrial não havia a utilização predatória dos recursos naturais com a 

intensidade que passou a ocorrer no período Pós Revolução Industrial e, assim, as 

atividades desenvolvidas até então, pela forma de apropriação e descarte, permitiam 

à natureza a possibilidade de metabolização dos resíduos produzidos.  

 Diante dessa nova forma, acelerada e descomprometida, de apropriação dos 

recursos naturais e descarte dos resíduos, a sociedade contemporânea, que se viu 

                                                             
100 “Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários à realização de um estado 
de coisas ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de um estado de coisas pela adoção de 
comportamentos a ele necessários. Essa perspectiva de análise evidencia que os princípios implicam 
comportamentos, ainda que por via indireta e regressiva.” ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da 
definição à aplicação os princípios jurídicos. 8° Edição. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 80.     
101 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
2003. p.18. 
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premida de um ambiente sadio, desenvolveu novas diretrizes, princípios, que 

pudessem reger o sistema jurídico e pudessem dar um novo rumo às atividades 

desenvolvidas, ao considerar as debilidades do sistema. Essa nova percepção da 

questão ambiental passou a ser profundamente alterada, como destaca Portilho102, 

em decorrência do necessário aprofundamento do debate, do agravamento dos 

problemas ambientais, do desenvolvimento de novos estudos científicos e da 

participação de novos atores que trouxeram novas questões e interesses.  

 É verdade que os princípios afins à questão ambiental, especificamente nesse 

caso os da responsabilidade pós-consumo, coexistem com princípios que também 

fazem parte do Estado de Direito, alguns deles a exprimir até mesmo interesses 

aparentemente colidentes. Para que haja uma efetiva gestão dos resíduos pós- 

consumo é necessário dar aos princípios a sua exata dimensão, mormente quando 

se elabora, se interpreta e se aplicam as regras jurídicas, a considerar que estes 

alicerces existem para a salvaguarda da qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações.   

 Assim, os princípios orientam e conduzem o Estado ao seu objetivo 

fundamental, que é o bem comum da sociedade, e a sua postura ativa implicará em 

conter os abusos freqüentemente cometidos pelos detentores de capital, 

compelindo-os a adequar suas atividades empresariais com a finalidade de alcançar, 

em primeiro plano, a justiça social com a busca incessante de uma real qualidade 

ambiental.  

 

2.1. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CICLO DE VIDA 

  

 O princípio do desenvolvimento sustentável nasceu dos diversos debates 

internacionais sobre a forma de desenvolvimento adotada pelos países e o impacto 

ambiental decorrente de suas atividades produtivas e de consumo. A análise do ciclo 

de vida, instrumento de gestão ambiental voltado para a concretização do 

desenvolvimento sustentável, deve ser utilizada para avaliar os impactos ambientais 

de um produto durante todo o seu ciclo de existência e constitui uma tentativa de 

obter a compatibilização entre a atividade econômica e a proteção ambiental.  

                                                             
102 PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. 
p.24. 
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 A Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano realizada em 

1972 foi o primeiro marco importante para as discussões sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento, em que foram redigidos 26 princípios norteadores das atividades 

desenvolvidas pelos Estados, principalmente as econômicas, com escopo da 

preservação ambiental. Esse documento garantia aos Estados o desenvolvimento 

econômico por meio da utilização dos recursos naturais, mediante um planejamento 

detalhado no qual também conjugasse a preservação do meio ambiente. Tentava-

se, pois, conciliar a necessidade de desenvolvimento e a utilização e descarte dos 

recursos naturais, ou seja, as atividades de produção e consumo. Nesse evento foi 

introduzida por Maurício F. Strong, secretário geral da Conferência de Estocolmo, a 

idéia de ecodesenvolvimento, que mais tarde foi aprimorada por Ignacy Sachs a 

partir de 1974, ao denominá-la de desenvolvimento sustentável.  

 Segundo Sachs103, são diversos os adjetivos usados para qualificar o 

desenvolvimento, quais sejam, econômico, social, político, cultural, sustentável do 

ponto de vista ecológico; ele sugere que, por se tratar o desenvolvimento de um 

conceito pluridimensional, deveria ser qualificado com apenas um adjetivo: “integral”. 

“’Integral’ denotaria não só as múltiplas facetas do desenvolvimento, mas sugeria 

também que todas aquelas consideradas pertinentes sejam levadas em 

consideração.”104  

O desenvolvimento sustentável se apóia em cinco pilares, conforme assevera 

Sachs: 

 

a – Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto 
instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social que 
paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do 
nosso planeta; 
 b- Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de 
sustentação da vida como provedores de recursos e como 
“recipientes” para a disposição de resíduos); 
c- Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das 
populações e das atividades; 
d – Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua 
non para que as coisas aconteçam; 
e – Político, a governança democrática é um valor fundador e um 
instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a 
liberdade faz toda a diferença.105 

                                                             
103 SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento.  São Paulo: 
Cortez, 2007. p. 292.  
104 Ibidem, p. 292 
105 Ibidem, p. 15. 
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 O Relatório Brundtland, publicado em 1987, conhecido também como Nosso 

Futuro Comum, complementou a definição de desenvolvimento sustentável, tido 

como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades.” O Relatório Brundtland enfatizou a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões atuais de produção e consumo, e 

ressaltou ao mundo a limitação dos recursos naturais. Ademais, estabeleceram-se 

medidas e metas aos Estados, para que, com fulcro na sua prerrogativa como 

agente regulador, passassem a reorganizar suas atividades, principalmente as 

econômicas, a alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, retomou a idéia de 

desenvolvimento sustentável e atribuiu, principalmente aos paises desenvolvidos, a 

degradação ocasionada ao meio ambiente pelos padrões atuais de produção e 

consumo.  Neste encontro foi consagrado o princípio das responsabilidades comuns 

mas diferenciadas, que dispensa tratamento diferenciado aos países em 

desenvolvimento e aos desenvolvidos, principalmente porque seriam estes os 

principais causadores do aquecimento global e emissões de gases de efeito estufa a 

partir da Revolução Industrial. Nesta conferência foi também produzida a Agenda 21, 

documento importante que consagra a necessidade de que essa nova forma de 

desenvolvimento venha a ser incorporada por todos os Estados, juntamente com a 

eficiência econômica, a proteção ao meio ambiente e a justiça social.  

 Entre os instrumentos necessários à consecução do desenvolvimento 

sustentável está a Análise do Ciclo de Vida, cujas diretrizes se mostram compatíveis 

com o desenvolvimento econômico e com a preservação do meio ambiente.  

Na Análise do Ciclo de Vida são averiguados os aspectos ambientais, 

quantitativos e qualitativos, em todas as etapas do processo produtivo, desde a 

retirada das matérias primas da natureza, e posterior processo de produção, 

transporte, distribuição, até a utilização e descarte. Por essa razão, a análise do 

ciclo de vida ficou também conhecida pela expressão “do berço ao túmulo” ou 

“cradle to grave”, pela amplitude de sua proposta. A Análise do Ciclo de Vida possui 

um enfoque sistêmico da produção, consumo e descarte, em oposição à abordagem 
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convencional da indústria, que se limita à análise dos atributos dos produtos que 

gera.106 

 Essa análise decorre do fato de que todo o produto, seja na fase produtiva, de 

consumo e ou na de descarte, provoca algum tipo de degradação no meio ambiente. 

Gerenciar todas as etapas da vida de um produto é uma maneira eficaz de 

administrar os resíduos sólidos produzidos, pois, conforme o material e técnicas 

utilizados, poderá propiciar a redução, reutilização ou reciclagem desses resíduos ao 

final de seu ciclo. O conhecimento da extensão, profundidade e alcance dos 

impactos que acompanham o produto em toda a sua cadeia produtiva é essencial 

para a melhoria da qualidade de sua fabricação, pois permite que modificações 

importantes possam ser introduzidas.  

 Os primeiros estudos sobre o ciclo de vida de produtos foram realizados 

durante a primeira crise do petróleo, na década de 60, a qual “gerou uma busca 

frenética por formas alternativas de energia e despertou o mundo para a 

necessidade de melhor utilização dos seus recursos naturais.”107 Nessa época foram 

desenvolvidos estudos para avaliar os processos produtivos, com o objetivo de 

racionalizar o consumo das fontes de energias esgotáveis. Posteriormente, em 

1965, a Coca-Cola custeou estudos realizados pela Midwest Research Institute 

(MRI) cujo objetivo era a comparação de embalagens de refrigerantes e a avaliação 

dos impactos que causavam na natureza, de modo a escolher a que tinha um 

melhor desempenho em relação à preservação do meio ambiente. Esse estudo ficou 

conhecido como Resource and Environmental Profile Analysis (REPA), foi 

aprimorado pelo MRI em 1974 e passou a ser referenciado como o marco para o 

surgimento da Análise do Ciclo de Vida – ACV (Life Cycle Assesment).108  

 Desde essa época foram desenvolvidos estudos diversos para avaliar os 

processos produtivos, a considerar a variável ambiental em todos os seus estágios e 

também a questão da ponderação do uso de fontes de energia. Entretanto, cada 

estudo apresentou critérios diversos para a sua realização, de modo que o resultado 

final apresentava variáveis relevantes entre eles, que levava a conclusões 

totalmente diferenciadas e às vezes colidentes. “Avaliações feitas segundo critérios 

                                                             
106 VALLE, Cyro Eyer do. Como se preparar para as Normas ISO 14000: qualidade ambiental: o 
desafio de ser competitivo protegendo o meio ambiente. São Paulo: Pioneira, 2000. p.107. 
107 CHEHEBE, Jose Ribamar Brasil. Análise do ciclo de vida de produtos: ferramenta gerencial da 
ISO 14000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998. p. 01. 
108 Ibidem, p. 02. 
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diferentes chegam a conclusões diferentes sobre os impactos ambientais de um 

mesmo produto, confundindo o público e lançando desconfianças quanto a esse 

instrumento de gestão ambiental.”109 

 A Setac (Environmental Toxicology and Chemistry), uma organização não 

governamental criada em 1979, teve relevante contribuição para o desenvolvimento 

de métodos para o aperfeiçoamento da Análise do Ciclo de Vida. “A Setac e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) criaram uma iniciativa 

voluntária para fomentar estudos a respeito da Análise do Ciclo de Vida e a sua 

prática por parte de empresas e órgãos governamentais.”110 

 A ISO (International Organization for Stardardization), criou o SAGE- Strategic 

Group of the Environment, com o objetivo de investigar a possibilidade criar normas 

que objetivem a padronização de qualidade e de gestão ambiental, para facilitar as 

relações comerciais, nacionais e internacionais, no que tange a produtos e serviços. 

Foi instalado, então, o  Comitê Técnico 207 (Technical Comittee - TC), em 04 de 

março de 1993 com o objetivo de elaborar normas de gerenciamento ambiental, com 

a finalidade de viabilizar a certificação da empresa. O Subcomitê Técnico de número 

5 encarregou-se do desenvolvimento de normas acerca da Avaliação do Ciclo de 

Vida, para que houvesse uma padronização nesse tipo de investigação. Dos estudos 

do TC 207 surgiram as normas ambientais que receberam a série ISO 14000.111  

 No Brasil, o órgão encarregado da implementação da ISO 14000 é a ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), entidade sem fins lucrativos fundada 

em 1940. A ABNT integra o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Inmetro) que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com personalidade jurídica e 

patrimônio próprio.  O Inmetro e o Conmetro - Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - integram o Sinmetro – Sistema Nacional de 

Metrologia e Qualidade Industrial – que tem por objetivo formular e executar a 

política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade 

de produtos industriais, consoante dispõe o artigo 1º da Lei 5966/73.  

                                                             
109 BARBIERI, Jose Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.  São 
Paulo: Saraiva, 2004. p. 147. 
110 Ibidem, p. 147  
111 D’ISEP, Clarissa Ferrira Macedo. Direito ambiental econômico e a iso 14000: análise jurídica do 
modelo de gestão ambiental e certificação iso 14001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 194 
- 197. 
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 A padronização do método de Análise do Ciclo de Vida de produtos é 

essencial para que se consigam resultados mais coerentes entre as diversas 

análises feitas, de modo que as conclusões de cada estudo se mostrem  

compatíveis entre si pela adoção de critérios padronizados. 

 Atualmente, a Análise do Ciclo de Vida de produto é uma ferramenta de 

gestão ambiental voluntária, complexa e muitas vezes custosa, na qual comporta 

uma seqüência de fases que deverão ser obedecidas, conforme enumera 

Chehebe112. A primeira delas é a definição dos objetivos da análise, ou seja, qual a 

finalidade que será dada ao resultado do trabalho, como por exemplo, a melhoria do 

produto ou a aplicação do resultado em publicidade. A segunda fase é denominada 

de escopo. O escopo deve delimitar o início e o fim dos trabalhos, quais os 

subsistemas deverão ser investigados e o nível de detalhes que será exigido no 

estudo. Passa-se, então, para uma terceira fase destinada à coleta a reunir e 

analisar os elementos envolvidos na fabricação do produto. Nessa fase analisam-se 

os fluxos de energia utilizados, as matérias primas necessárias à fabricação, os 

resíduos produzidos (sólidos, líquidos ou gasosos), o sistema de logística e demais 

itens relacionados. A amplitude da análise desses itens deve obedecer às 

exigências estipuladas na primeira fase da análise do ciclo de vida, que trata do 

objetivo e escopo. De posse dessas informações, segue-se à avaliação de cada fase 

do ciclo de vida do produto, de forma verificar quais os impactos ambientais 

produzidos pela adoção dos elementos envolvidos. Por fim, segue-se à interpretação 

dos resultados obtidos. Importante ressaltar que, no Brasil, a adoção da norma ISO 

14000 é feita voluntariamente e implica em estabelecer uma Política de Gestão 

Ambiental que tem como princípios a verificação e ação corretiva, com vistas sempre 

à melhoria contínua. 

 O ator principal na Análise do Ciclo de Vida do produto é a iniciativa privada, 

representada pelas empresas, fábricas e indústrias, responsáveis por colocar no 

mercado produtos que serão consumidos pela coletividade e que, mais tarde, se 

tornarão em resíduos sólidos. A Análise do Ciclo de Vida pode fazer o mercado se 

tornar mais competitivo, ao estimular o desenvolvimento de produtos 

ambientalmente corretos, consistindo em um diferencial para as empresas que se 

engajarem nessa jornada.  

                                                             
112CHEHEBE, Jose Ribamar Brasil. Análise do ciclo de vida de produtos: ferramenta gerencial da ISO 
14000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998. p. 23. 
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A Análise do Ciclo de Vida pode servir para que o Estado, amparado pelas 

entidades não governamentais de proteção ao consumidor e ao meio ambiente, 

desenvolva políticas que fomentem a produção e consumo consciente. Nesse 

sentido, a adoção da responsabilidade pós-consumo, ao estabelecer claramente a 

responsabilidade dos produtores e comerciantes de dar destinação ambientalmente 

adequada aos resíduos sólidos dos produtos após o seu consumo pode levar a uma 

produção ambientalmente responsável. 

 Ademais, o consumidor, ator também importante nessa dinâmica, terá 

condições de escolher entre os produtos colocados no mercado, aqueles que sejam 

sustentáveis do ponto de vista ambiental. Essa valorização dos produtos 

ecologicamente sustentáveis é um fator cultural que vem se alastrando em todo o 

mundo e que aos poucos poderá trazer aos consumidores as informações 

imprescindíveis para que a escolha recaia em mercadorias que apresentem reduzido 

impacto ambiental.113 

 Nesse sentido pode-se dizer que a Análise do Ciclo de Vida de produto tem 

sido uma ferramenta importante dentro do sistema capitalista, entre outras 

existentes, para direcionar o mercado de consumo a se desenvolver sob a ótica 

ambiental.  

 

2.2. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO  

 

Os danos ao meio ambiente não comportam, muitas vezes, a efetiva 

reparação, nem tampouco alguns riscos de danos conseguem ser minimizados ou 

evitados. Uma vez ocorrido o dano ambiental, seja em razão da geração de resíduos 

sólidos ou de seu inadequado tratamento ou disposição final, frequentemente se 

mostra impossível a recomposição do prejuízo ambiental de modo a resgatar o 

estado anterior do bem lesado, vezes pela impossibilidade material ou mesmo pela 

extrema onerosidade. Aliás, experiências têm mostrado que os danos ambientais 

                                                             
113 “E, hoje, cada vez mais, as pessoas têm consciência dessa quarta variável, o MA – Meio 
Ambiente, que está correspondendo a um novo relacionamento dos consumidores com os 
produtores, com ações de apoio ou boicotes, pressões junto ao governo para endurecer as leis, 
estimulando a atuação de ONGs e órgãos comunitários, acionistas, comunidade internacional, etc.” 
MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e gestão ambiental. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 48. 
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são reiteradamente de grande dimensão e abarcam conseqüências nefastas.114 Por 

outro lado, alguns riscos de dano que são originários da própria sociedade de 

risco115, se não minimizados ou evitados, podem provocar a socialização dos seus 

efeitos. 

 Os princípios da prevenção e precaução emergiram para contemplar essa 

perspectiva, na qual nem sempre é possível resolver as questões ambientais a 

posteriori, ou seja, depois de ocorrido o dano ambiental. Ainda que seja necessário 

aferir a responsabilidades quando há dano ambiental ou risco de dano, deve-se 

evitar a sua ocorrência, exigindo-se do Poder Público, iniciativa privada e sociedade 

civil uma atuação preventiva e precautória em favor do meio ambiente.   

 O princípio da prevenção se pauta na ação de evitar o dano ao agir de forma 

antecipada. “O posicionamento preventivo tem por fundamento a responsabilidade 

no causar perigo ao meio-ambiente.”116 A sua essência consiste em prevenir 

situações que possam gerar danos, reversíveis ou não, ao meio ambiente. Aplica-se 

esse princípio sempre que houver perigo de dano e sempre que o impacto ambiental 

negativo seja conhecido ou possa ser identificado.  

 

O âmago do princípio da prevenção ambiental está na vedação de 
repetir a atividade que já se mostrou perigosa. A atuação do princípio 
não serve como inibidora do risco de perigo abstratamente passível de 
realização por aquela atividade. Também não proíbe o risco que certa 
conduta hipoteticamente considerada possa gerar. O princípio da 
prevenção tem aplicabilidade para impedir que haja lesão numa 
atividade que já se tem ciência de ser perigosa e nociva.117 

 

 A questão que se coloca ao analisar a responsabilidade pós-consumo e 

resíduos sólidos em face ao princípio da prevenção relaciona-se, num primeiro 

                                                             
114 Segundo Dias, um computador sucateado gera 63 kg de lixo, dos quais 22 kg são lixo tóxico, 
decorrente principalmente de substâncias em seu interior, como chumbo, mercúrio, cromo, arsênico e 
varias outras substâncias halogenadas. As pilhas e baterias, igualmente, possuem metais pesados 
em seu interior. Esse material, quando disposto em lixões ou aterros, misturado com resíduos de 
natureza orgânica em decomposição, é levado por meio do chorume aos lençóis freáticos, que 
representam risco à saúde e ao meio ambiente devido ao alto poder de contaminação. DIAS, op. cit., 
p. 178 e 182.  
115  Pode-se concluir que sociedade de risco é aquela inserida na denominada modernidade tardia, na 
qual a produção social de riqueza é acompanhada pela produção social de riscos. BECK, Ulrich. 
Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. p.23. 
116 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política 
Ambiental Brasileira. In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, Antonio 
Herman V. (org). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. p.398. 
117 ALVES, Wagner Antonio. Princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental brasileiro. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p. 72. 
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momento, com a discussão, já realizada nesse trabalho, sobre a sociedade de 

consumo e a produção e consumo exacerbada de bens que entram em um ciclo 

“consumo – descarte - resíduos”. Entretanto, essa discussão também permeia o 

próprio processo produtivo, quer dizer, as atividades potencialmente ou efetivamente 

poluidoras.  

 O fundamento da prevenção que encontra guarida na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, artigo 225, parágrafo 1°, que estabelece 

atribuições ao Poder Público e à coletividade de proteção do meio ambiente, para 

que se conserve ecologicamente equilibrado, porque é essencial à sadia qualidade 

de vida de todos. A Lei 6.938 de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, inseriu a prevenção dos danos ambientais ao estabelecer princípios que 

seguem essa diretriz.118  

 A aplicação do princípio da prevenção tem como fundamento os 

conhecimentos conquistados pela comunidade científica, os quais permitem, da 

análise sistêmica, que sejam inferidos o dano e o nexo de causalidade entre estes e 

a atividade danosa. “O princípio da prevenção encontra guarida nos casos de 

concretude e imediatidade da lesão, ou seja, o perigo enfrentado na prevenção é o 

concreto.”119 O princípio da prevenção se pauta nas certezas científicas, até mesmo 

nas possibilidades, por meio de estudos desenvolvidos nas diversas áreas que 

interagem com o meio ambiente.120  Por esse motivo a informação e o 

                                                             
118 Dentre os princípios enumerados pela Lei 6.938/81, podemos citar alguns elencados nos seguintes 
incisos, previstos no artigo 2°: “I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do 
ar; Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - proteção dos ecossistemas, 
com a preservação de áreas representativas; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; VII - acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X - educação ambiental a todos os 
níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa 
na defesa do meio ambiente.” 
119 ALVES, Wagner Antonio Alves. Princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental 
brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p. 72.  
120 Machado divide em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção: ”primeiro: identificação e 
inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e 
identificação e inventário das fontes contaminantes das águas e do ar, quanto ao controle da 
poluição; segundo: identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa 
ecológico; terceiro: planejamento ambiental e econômico integrados; quarto: ordenamento territorial 
ambiental para a valorização das áreas de acordo com sua aptidão e quinto: estudo de impacto 
ambiental. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a 
Política Ambiental Brasileira. In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, 
Antonio Herman V. (org). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.398. 
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conhecimento, obtidos por meio de estudos e pesquisa são essenciais para um 

consumo consciente, a compartilhar responsabilidades pós-consumo. 

 

Assim, uma das mais importantes medidas de prevenção a danos 
pós-consumo é a informação disponibilizada pelo fornecedor aos 
consumidores, no sentido de orientá-los acerca do potencial poluente 
dos resíduos gerados após o consumo e de que forma deve ser feito 
o seu descarte.121 
 
 

  São conhecidos, portanto, a título de exemplo, os riscos de danos e danos 

que podem ser gerados pelo descarte inadequado de baterias, pilhas, 

eletroeletrônicos, entre outros bens de consumo da sociedade moderna. Daí o 

interesse na responsabilidade pós-consumo, em uma ótica preventiva, de instituir 

obrigações para o fabricante e importador em relação a disposição final desses 

produtos após o seu consumo, como observaremos no capítulo 4.   

É importante destacar que o Estudo de Impacto Ambiental propicia ao Poder 

Público a análise da atividade empreendedora, a dimensão e o alcance dos 

impactos que serão produzidos em seu processo produtivo. É certo que seriam 

essenciais normas que corrigissem o impacto ambiental negativo na fonte, onde são 

gerados. Daí porque o Estudo de Impacto Ambiental poderia vir a servir de 

instrumento de análise do ciclo de vida do produto, a estabelecer a obrigação de 

minimização da produção de resíduos a serem gerados pelo consumo dos produtos 

fabricados já no próprio processo produtivo. Aqui o papel do Estado na limitação do 

Poder Econômico é fundamental. Se por um lado há a liberdade de iniciativa, por 

outro lado essa deve observar o princípio da proteção ambiental. Diante dessa 

totalidade, considerando que toda atividade humana implica em modificação do meio 

ambiente em maior ou menor grau, haverá o assentimento ou não na sua instalação 

e desenvolvimento. 

 Assim, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental122, como medida preventiva, 

exigido nas hipóteses de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, conforme artigo 225, parágrafo 

primeiro, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

                                                             
121 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2011. p. 199. 
122 BRASIL. Resolução Conama n.° 1 de 1986. Artigo 2º. 
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também realizaria uma análise do próprio processo produtivo em relação aos 

resíduos sólidos a serem gerados no pós-consumo.  

A análise do produto final e seu ciclo de vida, por meio do Estudo de Impacto 

Ambiental ou Estudo de Impacto Ambiental Sistêmico poderia contribuir, de forma 

preventiva, para tornar o produto menos poluente em todas as suas fases, inclusive 

no pós-consumo.  

 Se o Estudo de Impacto Ambiental auxilia diretamente na aplicação do 

princípio da prevenção, o princípio da precaução, por sua vez, apresenta uma 

conotação um pouco diferente. Este vai além de uma postura meramente preventiva, 

e traz em seu bojo a necessidade de prudência quanto ao desenvolvimento de 

atividades econômicas, ao considerar a incerteza em relação a possíveis danos e 

riscos de danos que podem ser provocados por tais atividades.  

 

Para aqueles que entendem haver uma diferença entre o princípio da 
prevenção e o da precaução, esta residiria no momento em que um e 
outro podem ser aplicados. A precaução antecederia a prevenção 
por buscar evitar o risco de dano ambiental, entendido esse risco 
como a probabilidade de ocorrência de um evento definido, em vez 
de tão somente evitar o dano ambiental. Apesar de parecer um jogo 
de palavras, a precaução seria a aplicação da prevenção do dano 
ambiental no tempo certo.123  

 

A distinção entre os princípios da prevenção e da precaução é essencial para 

a correta aplicação em cada caso em que houver dano ou risco de dano.  “A filosofia 

da precaução, fundada em uma ética das relações entre o homem, o meio ambiente, 

os riscos e a vida, encontra seu fundamento na consciência da ambigüidade da 

tecnologia e do limite necessário do saber científico.”124 O risco está ligado às 

conseqüências que certa atividade poderá acarretar ao meio ambiente no futuro, a 

considerar que no presente não há instrumentos e estudos suficientes que as 

dimensionem, quer em extensão ou em profundidade. “Como se pode perceber, a 

precaução se instala onde paira dúvida. Consubstancia-se em dupla incerteza: o 

perigo em si mesmo e a ausência de conhecimentos científicos sobre ele.”125  

                                                             
123 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: 
Saraiva, 2010.p. 52. 
124 SILVA, Solange Teles da. Princípio da precaução: uma nova postura em face dos riscos e 
incertezas científicas. In VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org). Princípio da 
Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 75-92. 
125 RODRIGUES, Melissa Cachoni ; ARANTES, Olívia Marcia Nagy. Direito ambiental e biotecnologia: 
uma abordagem sobre os transgênicos sociais. Curitiba: Juruá, 2004. p. 72.  
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 A incerteza exigida para a aplicação do princípio da precaução é aquela 

vinculada a algo que não é conhecido, por mais que seja pesquisado e estudado. A 

incerteza gera falta de entendimento porque não há uma avaliação precisa e 

minuciosa, e não se confunde com a ignorância decorrente da inércia. “Não é 

preciso que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá dano ambiental, 

bastando o risco de que o dano seja irreversível ou grave para que não se deixe 

para depois as medidas efetivas de proteção ao ambiente.”126 

  A incerteza mostrou ser típica da atual sociedade que pode presenciar os 

inúmeros avanços tecnológicos que antes não existiam e também suas trágicas 

implicações. “A precaução exige uma atuação racional, para com os bens 

ambientais e com a mais cuidadosa apreensão dos recursos naturais, que vai além 

de simples medidas para afastar o perigo.”127 

 O inciso V do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 estabeleceu a incumbência ao Poder Público no controle da produção, da 

comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida ou para a qualidade de vida, bem como ao meio ambiente. Neste 

artigo estaria o fundamento para a aplicação dos princípios da prevenção e da 

precaução em matéria de resíduos sólidos e responsabilidade pós-consumo, por 

prever o controle de certas atividades econômicas que possam comportar riscos à 

vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente.  

 O artigo 170 dispõe que a ordem econômica, que tem por finalidade 

assegurar a existência digna, erigiu como princípio a defesa do meio ambiente, 

conforme inciso VI. Este inciso prevê o tratamento diferenciado dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação, conforme o impacto 

ambiental que possam causar. Assim, a aplicação desse princípio direciona para a 

gestão eficiente dos resíduos sólidos por contemplar tratamento diferenciado aos 

impactos ambientais que certos produtos possam causar, inclusive em seu processo 

de elaboração, a corroborar com os princípios da prevenção e da precaução.    

 O princípio da precaução é uma criação relativamente recente, pois ganhou 

notoriedade na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

                                                             
126 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política 
Ambiental Brasileira. In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, Antonio 
Herman V. (org). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.399. 
127 LEITE, Jose Rubens. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 48.  
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Desenvolvimento, Rio-92, tendo sido consagrado no princípio 15 da Declaração do 

Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, do qual o Brasil é signatário, conforme 

segue:  

 
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 
irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser 
utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.  

 

 A redação do princípio 15 deixou evidente que a aplicação do princípio da 

precaução, pelos Estados, deverá ser efetuada mesmo diante da ausência absoluta 

de certeza científica, por meio de medidas eficazes e economicamente viáveis para 

prevenir a degradação ambiental. 

 Para sanar as incertezas científicas tratadas pelo princípio da precaução, 

incumbe ao interessado pelo desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora 

demonstrar a viabilidade do empreendimento do ponto de vista ambiental. 

Convencionou-se, por esse princípio, a inversão do ônus da prova128, para que o 

empreendedor demonstre, por meio de estudos idôneos, a falta de nexo de 

causalidade entre sua atividade e os prejuízos ambientais futuros.129 

 A aplicação dos princípios da prevenção e da precaução visa, acima de tudo, 

garantir ao ser humano o direito de viver num ambiente ecologicamente equilibrado, 

consoante dispõe o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Não quer dizer que a aplicação desses princípios fará inibir o avanço 

tecnológico e a inovação em diversas áreas.  Fará, apenas, com que essa 

                                                             
128 “Assim, o princípio da precaução tem também essa outra relevantíssima conseqüência na esfera 
judicial: acarretar a inversão do ônus da prova, impondo ao degradador o encargo de provar, sem 
sombra de dúvida, que sua atividade questionada não é efetiva ou potencialmente degradadora da 
qualidade ambiental. Do contrário, a conclusão será no sentido de considerar caracterizada a 
degradação ambiental.” MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio 
ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 252. 
129 “O paradoxo fundamental do direito ambiental consiste exatamente em sua principal função, ou 
seja, se antecipar aos danos futuros, utilizando-se dos instrumentos principiológicos e processuais 
vigentes. Contudo, em muitos casos que envolvem questões de risco, perigo, ou mesmo de dano 
ambiental, não há conhecimento científico, nem experiência jurídica anterior para ser tomada em 
consideração como precedente. Para tanto, o direito deve criar um instrumental jurídico, 
suficientemente complexo para lidar com a incerteza das consequências futuras de determinadas 
atividades, com a complexidade das reações ambientais de danos presentes ou futuros e com o 
controle e a regulação das inovações tecnológicas. Portanto, pode-se constatar a formação de uma 
justiça intertemporal, fundada em direitos e obrigações intergeracionais.” CARVALHO, Délton Winter. 
Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
p.46.  
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contribuição tecnológica seja aplicada de forma segura, orientada e disciplinada para 

que as presentes e futuras gerações não se deparem com danos graves e 

irreversíveis ao meio em que vivem. Procura-se, com essa medida, conceber uma 

nova forma de progresso que seja sustentável e duradouro. 

A produção e consumo baseados nos princípios da prevenção e da 

precaução orienta, portanto, a considerar o ciclo de vida dos produtos, já que com a 

responsabilidade pós-consumo impõe ao empreendedor o dever de dar uma 

destinação ambientalmente adequada ao seu produto após o término de sua vida 

útil. O consumo passará então a orientar-se por esses princípios a partir do 

momento em que o consumidor tiver acesso às informações e possibilidades de 

consumir conscientemente, como já salientado. A atuação do Estado incentivaria, 

portanto, a alterações consideráveis na produção e no consumo para minimizar os 

impactos ambientais negativos. 

 

2.3. PRINCÍPIO POLUIDOR PAGADOR 

 

 O princípio poluidor pagador (PPP), como princípio de política ambiental, 

apareceu oficialmente em Maio de 1972, numa recomendação da OCDE – 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre política do 

ambiente na Europa, definido por seu conselho da seguinte maneira: 

 

O princípio que se usa para afectar os custos das medidas de 
prevenção e controlo da poluição, para estimular a utilização racional 
dos recursos ambientais escassos e para evitar distorções ao 
comércio e ao investimento internacionais, é designado “princípio do 
poluidor pagador”. Esse princípio significa que o poluidor deve 
suportar os custos do desenvolvimento das medidas acima 
mencionadas decididas pelas autoridades públicas, para assegurar 
que o ambiente esteja num estado aceitável. Por outras palavras, o 
custo destas medidas deveria reflectir-se no preço dos bens e 
serviços que causam poluição na produção ou no consumo. Tais 
medidas não deveriam ser acompanhadas de subsídios que criariam 
distorções significativas ao comércio e investimento internacionais.130 

 

 A legislação brasileira, de uma forma ainda singela, esboçou as primeiras 

diretrizes do princípio do poluidor pagador no artigo 4°, inciso VII, da Lei 6938 de 31 

                                                             
130 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: 
Coimbra, 1997. p.51.  



 

 
62

de agosto de 1981 – Política Nacional do Meio Ambiente – ao estabelecer “a 

imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos.” Aqui, portanto, já fica clara a obrigação do 

poluidor de recuperar o meio ambiente por eventuais danos causados pelo descarte 

inadequado de resíduos.  

  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 225, 

estabeleceu que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

determinou, nos parágrafos 2° e 3°, respectivamente, o dever daquele que explorar 

recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado e que as condutas 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e 

administrativas, independentemente de reparar os danos causados. Assim, o 

poluidor que explora recursos minerais deverá arcar com os custos da degradação 

que causar ao meio ambiente, além de ser compelido a reparar os danos causados 

pelo descarte inadequado de resíduos de mineração oriundos de sua atividade.  

 Entretanto, somente com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, é que o princípio 

do poluidor pagador foi amplamente difundido, pois considerado essencial para 

desenvolvimento sustentável, conforme dispõe o princípio 16:  

 

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 
decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem promover a 
internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem 
distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 

  

 A finalidade de conceituar o princípio do poluidor pagador e erigi-lo a princípio 

essencial para a consecução do desenvolvimento sustentável decorreu da acelerada 

degradação dos recursos naturais experimentada no último século. A degradação 

acelerada tem origem na utilização desmedida tanto dos recursos renováveis como 

daqueles não renováveis, que são utilizados primordialmente para a consecução dos 

fins capitalistas. A criação e aplicação de mecanismos de proteção e restauração do 

meio ambiente se mostram essenciais, pois a qualidade ambiental está intimamente 

ligada à qualidade de vida.   

 O desenvolvimento de atividades quaisquer, econômicas ou não, podem 

gerar externalidades positivas e negativas. As externalidades são as conseqüências 
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que algumas atividades produzem sobre terceiros, ao impor a eles determinados 

custos ou benefícios, ambos involuntários, sem que eles tenham o benefício de 

serem ressarcidos pelos prejuízos suportados ou o dever de pagar pelos benefícios 

acumulados. Isso porque uma externalidade pode ser considerada negativa, quando 

gera custos a terceiros, a exemplo da poluição gerada pelo descarte de resíduos 

sólidos, orgânicos e inorgânicos, em um lixão, no qual os moradores das 

adjacências deverão colocar telas nas portas e janelas de seus imóveis para impedir 

a entrada de insetos, ou positiva, a exemplo do desenvolvimento de tecnologia para 

coleta e tratamento de esgotos, que acarretará a valorização dos imóveis 

adjacentes. 

 O processo produtivo, de transformação de matéria prima em produtos, 

também gera externalidades positivas e negativas que são repassadas à sociedade. 

A externalidade positiva, por gerar benefícios à sociedade, normalmente não trás 

conflitos. Entretanto, não é o que ocorre com as externalidades negativas, as quais 

nem sempre são suportadas pelo poluidor, beneficiário dos lucros oriundos dessa 

atividade. As externalidades negativas, na perspectiva ambiental, são os custos 

sociais do processo de desenvolvimento.131 Dessa forma, o lucro, produto positivo da 

produção, é usufruído unicamente pelo produtor, ao passo que as externalidades 

negativas são repassadas e suportadas por toda a sociedade, sem a contrapartida 

de qualquer indenização. 

 

Durante o processo produtivo, além do produto a ser comercializado, 
são produzidas “externalidades negativas”. São chamadas 
externalidades porque, embora resultante da produção, são 
recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido 
pelo produtor privado. Daí a expressão “privatização de lucros e 
socialização de perdas”, quando identificadas as externalidades 
negativas.132  

 

 As externalidades negativas do processo produtivo acarretam em injustiça 

social ao impor à coletividade uma diminuição da qualidade de vida em razão do 

prejuízo ao meio ambiente. O princípio do poluidor pagador foi desenvolvido para 

que o poluidor venha suportar os custos de combate aos prejuízos ambientais 

                                                             
131 BENJAMIN, Antonio Herman V. O Princípio Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano Ambiental. 
In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, Antonio Herman V. (org). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.229. 
132 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p.142.  
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causados por sua atividade econômica, internalizando-os. “Internalizar 

externalidades significa computar os custos (ou benefícios, quando se trata de 

externalidade positiva) ocultos e imputá-los ao seu responsável econômico.”133     

 A finalidade do princípio do poluidor pagador, segundo Derani134, seria o de 

obrigar o poluidor a diminuir, evitar e reparar os danos ambientais por meio dos 

instrumentos clássicos do direito e de normas novas de produção e consumo.  

 Aragão135 já assinala que o fim último do princípio do poluidor pagador é a 

prevenção da poluição “futura” e não a reparação dos danos “passados”. A autora 

relata que a prevenção se mostra importante, pois em muitos casos é impossível 

remover a poluição ou o dano real (a exemplo da extinção de uma espécie vegetal 

ou animal), e sendo possível a reconstituição in natura esta é frequentemente 

onerosa e porque os custos para evitar a poluição são geralmente menores do que o 

custo com medidas de despoluição.  

 O princípio da precaução e da prevenção seriam, na ótica de Aragão136, dois 

subprincípios concretizadores do princípio do poluidor pagador. Assim, segundo a 

autora, a vertente da precaução do princípio do poluidor pagador seria aplicado por 

meio de adoção de cuidados excepcionais, interdição de produtos, processos ou 

desenvolvimento de atividade, quando há suspeita de que esta é potencialmente 

poluente e venha a provocar danos ao meio ambiente; a vertente preventiva se 

aplicaria quando houvesse certeza do dano que se instala por meio da poluição 

gradual e a intervenção se daria pela imposição de limites máximos.  

 Impedir que a poluição se instale é a finalidade maior do princípio do poluidor 

pagador, ao impor ao poluidor os custos para prevenir danos ao meio ambiente, 

oriundos da sua atividade. A aplicação do princípio do poluidor pagador tem como 

objetivo precípuo a prevenção do dano ambiental, a fazer com que as atividades de 

preservação e conservação dos recursos ambientais sejam mais baratas que a 

devastação e que o dano ambiental não valha a pena para o poluidor.137 

                                                             
133 MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos 
sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: UFSC, 2008. p. 94.  
134 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p.143. 
135 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: 
Coimbra, 1997. p.116.  
136 Ibidem, p.118.  
137 BENJAMIN, Antonio Herman V. O Princípio Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano Ambiental. 
In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, Antonio Herman V. (org). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.236. 
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Para que o poluidor suporte os custos da prevenção da poluição que gera, é 

necessário, em primeiro plano, definir quem é o poluidor. A poluição pode ocorrer no 

processo produtivo, durante o consumo de um bem ou em ambos os processos de 

produção e consumo; a poluição também pode ter uma pluralidade de poluidores 

decorrente de poluição cumulativa ou de cadeia de poluidores.138  

Definir o poluidor que deve pagar não é matéria simples, devido à 

complexidade das atividades de produção e consumo e do envolvimento dos atores 

abrangidos. O poluidor que deve pagar, a considerar os princípios da prevenção e 

precaução, deve ser aquele que possa, de maneira mais eficiente, reduzir a poluição 

gerada. 

 

Com efeito, é verdade que os custos devem ser imputados à 
categoria mais fácil de controlar, nomeadamente por ser composta 
por um número mais pequeno de sujeitos, e é igualmente verdade 
que certos sujeitos podem contribuir mais eficazmente que outros 
para o melhoramento do ambiente. [...] A aplicação dos dois critérios 
conduz, na prática, à imputação dos custos ao produtor. De facto, a 
actividade dos produtores é mais fácil de controlar e regulamentar, e 
em qualquer caso, a internalização dos efeitos externos tem mais 
sentido se se operar ao nível de produção.139  

 

 Atribuir os custos da prevenção ao produtor permitirá a melhor aplicação do 

princípio do poluidor pagador, pois este tem condições de interferir na cadeia de 

produção para que sejam diminuídas ou, na melhor das hipóteses, cessadas as 

causas da poluição, por meio da escolha de melhor matéria prima, de processos de 

fabricação, de mão de obra especializada e de investimento em maquinários. O 

fabricante tem condições de produzir um bem que, ao final da cadeia de produção e 

consumo, seja apto à reutilização, reciclagem e com utilização de menor quantidade 

possível de matéria prima.  

Como o princípio do poluidor pagador visa essencialmente a prevenção, não 

é viável considerar o consumidor como o poluidor que deve pagar. Isso ocorre 

porque o consumidor não dispõe de meios para interferir no processo produtivo de 

modo a prevenir a poluição, que é a finalidade basilar do princípio do poluidor 

pagador. Sua participação, para impedir ou limitar a poluição, se resume a comprar 

                                                             
138 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: 
Coimbra, 1997. p.133 e 134.  
139 Ibidem, p.135.  



 

 
66

ou não o produto. Entretanto, nem sempre ao consumidor é dado o poder de opção 

de escolha entre os produtos daquele menos poluente.140   

Aragão141 assevera que o poluidor deve suportar os custos diretos, 

relacionados à prevenção, e indiretos, relacionados às despesas administrativas 

inerentes ao desenvolvimento de qualquer política do ambiente e às despesas 

públicas admissíveis de proteção do ambiente. A referida autora reforça que o que 

“o poluidor deve pagar são os custos das medidas necessárias para se conformar 

com os padrões de qualidade do ambiente vigentes, em função da actividade que 

desenvolve e da poluição que gera.”142 

O princípio do poluidor pagador gera deveres ao poder público de: 1) criar 

normas de proteção ao meio ambiente que estabeleçam destinatários, obrigações e 

prazos; 2) de atualização das normas; 3) desenvolver ações públicas de proteção ao 

meio ambiente financiadas pelos poluidores; 4) auxiliar as vítimas, com receitas 

provenientes da política do ambiente e 5) controlar e sancionar a criação, aplicação 

e cumprimento das normas.143  

O princípio do poluidor pagador, embora exija uma estrutura complexa por 

parte do Estado para a sua realização, se mostra como um instrumento essencial 

para que o controle na produção de resíduos sólidos que tanto oneram e prejudicam 

o meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 Os consumidores precisam mais que inspiração: precisam de informações e, mais importante, de 
contexto para entender como a escolha de um produto mais verde será benéfica a eles e ao mundo. 
MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos 
negócios. São Paulo: Gente, 2009. p. 57.  
141 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: 
Coimbra, 1997. p.152. 
142 Ibidem, p.159. 
143 Ibidem, p. 215. 
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2.4. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO  

 

 O direito à informação em matéria ambiental foi reconhecido diante da 

necessidade de participação da sociedade civil, governo e empresas nas tomadas 

de decisões que envolvam questões de interesse público e meio ambiente. O direito 

à informação permite o envolvimento da sociedade na decisão de assuntos 

fundamentais em que o meio ambiente careça de uma proteção efetiva contra 

agressões que prejudiquem o desenvolvimento da vida em todas as suas formas.  

 Informar significa instruir, documentar, avisar, comunicar, noticiar144.  Segundo 

Machado145, informar é o ato de transmitir conhecimento e enseja da parte do 

informado o acúmulo de novos saberes, por meio de estudo, comparação ou 

reflexão, de forma que não pode ser confundida com curiosidade (que não deseja 

um conhecimento específico), espionagem (que busca a informação vedada pela lei 

ou pelos costumes) ou devassa (que escancara um fato que está ou se quer 

encoberto ou não noticiado). 

A informação deve ser idônea, verdadeira, clara, acessível e integral. A 

informação parcial não permite a compreensão do todo e pode levar a conclusões 

totalmente distintas se houvesse o acesso amplo a essa informação. A 

acessibilidade diz respeito à forma como essa informação deve ser transmitida para 

que alcance diversos destinatários. A manipulação da informação pode ter origem 

nos governos ou nas empresas privadas, por meio de artifícios ou de manobras; 

pode não haver recusa na informação por parte destas, mas haverá manipulação se 

não for transmitida integralmente.146  

 A informação veiculada de forma acessível e abrangente permite a 

participação efetiva do cidadão na condução das políticas públicas, de modo a impor 

valores que respeitem o ser humano e a diversidade biológica. “Quem estiver mal 

informado nem por isso estará impedido de participar, mas a qualidade de sua 

participação será prejudicada.”147  Uma sociedade informada e participativa, seja no 

                                                             
144 BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário escolar da língua portuguesa. 7° Ed. Ministério da 
Educação e Cultura – Fename – Fundação Nacional de Material Escolar.  
145 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 26 - 29. 
146 Ibidem, p. 30. 
147 Ibidem, p. 34. 
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âmbito local, nacional e internacional, confere valores que tendem permear todas as 

áreas de desenvolvimento, inclusive na gestão dos resíduos sólidos.  

Devido à sua importância, o princípio da informação vem ganhando espaço e 

força no cenário mundial. A Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, em 

junho de 1972, ao se engajar na organização das atividades humanas e meio 

ambiente, veio a proclamar alguns princípios comuns a serem adotados por povos 

de todo o mundo com vistas à melhoria e preservação do meio ambiente. Entre eles 

estão os princípios 19 e 20, que tratam da educação e da informação em matéria 

ambiental:   

 

Princípio 19  
É indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que 
preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, 
para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e 
de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades 
inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e 
melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão humana. 
 
Princípio 20  
Em todos os países, especialmente nos em desenvolvimento, 
devem-se estimular a evolução e a pesquisa científica dentro do 
contexto dos problemas do meio ambiente, tanto nacionais quanto 
multinacionais. Para tanto devem-se promover e ajudar a livre 
circulação de conhecimentos e informações científicas atualizadas, 
de modo a facilitar a solução dos problemas ambientais. Tecnologias 
ambientais devem ser postas à disposição dos países em 
desenvolvimento em condições que favorecem sua ampla 
disseminação, sem constituir sobrecarga econômica para esses 
países. 

 

 O princípio 19 primou pela educação dos jovens e adultos, com atenção 

especial à população menos privilegiada, para que sejam bem informados e, assim, 

defendam uma opinião estruturada e direcionada a conferir valores humanos e 

ambientais nas tomadas de decisão. Esse princípio ressalta a importância da 

informação e da educação para compor valores que possam sustentar a 

responsabilidade dos indivíduos, empresas e coletividades para a proteção e 

melhoramento do meio ambiente.  

 O princípio 20 defende a livre circulação de conhecimentos e informações 

científicas atualizadas, tanto nacionais quanto internacionais, para facilitar a solução 

de problemas ambientais, principalmente nos países em desenvolvimento, cuja 
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aquisição de tecnologia constitui um problema importante, devido ao custo inerente. 

Pode-se dizer que esse princípio sustenta não somente as necessidades dos países 

em desenvolvimento, mas também aqueles desenvolvidos, pois os danos ambientais 

não respeitam fronteiras políticas e o esforço em contê-lo constitui beneficio de 

todos os povos. 

 Posteriormente, em 1992, na Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, cujo principal objetivo foi conciliar o desenvolvimento 

social e econômico, com a conservação e proteção dos ecossistemas, foram 

proclamados alguns princípios, entre eles o de número 10, que assim dispõe: 

 

Princípio 10 
A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. 
No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a 
informações relativas ao meio de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas 
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em 
processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e 
estimular a conscientização e a participação pública, colocando a 
informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo 
a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito 
a compensação e reparação de danos. 

 

 O princípio da informação sofreu um salto importante se comparado à 

Declaração de Estocolmo, pois o princípio 10 da Rio 92 estabeleceu de forma 

pormenorizada que o indivíduo terá acesso às informações que disponham as 

autoridades públicas. Estabelece, portanto, um direito aos cidadãos de acesso à 

informação e o dever das autoridades públicas de prestá-lo. Foi fixado, ainda, o 

dever dos Estados de facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, 

ao colocar a informação à disposição da população. Essa garantia reforça a 

democracia e o dever de todos de preservação e restauração do meio ambiente. E 

como se mostra necessário o estabelecimento de instrumentos, ficou fixado que os 

todos terão acesso aos mecanismos judiciais e administrativos para a obtenção da 

informação, inclusive na compensação e reparação de danos. 

 Como resultado da Rio 92, foi elaborada a Agenda 21 Global, que 

estabeleceu no capítulo 40, no item 40.1, o dever de informação para tomada de 

decisão, conforme segue: 

 



 

 
70

40.1. No desenvolvimento sustentável, cada pessoa é usuário e 
provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui 
dados, informações e experiências e conhecimentos adequadamente 
apresentados. A necessidade de informação surge em todos os 
níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos planos 
nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas 
de programas seguintes necessitam ser implementadas para 
assegurar que as decisões se baseiem cada vez mais em informação 
consistente: 
(a) Redução das diferenças em matéria de dados; 
(b) Melhoria da disponibilidade da informação. 

 

 O acesso à informação é essencial para tomada de decisões que tenham por 

fim a consecução do desenvolvimento sustentável e conseqüente gestão ambiental 

de resíduos sólidos. Para que isso ocorra, é primordial que cada pessoa tenha, de 

um lado, o acesso à informação, e de outro o dever de prestá-la. A informação a que 

se refere a Agenda 21 Global é aquela considerada em sentido amplo, quer dizer, 

quaisquer informações necessárias que permitam a participação de todos no 

direcionamento de questões relevantes para o ser humano, desenvolvimento e meio 

ambiente. 

 No âmbito interno, o direito à informação está expressamente previsto na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 5°, inciso XIV, por 

assegurar o direito à informação de maneira genérica, inclui também o direito de 

acesso à informação ambiental, ao estabelecer que “é assegurado a todos o acesso 

à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional.” Previsto no Título II, que trata dos Direitos e Garantias fundamentais, 

esse direito é assegurado a todos os cidadãos individualmente e à coletividade, 

sempre que o acesso à informação for necessário.  Esse artigo trás o dever geral de 

fornecer e receber informações importantes originadas da esfera pública. 

  

A esfera pública da informação é aquela que não está na zona de 
intimidade e da vida privada das pessoas ou da imagem e da honra 
das mesmas (art. 5 °, X), mas diz respeito a outras atividades das 
pessoas, como também do próprio Estado.148  
 

 O direito à informação também foi contemplado no inciso XXXIII do artigo 5° 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assim dispõe:  

 

                                                             
148 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006. p. 54 
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XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.  

 

 Esse dever de prestar informações decorre da aplicação do princípio da 

publicidade, na qual a administração pública deve pautar sua atuação. Pelo princípio 

da publicidade, os órgãos públicos devem dar ampla divulgação dos atos praticados, 

o que inclui o conteúdo desses atos, que pode contemplar informações relevantes 

em matéria ambiental, circunstância que interessa a gestão ambientalmente correta 

dos resíduos sólidos. 

 Em matéria ambiental, o direito à informação decorre da interpretação do 

artigo 225, incisos IV e VI da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que assim dispõe: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
[...] 
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
[...] 
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

 

 O direito à informação contido no inciso IV decorre do dever de publicidade do 

Estudo de Impacto Ambiental, que visa avaliar as atividades, empreendimentos e 

obras que possam causar significativa degradação ao meio ambiente. Esse impacto 

ao meio ambiente, segundo a Resolução número 01/1986 do Conama, em seu 

artigo 1°, constitui qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, que tenham como causa qualquer forma de matéria ou energia 

proveniente do exercício das atividades humanas que afetem, direta ou 

indiretamente, a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades 

sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente 
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ou a qualidade dos recursos ambientais. A publicidade desse estudo expressa as 

diretrizes do princípio da informação.  

 A promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, com a 

correspondente conscientização pública, constitui um relevante mecanismo para a 

difusão do princípio da informação. Conforme o inciso VI, do parágrafo primeiro do 

artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o direito à 

informação é assegurado por meio da educação e da conscientização pública, que 

visam modelar valores na sociedade, relacionados à importância da preservação do 

meio ambiente. A informação por meio da educação também está prevista na 

Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 2°, inciso X, que estabelece como 

princípio a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 

da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”. Ainda o artigo 4° dessa mesma lei, no inciso V, estabelece que a Política 

Nacional do Meio Ambiente terá como objetivo, além da difusão de tecnologias de 

manejo do meio ambiente, também a divulgação de dados e informações ambientais 

com vistas à formação de uma consciência pública para a preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico. 

A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, 

ao conceituar a educação ambiental em seu artigo 1°, a estabelece como o processo 

por meio do qual o indivíduo e coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a preservação do meio 

ambiente. Referida lei, em seu artigo 3°, garante a todos o direito à educação 

ambiental e estabelece incumbências ao Poder Público, às instituições educativas, 

aos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, aos meios de comunicação em 

massa, às empresas, às entidades de classe, às instituições públicas e privadas e à 

sociedade o dever de contribuir com sua efetiva consecução, conforme seus limites 

de atuação. A educação ambiental prevista na referida lei será desenvolvida no 

âmbito do ensino formal, correspondente à educação básica, superior, especial, 

profissional e de jovens e adultos (artigo 9° e incisos) e também no âmbito não 

formal, por intermédio do incentivo do Poder Público à difusão de programas e 

campanhas educativas e de informações de temas relacionados ao meio ambiente; 

à ampla participação da escola, universidade, organizações não governamentais, 

empresas públicas e privadas na formulação, execução e desenvolvimento de 

programas de educação ambiental; à sensibilização da sociedade e das populações 
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tradicionais para a importância das unidades de conservação; à sensibilização 

ambiental dos agricultores e ao ecoturismo (artigo 13 e incisos). 

As informações ambientais constantes de documentos, expedientes e 

processos administrativos que estejam sob a guarda dos órgãos e entidades 

integrantes do Sisnama deverão ser disponibilizadas para acesso ao público, de 

qualquer indivíduo independentemente da comprovação de interesse específico, 

conforme dispõe o artigo 2° da Lei 10.650 de 16 de abril de 2003. Para o 

atendimento do exigido nessa lei, dispõe o artigo 3° que as autoridades públicas 

poderão exigir qualquer tipo de informação por parte das entidades privadas, acerca 

dos impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, 

independentemente de qualquer processo administrativo. Deverão, ainda, conforme 

artigo 4° da referida lei, ficar disponíveis nos referidos órgãos e publicados no Diário 

Oficial listagens e relações contendo dados relativos a pedido, renovação e 

concessão de licenciamentos; pedidos e licenças para supressão de vegetação; 

autos de infrações e penalidades impostas pelos órgãos ambientais; termos de 

compromisso de ajustamento de conduta; reincidências em infrações ambientais; 

recursos e decisões em processo administrativo ambiental; registro de 

apresentação, aprovação e rejeição de estudos de impacto ambiental. A recusa na 

informação deverá ser motivada e dada diretamente nos autos ou por meio de carta 

com aviso de recebimento, e no caso de devolução pelo Correio, a motivação 

deverá ser publicada em Diário Oficial (artigo 5°).   

 A informação constitui um dos importantes princípios nomeados pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n. 12.305/2010. A sua previsão está no artigo 6°, 

inciso X, que estabelece como princípio “o direito da sociedade à informação e ao 

controle social”. Ao lado de outros importantes princípios elencados, como o da 

visão sistêmica da gestão de resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, 

social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, o princípio da 

informação visa dar substrato para que o modelo implementado na administração 

possa ser questionado, revisado e remodelado para adaptar-se às inovações que 

surgem no decorrer do tempo.  

 O princípio da informação dá suporte à aplicação dos princípios da prevenção 

e da precaução, também previstos no artigo 6° da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. As informações obtidas, mesmo que inconclusivas, e aquelas ainda não 

encontradas, direcionarão as providências quanto à manutenção ou interrupção de 
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determinada atividade lesiva ao meio ambiente, com a participação de todos os 

segmentos da sociedade.  

 A informação seria um fator chave para a sociedade compreender a dinâmica 

do sistema e buscar a estruturação das atividades econômicas, para que sejam 

controladas a quantidade e a qualidade de resíduos produzidos. É possível que a 

sociedade informada consiga utilizar os mecanismos a ela disponíveis para 

pressionar o poluidor à adaptação do seu empreendimento, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento sem olvidar das relevantes questões ambientais. A 

informação disseminada pode permitir, ainda, que os interessados em proteger o 

meio ambiente ampliem sua área de atuação e usufruam os benefícios de sua 

atividade, disseminando a idéia a outros capazes de se engajar nesse mesmo 

objetivo. 

Pode-se dizer, ainda, que a informação permite escolhas ambientais 

adequadas aos envolvidos no ciclo de vida do produto, quer dizer, fabricante poderá 

priorizar a utilização de materiais e tecnologia menos poluentes, os distribuidores 

poderão direcionar a logística para a redução de energia, o comerciante poderá 

priorizar a revenda de produtos que causem menos impactos ambientais, o 

consumidor conseguirá escolher, entre os produtos disponíveis no mercado, os que 

sejam sustentáveis, com vistas à ecoeficiência. A ecoeficiência, princípio previsto no 

artigo 6°, inciso V, da Política de Resíduos Sólidos, direciona para a 

compatibilização entre a produção, a satisfação das necessidades humanas que 

gerem qualidade de vida e a redução dos impactos ambientais decorrentes do uso 

de recursos naturais a um nível sustentável e somente pode ser alcançada mediante 

estudos e disseminação dos resultados obtidos, via informação.  

Assim, a informação poderá propiciar cooperação entre governo, sociedade 

civil e empresarial, a fazer com que as experiências sejam compartilhadas, as 

práticas prejudiciais ao meio ambiente cessem e os ganhos na gestão de resíduos 

sejam disseminados.  
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CAPÍTULO 3. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A estrutura da sociedade capitalista pós industrial, pautada na produção 

sistemática e consumo fomentado de produtos, propiciou um aumento significativo 

dos impactos negativos ao meio ambiente devido à facilidade do ser humano em 

intervir na natureza, com maior freqüência e intensidade, gerando uma degradação 

significativa da qualidade ambiental. Nesse sentido, os rejeitos dessa produção, 

quando esgotada a vida útil do produto – e quaisquer possibilidades de sua 

utilização econômica – , constituem entraves à consecução de uma sadia qualidade 

de vida e de um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando dispostos 

inadequadamente no meio ambiente.   

O modo mais eficiente de evitar danos ao meio ambiente ou riscos de danos 

quando se trata de resíduos pós-consumo, consiste no contínuo desenvolvimento de 

mecanismos para uma gestão eficiente, por meio da redução desses resíduos149e, 

do instituto da responsabilidade pós-consumo150, de forma a impedir que o meio 

ambiente seja impactado pelos resíduos de velhas e novas tecnologias 

implementadas. Se, por um lado a redução da geração de resíduos na fonte constitui 

um elemento fundamental na gestão de resíduos, por outro lado, quando tais 

resíduos já foram gerados, há que se falar na implementação de mecanismos tanto 

para minimizar os danos e riscos de danos ambientais, como igualmente para 

reparar os danos ambientais em caso de sua consumação. É justamente essa ultima 

questão que será objeto do presente capitulo. 

A responsabilidade civil ambiental tem características peculiares, mas é 

necessário compreender que ela advém da evolução do próprio instituto da 

responsabilidade civil, aprimorado no decorrer dos anos para abarcar as questões 

que envolvam danos e riscos de danos ao meio ambiente. Esses danos ao meio 

ambiente, bem como os riscos de danos, tornaram-se mais evidentes devido ao 

aumento de suas proporções e pela ameaça que exercem em face da qualidade de 

vida no planeta e em especial a vida humana, vistos principalmente a partir da 

Revolução Industrial, na qual a sociedade contemporânea pode presenciar a grave 

degradação ecológica causada pelo descarte incontrolado e inadequado de resíduos 

                                                             
149 Essa questão será abordada detalhadamente no capitulo 4 desse trabalho. 
150 Em razão das especificidades da responsabilidade pós consumo e de sua importância como 
instrumento de gestão dos resíduos sólidos, analisaremos esse instituto no Capítulo 4. 
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pós-consumo – resíduos cuja composição foi aos longo do tempo tornando-se 

complexa.  

A responsabilidade civil ambiental tornou-se um importante instrumento para 

recuperar ou recompor o bem lesado, a fim de que, dentro das possibilidades 

existentes, o meio ambiente possa retornar ao estado anterior à degradação 

ambiental ou haja uma indenização em relação a essa apropriação indevida da 

qualidade ambiental. Esse instituto não é meramente reparatório e/ou indenizatório, 

mas também tem finalidade educativa, ao coibir ações capazes de lesar a qualidade 

ambiental. Entretanto, sua função preventiva nem sempre consegue coibir o advento 

do dano ambiental ou risco de dano e, por vezes esse dano não comporta 

reparação, ou ainda e quando existe tal possibilidade esta se faz com um custo 

muito mais elevado que aquele que seria destinado à sua prevenção. Ademais, há 

de se ressaltar a dificuldade de comprovação do dano ambiental – notadamente do 

nexo de causalidade, calcanhar de Aquiles da responsabilidade civil – e identificação 

do poluidor – a quem pertence o resíduo “X” ou “Z”.  

Mesmo diante das dificuldades inerentes à aplicação desse instituto, pode-se 

dizer que a responsabilidade civil ambiental é um instrumento essencial para a 

proteção do meio ambiente, pelo que se faz necessário analisar cada um de seus 

elementos, como será feito a seguir, para compreender sua dinâmica, ressaltando-

se, entretanto, igualmente os seus limites ou desafios. 

 

3.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL À RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

A dinâmica da vida em sociedade, pautada em atividades diversas exercidas 

pelo ser humano, pode acarretar danos ao meio ambiente ou riscos de danos. O ser 

humano evoluiu e com ele evoluíram também a sociedade e o Estado de Direito, que 

não toleram que lesões provocadas não sejam reparadas in natura ou indenizadas, 

ou que ainda limita alguns riscos de dano ambiental.  

Nesse sentido, em termos gerais o instituto tradicional da responsabilidade 

civil estabelece que aquele que provoca um dano é obrigado a repará-lo e, quando 

possível, deve ser realizada a recomposição do patrimônio da vítima, ou a vitima 

deve ser compensada, na hipótese de dano não indenizável. A responsabilidade civil 

tem, portanto, como objetivo “(...) garantir o direito do lesado de ver ressarcir o seu 
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prejuízo, pois decorre da relação jurídica formada entre a pessoa que sofreu o 

prejuízo e a que deve repará-lo.”151  

A responsabilidade civil ambiental, que figura como um instituto que evoluiu a 

partir do instituto da responsabilidade civil, tem como objetivo a prevenção do dano 

ambiental e/ou sua reparação e assim, os danos ambientais, à semelhança dos 

danos comuns, devem ser indenizados, reparados ou compensados, e ao poluidor – 

degradador da qualidade ambiental – aplica-se assim uma medida pedagógica para 

que as suas ações (comissivas ou omissivas) que ocasionaram estes danos não 

venham a se repetir, pois a vida em sociedade impõe ao que causa prejuízo o dever 

de suportar as conseqüências do ato que praticou ou não – conduta comissiva ou 

omissiva.  

A base jurídica da responsabilidade civil no Código Civil de 1916 prevista no 

artigo 159152, hoje encontra amparo no Código Civil de 2002 em seus artigos 186153 e 

927154 que além de contemplar a responsabilidade por culpa, estabeleceu a 

responsabilidade civil objetiva. Há assim a possibilidade de responsabilização do 

agente pelo dano independentemente da culpa nos casos especificados em lei e 

igualmente a possibilidade da responsabilização do agente nos casos em que as 

atividades comportem riscos, ambas objetivamente. Ressalte-se que a 

responsabilidade civil pode ser contratual, quando há a violação de dever previsto 

em contrato, ou extracontratual, quando decorre da prática de um ato ilícito, ou seja, 

aquele em desacordo com as normas jurídicas vigentes ou por ato lícito, no caso de 

responsabilidade por risco. 

Antes, todavia, de analisar os elementos da responsabilidade civil ambiental, 

é necessário destacar a diferença entre a responsabilidade subjetiva e objetiva. A 

responsabilidade denominada de subjetiva depende, para sua configuração e 
                                                             
151 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves de. Responsabilidade civil em face dos danos ambientais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 106.  
152 BRASIL. Lei 3.071/1916. “Art. 159.  Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L3071.htm>. Acesso em: 16 jun. 2011. 
153 BRASIL. Lei 10.406/2002. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 16 jun. 
2011. 
154 BRASIL. Lei 10.406/2002. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 16 jun. 2011. 
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incidência, da existência da culpa. A culpa, portanto, pode ser conceituada como 

“[...] um erro de conduta, cometido pelo agente que, procedendo contra direito, 

causa dano a outrem, sem a intenção de prejudicar, e sem a consciência de que seu 

comportamento poderia causá-lo.”155 Antunes complementa o conceito de culpa ao 

associá-la ao pecado, de modo que este “[...] assim como a culpa jurídica, decorre 

de uma inobservância de preceitos fundamentais, inobservância esta que decorre de 

um ato humano.”156 Essa atitude contrária à ordem jurídica pode derivar de uma 

ação ou omissão, voluntaria157 ou involuntária, por imprudência, negligência ou 

imperícia, que cause prejuízo a alguém. Na responsabilidade civil subjetiva, a prova 

da culpa fica a cargo da vítima, que deve demonstrar a conduta culposa do autor do 

dano reclamado. Esse sistema, do ponto de vista do ofendido, dificulta a produção 

de provas, pois fica a cargo dele a demonstração da conduta antijurídica do 

causador do dano.   

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva, diferentemente 

responsabilidade civil subjetiva, não se exige a comprovação da culpa. A conduta 

culposa ou dolosa do agente é irrelevante nesta modalidade de responsabilidade. A 

previsão da responsabilidade civil objetiva encontra-se no artigo 927, parágrafo 

único do Código Civil, que dispõe o dever de reparar o dano, independentemente de 

culpa, em duas hipóteses, como já ressaltamos, ou seja: a) nos casos especificados 

por lei, como na lei 6.938/81 como veremos a seguir e, b) quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar risco para os direitos de 

terceiros. Não importa, portanto, para esta modalidade de responsabilidade, se o 

autor do dano comportou-se em conformidade ao ordenamento jurídico – por 

exemplo, se sua atividade estava licenciada para o lançamento de resíduos em um 

determinado curso d’água – ou se houve violação da norma, pois a culpa e o dolo 

não são perquiridos para gerar o dever de indenizar. Assim, considerando-se que 

não há “[...] necessidade de enquadramento à legislação, por não se tratar de fato 

                                                             
155 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro:Forense, 1995. p.69. 
156 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000. p. 102.  
157 “Cumpre, todavia, assinalar que se não insere, no contexto de ‘voluntariedade’ o propósito ou a 
consciência do resultado danoso, ou seja, a deliberação ou a consciência de causar prejuízo. Este é 
um elemento definidor do dolo. A voluntariedade pressuposta na culpa é a da ação em si mesma. É a 
consciência do procedimento, que se alia à previsibilidade. Quando o agente procede 
voluntariamente, e sua conduta implica ofensa ao direito alheio, advém o que se classifica como 
procedimento culposo.” PEREIRA, op. cit., p. 70.  
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típico, para que se formalize o dano, é irrelevante a licitude da atividade geradora do 

dano.”158 

O dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva deriva da teoria do 

risco, vez que aquele que recebe os lucros tem o dever de arcar com os prejuízos 

que a sua atividade possa causar. Certas atividades desenvolvidas, mesmo que 

lícitas, guardam em si o risco de causar danos ao meio ambiente, por sua própria 

natureza. Assim, “quando a atividade que visa lucro é potencialmente danosa, a 

responsabilidade deve ser ampla, pois cria um risco para outrem, tornando seu 

agente responsável pelo dano produzido, sem poder eximir-se de qualquer forma.”159  

O risco segue duas teorias básicas, segundo Oliveira Filho160: a teoria do risco 

assumido, também conhecido como risco proveito, e a teoria do risco criado ou risco 

integral. Na primeira teoria, segundo o autor, o empreendedor responde por todos os 

danos oriundos de sua atividade desde que comprovado o nexo de causalidade 

entre esse dano e a atividade desenvolvida. Nesse caso aplicar-se-iam as 

excludentes relacionadas à força maior e ao caso fortuito, pois o empreendedor não 

pode ser responsável quando não há o nexo de causalidade entre a atividade e o 

dano. Já na teoria do risco criado ou risco integral, o autor ressalta que há a 

responsabilização total do empreendedor, que não poderia levantar em seu favor o 

argumento da existência das excludentes força maior e caso fortuito. “O risco criado 

tem lugar quando uma pessoa faz uso de mecanismos, instrumentos ou de meios 

que aumentam o perigo de dano.”161    

O ordenamento jurídico brasileiro, em lei específica, adota a responsabilidade 

objetiva por dano ambiental que, ao prescindir da culpa para sua configuração, abre 

seu leque para abarcar diversas situações em que as atividades desenvolvidas 

causem danos ao meio ambiente. Nesse sentido, dispõe a Lei 6.938 de 31 de 

agosto de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente - no artigo 14, parágrafo 1°, 

que “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade [...]”. 

Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 225, 
                                                             
158 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves de. Responsabilidade civil em face dos danos ambientais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009.  p. 125. 
159 Ibidem, p. 124. 
160 Ibidem, p. 123. 
161 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. 132. 
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parágrafo 3°, ao estabeleceu que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e a administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.” 

Assim, pode-se inferir da análise do dispositivo constitucional supracitado, 

que sempre que houver danos ao meio ambiente, os infratores ficarão sujeitos não 

só às sanções civis, mas também às penais e administrativas. Ou, em outras 

palavras, pode-se concluir que “o sistema da responsabilidade ambiental é múltiplo e 

deve ser articulado conjunta e sistematicamente.”162  

A responsabilidade civil ambiental é parte integrante do sistema de 

responsabilidade previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

e juridicamente aponta-se o seu caráter preventivo e reparatório. Mas, de forma 

mais ampla, esse instrumento pode ser qualificado, como afirma Carvalho, como um 

mecanismo comunicativo capaz de desencadear processos ecoloevolutivos entre os 

sistemas jurídicos, econômico e político.163 O autor entende que a responsabilidade 

civil ambiental exerce essa função integrativa pelos inúmeros sentidos que ela 

encontra no direito, na economia e na política; no direito tem a função de reparação 

dos danos causados ao ofendido e também remoção do ilícito; na economia, a 

responsabilidade civil atua como instrumento de internalização dos custos e 

correção de falhas de mercado e na política, por fim, estimula a Administração 

Pública para o desenvolvimento sustentável.  

A objetividade da responsabilidade ambiental exerce, também, uma função 

pedagógica ao empreendedor, que sabendo da possibilidade de ser 

responsabilizado, cuidará de evitar a ocorrência de danos ambientais ao tomar as 

precauções necessárias para que atividade seja desenvolvida de forma segura. Isso 

acarretaria, em tese, na análise sistêmica da produção com vistas à melhoria, que 

iria desde o local onde se encontram as instalações, dos materiais utilizados, da 

tecnologia adotada, dos maquinários empregados, do sistema de logística e, 

igualmente importante, do pessoal envolvido no empreendimento. A função 

pedagógica para a prevenção de dano ou risco de dano constitui um importante 

                                                             
162 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. 118. 
163 CARVALHO, Delton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 78.  
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mecanismo para a limitação do poder econômico, para que o empreendedor assuma 

integralmente risco de sua atividade.   

 

A aplicação da objetivação da responsabilidade toma vulto ainda 
maior quando se trata de proteção ao meio ambiente, pois a 
ocorrência de dano ambiental é de difícil comprovação, proliferando-
se dia a dia, motivo pelo qual também não deve ficar restrita apenas 
às atividades perigosas, atingindo também as ordinariamente 
executadas.164 

 

A prevenção dos danos seria um resultado indireto da responsabilidade civil, 

pois a condenação do poluidor (que provocou um prejuízo ambiental) o obriga a 

reparar os danos ambientais, mas o instituto serve igualmente para encorajar outros 

a tomar os cuidados necessários e evitar a ocorrência de danos futuros.165      

Para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparação e/ou 

indenização, é necessária a configuração de um dano ambiental. A Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e a Política Nacional do Meio Ambiente não 

conceituaram o dano ambiental. A Lei 6.938 de 1981 conceituou, em seu artigo 3º, a 

degradação da qualidade ambiental (alteração adversa das características do meio 

ambiente) e a poluição (degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da 

população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem 

desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos). Nesse mesmo artigo, em seu inciso V, foram conceituados os 

recursos ambientais, elencados pelo legislador como sendo a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 

subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Na realidade, como salienta 

Silva166, os “impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana devem ser 

levados em conta na definição de poluição e na construção de limites de 

tolerabilidade.”  

                                                             
164 BETIOL, Luciana Stoco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2010.p. 152. 
165 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 234.    
166 SILVA, Solange Teles da. O conceito de poluição ambiental e suas implicações jurídicas. In 
D'ISEP, C.F.M.; NERY JR., N.; MEDAUAR, O. (orgs.). Políticas Públicas Ambientais: estudos em 
homenagem ao Professor Michel Prieur. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 284-303. 
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Segundo Antunes167, poluição é gênero que contempla as espécies poluição 

em sentido estrito, dano ambiental e crime ambiental; o conceito é definido ao 

afirmar que a poluição é a alteração ambiental capaz de transgredir um padrão 

estabelecido como o normal para uma determinada atividade e de alterar a ordem 

ambiental vigente. Conforme assevera esse autor, “a poluição e o dano ambiental 

não existem entre si, eles somente podem ser compreendidos em relação a uma 

determinada realidade previamente estabelecida.”168 Isso quer dizer que a poluição e 

o dano ambiental são conceitos que estão intimamente relacionados ao contexto 

histórico e cultural de uma determinada sociedade e que, por esse motivo, não 

podem ser vistos de forma isolada e autônoma.  

A definição do dano ambiental ficou incumbida à doutrina e jurisprudência, 

pois a legislação brasileira não trouxe seu exato conceito. Como acima mencionado, 

foram trazidos alguns parâmetros para que o dano ambiental fosse delimitado 

consoante contexto histórico, social e cultural vivenciado pela sociedade. Um 

conceito aberto de dano ambiental, segundo Carvalho169, seria um fator favorecedor 

à sua definição, pois os riscos decorrentes de uma previsão normativa levam ao 

enrijecimento do conceito e se mostra incompatível com a dinâmica natural da 

evolução tecnológica e de seu potencial lesivo existente na sociedade 

contemporânea e que eventual previsão normativa, se restritiva, poderia limitar o 

âmbito de incidência do direito ou, se excessivamente ampla, acarretar numa carga 

excessiva para o desenvolvimento socioeconômico.   

Cabe ao Estado dosar os interesses econômicos, sociais, políticos e 

ambientais envolvidos, diante da real necessidade de desenvolvimento, da urgência 

na proteção do meio ambiente, dos interesses da sociedade e do prejuízo que 

poderá ser suportado no futuro; deve considerar a análise desses e de outros 

elementos envolvidos para a definição do dano ambiental, diante do que dispõe a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 225, que garante a 

todos, presentes e futuras gerações, o direito de viver em um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.   

                                                             
167 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000. p. 180. 
168 Ibidem, p. 173 e 174. 
169 CARVALHO, Delton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 79. 
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Como a intervenção do homem no meio ambiente é intermitente, e os anseios 

de desenvolvimento estão intimamente ligados à forma de exploração da natureza, 

geração de riquezas, empregos e produtos, não se pode conceber, pelo sistema 

vigente, que qualquer alteração seja encarada como um dano ambiental. Por essa 

razão, “não é possível asseverar que qualquer ato de degradação provoque 

obrigação de reparar, considerando que quase toda ação humana pode, em tese, 

provocar deterioração ao meio.”170 As necessidades do mundo capitalista exigem um 

avanço no desenvolvimento que, na maioria das vezes, colide com os ideais de 

preservação da natureza; à medida que há a expansão das cidades, com toda a 

infraestrutura necessária ao abrigo da população, como sistema de transporte, 

moradia e emprego, há geração de resíduos e prejuízo inerente ao meio ambiente. 

Por essas razões, não é fácil tipificar o dano ambiental, pois depende de equacionar 

a necessidade de desenvolvimento e o prejuízo ao meio ambiente.     

A doutrina já se manifestou e trouxe alguns contornos para a definição do 

dano ambiental. O conceito trazido por Leite engloba as alterações no meio 

ambiente, na saúde das pessoas e nos seus interesses, conforme infra:  

 

O dano ambiental, por sua vez, constitui uma expressão ambivalente, 
que designa, certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e 
outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das 
pessoas e em seus interesses. Dano ambiental significa, em uma 
primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto de 
elementos chamados meio ambiente, como, por exemplo, a poluição 
atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos 
têm de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado. Contudo, 
em sua segunda conceituação, dano ambiental engloba os efeitos 
que esta modificação gera na saúde das pessoas e em seus 
interesses. 171 

 

Pode-se concluir, portanto, que o dano ambiental pode incidir sobre o meio 

ambiente a afetar ou não, de forma direta, o ser humano e as atividades por ele 

desenvolvidas. Entretanto, pelo fato do meio ambiente ser essencial à sadia 

qualidade de vida, o ser humano é sempre atingido pelos danos ambientais, ainda 

que de forma indireta, cumulativa ou em longo prazo.  

                                                             
170 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatriomonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 107. 
171 Ibidem, p. 98. 
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O dano ambiental, segundo Leite172, comporta algumas classificações. Pode 

ser classificado quanto à amplitude do bem protegido como i) dano ecológico puro, 

quando atinge de forma intensa os bens da própria natureza;  ii) dano ambiental latu 

sensu, quando atinge os interesses difusos da coletividade, visto como todos os 

componentes do meio ambiente e iii) dano individual ambiental ou reflexo, quando 

atinge os bens diretos do lesado relativo ao microbem ambiental. A classificação 

quanto à reparabilidade e ao interesse envolvido, pode ser classificado como i) dano 

ambiental de reparabilidade direta, que ocorre quando o lesado é diretamente 

indenizado e ii) dano ambiental de reparabilidade indireta, quanto se trata de 

interesses difusos, coletivos ou eventualmente individuais de dimensão coletiva. 

Quanto à extensão o dano ambiental pode ser i) patrimonial, quando passível de 

restituição, recuperação ou indenização e ii) extrapatrimonial ou moral ambiental, 

quando não passível de aferição patrimonial.  

O dano ecológico puro pode advir do aniquilamento de uma espécie da flora 

ou fauna em extinção, em local em que foram depositados inadequadamente 

resíduos sólidos, e se essa depositação contaminar lençóis freáticos que servem 

uma megalópole, estará configurado o dano ambiental latu sensu, por atingir 

interesses difusos ou coletivos. O dano ambiental individual ou reflexo ocorrerá, por 

exemplo, com a mortandade de peixes de um criador afetado por essas águas 

contaminadas, vez que é possível identificá-lo. Assim, o dano ambiental pode ser 

reparado diretamente a esse criador ou, no caso da contaminação de águas 

profundas, a reparabilidade será indireta por afetar interesses difusos e coletivos. O 

dano ambiental reparável, indenizável ou recuperável, no caso de disposição de 

resíduos não contaminantes, pode ser estipulado em pecúnia. Entretanto, quando a 

disposição de resíduos restringe o direito do ser humano de viver em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, além do dano patrimonial correspondente aos gastos 

materiais, deve ser reparado o dano extrapatrimonial correspondente ao prejuízo 

moral sofrido.   

Pode-se acrescentar, ainda, a classificação do dano ambiental quanto à 

freqüência: i) de uma única ação e ii) de ações reiteradas.  “Não importam, para 

caracterizar o dano ambiental, a periodicidade ou a eventualidade do 

                                                             
172 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatriomonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 99. 
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comportamento lesivo.”173 Assim, uma única disposição inadequada de resíduos 

perigosos e tóxicos que cause contaminação do solo ou das águas é suficiente para 

configurar o dano ambiental.  

Embora exista a possibilidade da ocorrência de dano ecológico puro, o que se 

constata com maior frequência é a ocorrência do dano ambiental que atinge a 

coletividade de forma difusa e alcança um número indeterminado de vítimas. Isso 

ocorre porque o dano ambiental, por sua conceituação, possuiu uma amplitude 

maior e mais abrangente que o dano comum174 e atinge, comumente, os recursos 

naturais que constituem substrato do ser humano. “O dano ambiental decorre de 

uma lesão aos recursos ambientais, com conseqüente degradação e alteração do 

equilíbrio ecológico.”175  

E necessário, após a identificação do dano ambiental, delimitar a extensão e 

profundidade dos prejuízos coletivos e individuais, para a correta aplicação da 

responsabilidade. A lesão ao meio ambiente, como macrobem ambiental, atinge o 

conjunto de condições, leis, influências e interações físicas, químicas e biológicas 

que permitem, abrigam e regem todo tipo de vida, conforme dispõe o artigo 3°, inciso 

I da Lei 6.938/1981 e como microbem ambiental, atinge elementos do meio 

ambiente global, considerados como os recursos naturais como o solo, a água, o ar, 

a fauna, a flora, os recursos genéticos, os ecossistemas, os processos ecológicos, 

as paisagens e os bens culturais.176  

O dano ambiental será de reparabilidade direta quando se refere a interesses 

individuais ou individuais homogêneos atinentes ao microbem ambiental, pois o 

interessado que sofreu a lesão será diretamente indenizado; o dano ambiental de 

reparabilidade indireta refere-se a interesses difusos, coletivos e eventualmente 

individuais de dimensão coletiva e concerne ao macrobem ambiental.177 

Após a comprovação da existência de um dano, quer ao macrobem ou 

microbem ambiental, e de uma conduta, resta configurar o nexo de causalidade 

                                                             
173 VITTA, Heraldo Garcia. Responsabilidade civil e administrativa por dano ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 83.  
174 “O dano causado ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não preenche as condições 
tradicionais, pois, conforme já foi citado, trata-se de um bem incorpóreo, imaterial, autônomo, de 
interesse da coletividade.” LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p.102. 
175 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves de. Responsabilidade civil em face dos danos ambientais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 118. 
176 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 81 e 82.  
177 LEITE, op. cit., p. 101. 
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entre eles para surgir o dever de indenizar. O nexo de causalidade é a relação de 

causa e efeito entre o dano e ação ou omissão de alguém, de modo a concluir que o 

dano experimentado foi causado por determinada atitude. Entretanto, devido ao fato 

do dano ambiental ser extremamente complexo, assim como sua prova, o nexo de 

causalidade segue a mesma esteira. Pode-se dizer que “os danos ambientais são, 

freqüentemente, produtos de várias causas concorrentes, simultâneas ou 

sucessivas, não se apresentando linearmente (causalidade simples).”178 Assim, a 

dificuldade de estabelecer a responsabilidade de cada um dos poluidores faz com 

que a demonstração do nexo de causalidade seja um obstáculo a ser enfrentado.  

Os inúmeros objetos, como papéis, sacolas plásticas, garrafas PET, 

embalagens que frequentemente são carregados pelas águas das chuvas e 

alcançam os córregos, rios e os mares podem ser considerados um exemplo de 

dano ambiental com várias causas concorrentes, simultâneas e sucessivas.  

Devido às dificuldades inerentes para a demonstração do nexo de 

causalidade, a legislação brasileira, por cautela, adotou a regra da responsabilidade 

solidária, conforme dispõe o artigo 942 do Código Civil, em seu parágrafo único, que 

dispõe que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente. 

“Prevalecendo o sistema de solidariedade, é importante ressalvar que aquele que 

suportou isoladamente toda responsabilidade poderá se voltar contra os demais 

responsáveis, via ação regressiva.”179  

 

Nem sempre é fácil determinar ou identificar o responsável. Sendo 
apenas um foco emissor a identificação é simples. Se houver 
multiplicidade de focos já é mais difícil, mas é precisamente por isso 
que se justifica a regra da atenuação do relevo do nexo causal, 
bastando que a atividade do agente seja potencialmente degradante 
para sua implicação nas malhas da responsabilidade.180 

 

Vencidas as fases de demonstração dos elementos da responsabilidade civil 

ambiental, deve-se passar para a reparação dos danos. A reparação do dano 

ambiental e a possibilidade de recomposição ao estado anterior se mostram muitas 

vezes impossíveis, como já destacamos. Pode-se citar, por exemplo, o Termo de 

                                                             
178 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 112. 
179 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 188 
180 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. p.317.  
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Ajuste de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual, Ministério Público 

Federal, Município de Santo Antônio de Posse e Cetesb, em 19 de agosto de 2009, 

nos autos do inquérito civil nº 03/06, em trâmite perante a 1ª Promotoria de Justiça 

de Jaguariúna, e nos autos do inquérito civil nº 03/2004, em trâmite na Procuradoria 

da República em Campinas, teve como objeto os Aterros Cetrin e/ou Mantovani, 

localizados no Sítio Pirapitingui, no Município de Santo Antônio de Posse, no Estado 

de São Paulo. Neste local houve inadequada disposição de resíduos que causaram 

danos irreversíveis ao meio ambiente. Foram investigados os resíduos depositados 

no solo e nas águas subterrâneas, inclusive as profundas. No aquífero profundo 

foram encontrados traços de cis-1,2-DCE, solvente clorado, que oferece risco à 

saúde devido ao alto risco de contaminação da água. Desse dano ambiental resultou 

o Termo de Ajuste de Conduta supra referido, para isolar a área por prazo 

indeterminado, tornar pública a interdição e impedir que pessoas acessem o local 

sem os equipamentos de proteção individual.181 

Decorre que o dano ambiental nem sempre comporta valoração econômica e 

aferição de seu valor em pecúnia porque o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado tem valor inestimável. A dificuldade de valoração do dano ambiental, 

quando cabível, Segundo Oliveira Filho182, constitui a essência do problema 

encontrado na responsabilidade civil ambiental, pois depende da participação de 

vários segmentos, que têm seus próprios prejuízos, já que se trata de ecossistemas 

com singularidades próprias. Dessa forma, para a efetiva valoração de um dano 

ambiental é necessária a análise apurada de cada ecossistema atingido e de sua 

relação com o todo, assim como dos prejuízos imediatos e mediatos, suportados em 

curto e longo prazo. 

A reparação do dano ambiental de interesse particular, além de se dar pela 

sistemática do artigo 14, parágrafo único da Lei 6.938 de 1981 e pelo sistema 

clássico de responsabilidade civil prevista nos artigo 186 e 927 do Código Civil, 

também pode ser tutelado pelo sistema de direito de vizinhança, previsto no artigo 

                                                             
181 Compromisso de Ajustamento de Conduta. Ministério Público do Estado de São Paulo; Ministério 
Público Federal; Município de Santo Antônio de Posse; Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental – CETESB. Jaguariuna/SP. 19 Ago. 2009.  Disponível em: 
<http://www.prsp.mpf.gov.br/saladeimprensa/pdfsdas

noticias/MPF%20TAC%20Rebrasoil_%20moradores%20c%20MPF.pdf/view>. Acesso em: 05 out. 
2010. 
182 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves de. Responsabilidade civil em face dos danos ambientais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p.118.  
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1.277 desse código, a qual prevê a possibilidade de um proprietário ou possuidor 

fazer cessar as interferências causadas pela utilização da propriedade vizinha, que 

acarretem prejuízo ao sossego, saúde e segurança dos que o habitam, ou seja, o 

uso anormal da propriedade. Entretanto, a tutela obtida ao invocar o direito de 

vizinhança não é suficientemente ampla para a proteção do macrobem ambiental, 

pois a demanda fica adstrita apenas aos danos ocorridos nas propriedades 

adjacentes. “A acepção restrita do conceito de vizinhança não protege com caráter 

geral as agressões ao meio ambiente, mas unicamente quando a qualidade de 

vizinho permite a sua aplicação [...]”.183 Isso quer dizer que, apesar de restrito, o 

direito de vizinhança constitui um instrumento a mais para a proteção do direito 

individual relacionado ao microbem ambiental. Nesse sentido, esse tipo de tutela 

deve observar o disposto no artigo 1.228 do Código Civil, que estabelece que o 

direito de propriedade deve ser exercido de modo a atender a sua finalidade 

econômica e social, de maneira que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas 

naturais e o equilíbrio ecológico e evitada a poluição do ar e das águas.  

O particular poderá requerer uma tutela específica para reparar o bem lesado, 

de modo a deixá-lo nas mesmas condições que se encontrava antes do dano, ou 

requerer uma reparação pecuniária dos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais.    

A reparação dos danos ambientais relacionados ao macrobem ambiental 

deve seguir uma ordem. Em primeiro plano deve-se buscar a restauração do bem 

lesado e, mostrando-se viável, passa-se para a recuperação e compensação 

ecológica e, por fim, a indenização pecuniária.184  

A valoração em pecúnia do dano ao macrobem ambiental somente terá lugar, 

conforme dito, depois de esgotadas as fases de restauração, recuperação e 

compensação ecológica. Passadas essas fases, restará a indenização do meio 

ambiente mediante o pagamento em pecúnia, que será revertido ao fundo previsto 

no artigo 13 da Lei 7.347/1985 – Lei de Ação Civil Pública, gerido por um Conselho 

                                                             
183 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p.221. 
184“Por fim, é relevante atentarmos para a distinção entre restauração, recuperação, compensação e 
indenização pecuniária. É nesta ordem que devemos decidir acerca dos diferentes pedidos. Nem o 
Ministério Público nem outros legitimados devem formulá-los de forma alternativa. Somente se não for 
atendido um é que será acolhido o outro pedido, formulado na ordem sucessiva anunciada; os 
pedidos podem também ser deduzidos de forma cumulativa, dependendo do caso; mas jamais 
alternativamente.” YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. A Efetividade de Proteção do Meio 
Ambiente e a Participação do Judiciário. In KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles; 
SOARES, Inês Virginia Prado (orgs). Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em 
homenagem a Paulo Affonso Machado. São Paulo: Malheiros, 2005. p.447. 
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Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 

Ministério Público e representantes da comunidade, cujo montante deverá ser 

destinado ao bem lesado. Entretanto, a precificação do dano ambiental não é 

matéria fácil, vez que se trata de bem, que pela magnitude e essência para a vida, 

não consegue ser adequadamente valorado pela economia de mercado vigente no 

sistema capitalista.  

Montibeller-Filho, ao analisar o entendimento dos economistas ecológicos, 

assevera que “[...] o sistema de preços de mercado, na medida em que não 

considera a degradação ambiental, possibilita a ocorrência de uma troca 

ecologicamente desigual.”185 Esse autor explica que a troca ecoeconômica desigual 

não considera, nos preços praticados pelo mercado, o desgaste ambiental, assim 

considerado como a degradação do meio e a exaustão de recursos.186 Diante disso, 

o dano ambiental, cujo valor é inexprimível do ponto de vista econômico, jamais 

poderá ser avaliado pelo sistema capitalista, que não consegue contemplar a sua 

complexa dimensão em seu sistema de preços.   

Feitas as considerações, necessário se faz analisar os desafios da 

responsabilidade civil ambiental e a proteção do meio ambiente.  

 

3.2. DESAFIOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

 Para que as gerações atuais e futuras possam desfrutar de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado há necessidade de que os instrumentos jurídicos de 

intervenção no poder econômico privado sejam desenvolvidos para que, 

primeiramente, os danos não se instalem187 ou que sejam reparados ou indenizados 

caso venham a ocorrer.  

 O instituto da responsabilidade civil ambiental foi desenvolvido para que 

houvesse a reparação dos danos ambientais, quer dizer aqueles que fossem 

inevitáveis. As atividades de produção e consumo, nos moldes capitalistas, 

                                                             
185 MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável. Florianópolis: UFSC, 
2008. p. 135 
186 Ibidem, p. 136 
187 “À medida que os danos ocorrem e se acumulam, a qualidade ambiental vai-se deteriorando e o 
meio ambiente perde, progressivamente, a natural capacidade de abrigar a vida em suas múltiplas 
formas. O ideal seria, evidentemente, que não ocorressem danos, pois, assim, não haveria 
degradação da qualidade ambiental e as condições propícias à vida não seriam afetadas.” SAMPAIO, 
Francisco José Marques. Evolução da responsabilidade civil e a reparação dos danos ambientais. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. p. 197. 
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necessariamente causam danos ambientais, que são agravados pela expansão do 

mercado, a tornar esses danos mais freqüentes e complexos. E, o desenvolvimento 

tecnológico pode auxiliar – em termos de reparação desses danos – ou ainda torná-

los mais complexos – por exemplo ao analisarmos os resíduos gerados pelas 

inovações tecnológicas do século XXI (biotecnologia, nanotecnologia, energia 

nuclear etc.). 

 As medidas compensatórias, segundo Silva188, têm como finalidade contribuir 

para a manutenção da integridade da qualidade ambiental, por meio da 

responsabilidade ex post e da responsabilidade ex ante, ou seja, formam um 

sistema complementar em que o dever de reparar pode atuar antes ou depois da 

ocorrência do dano. A autora complementa que a responsabilidade ex post se revela 

como conseqüência direta e objetiva de um dano ambiental, estabelecida por meio 

de decisão do Poder Judiciário posteriomente à deflagração do dano, ao passo que 

a responsabilidade ex ante consiste na obrigação de compensação ambiental 

orindos de uma atividade lícita, destinadas a recompensar a coletividade pela 

diminuição da qualidade do meio ambiente ou retribuir o uso dos recursos naturais.     

A efetiva reparação dos danos ambientais tem sua urgência em razão de que 

o meio ambiente equilibrado é essencial para que o ser humano tenha uma vida 

digna. As características do direito ao meio ambiente, como direito fundamental de 

terceira geração, correspondem aos denominados direitos difusos que pertencem a 

um número indeterminado e praticamente indeterminável de pessoas.189 Por 

abranger um número tão significativo de pessoas que a resposta ao dano deve ser 

eficiente e rápida. É necessário que o sistema de normas jurídicas sejam aplicadas 

para a pronta reparação de danos, quando possível, de modo que o bem atingido, 

num curto espaço de tempo, volte a apresentar as mesmas características que 

possuía antes de ser degradado. Todavia, nem sempre é possível recompor o bem 

lesado oriundo de uma degradação ambiental, conforme assevera Mirra: 

 

A degradação do meio ambiente, na sua dimensão e bem imaterial, e 
dos diversos elementos corpóreos e incorpóreos que o integram, seja 
no meio natural, seja no meio cultural, seja no artificial, não permite 

                                                             
188 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; SILVA, Solange Teles da. Análise dos fundamentos da 
compensação ambiental. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 44, n. 175, julho/setembro 
2007. 125-137.    
189  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 57. 
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em absoluto o retorno ao estado inicial e é invariavelmente definitiva. 
A natureza, ao ter a sua composição física e biológica modificada por 
agressões que ela não consegue absorver ou tolerar, não pode 
jamais ser verdadeiramente restabelecida do ponto de vista 
ecológico.190 

   

O dano ambiental tem como característica peculiar a sua manifestação sob 

variadas modalidades, além de frequentemente não ocorrer de uma única vez, nem 

em um único lugar, mas em tempo, local e sob formas diferentes e muitas vezes 

imprevisíveis, de modo que em muitos casos se torna difícil ou mesmo impossível 

sua comprovação.191 O dano ambiental atinge ao mesmo tempo e imediatamente os 

meios natural, cultural e artificial e os respectivos componentes e os seres humanos, 

na qualidade de titulares de direito desse bem unitário de uso comum do povo e na 

qualidade de sujeitos de direito individuais, ou o próprio patrimônio do Estado, 

submetido à tutela exclusiva de uma pessoa jurídica de direito público.192 Nesse 

sentido, pode-se falar que o dano ambiental pode tanto atingir a um número 

determinável de pessoas ou grupo de pessoas, quanto atingir um número 

indeterminável de lesados, por sua característica difusa.    

 A dificuldade na reparação do meio ambiente ocorre porque este possui uma 

complexidade inerente, de modo que nem sempre é fácil restabelecer o equilíbrio 

rompido. Ressalte-se, todavia, que a natureza, ao ter sua composição física e 

biológica modificada por agressões que ela não consegue tolerar, não pode jamais 

ser verdadeiramente restabelecida, do ponto de vista ecológico.193  

 Deve-se considerar também que não é possível recompor a perda definitiva 

da diversidade biológica decorrente de um dano ambiental, a exemplo da extinção 

de espécies da fauna e flora que se encontravam em determinada localidade em 

que foi instalado um lixão ou aterro, nem restabelecer o exato equilíbrio ecológico 

depois de instalada a degradação decorrente da disposição inadequada de diversos 

resíduos sólidos194. Nem a ciência e nem o instituto da responsabilidade civil são 

                                                             
190 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 286. 
191 SAMPAIO, Francisco José Marques. Evolução da responsabilidade civil e reparação de danos 
ambientais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 204. 
192 MIRRA, op. cit., p. 63. 
193 LEITE, Jose Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 217. 
194 “Nossos padrões estéticos e higiênicos e consumo resultam no acondicionamento dos produtos 
em embalagens cada vez mais funcionais e descartáveis, elaboradas com materiais de difícil 
decomposição quando dispostos no meio ambiente, servindo como exemplo a quase completa 
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capazes de resolver determinadas questões ambientais decorrentes de danos nos 

ecossistemas. 

 A exemplo disso, pode-se citar a sentença proferida pela M.M. Juíza de 

Direito, Andréia Pinto Goedert, em 30/03/2011, nos autos da ação popular movida 

por Julio César Wandam Martins em face do Prefeitura de Tapes, processo de 

número 137/1.04.0000569-0 (CNJ:.0005691-74.2004.8.21.0137), em trâmite na 

Comarca de Tapes/RS. Esta determinou a interdição de modo definitivo do Lixão 

das Camélias e proibiu o réu ou qualquer empresa terceirizada por ele contratado, 

de realizar a disposição resíduos sólidos urbanos no local, além de determinar que o 

réu proceda a recuperação da área degradada, mediante a apresentação de Projeto 

de Recuperação à FEPAM. Dessa decisão ainda cabe recurso ao Tribunal de 

Justiça. A sentença acolheu parcialmente o pedido formulado na ação popular, que 

também requereu a condenação do réu ao fornecimento de água à comunidade 

adjacente ao lixão. Esse pedido não foi acolhido por não haver informação concreta 

de que a comunidade circunvizinha ao ‘“Lixão das Camélias” esteja, realmente, 

sendo afetada pela contaminação do lençol freático. Considerou também que cabe à 

Municipalidade, e não ao Judiciário, a implementação e a adoção de políticas 

públicas que contemplem os moradores do local – se for o caso – com o 

fornecimento de água potável. A sentença, fundamentada nas provas produzidas, 

evidenciou que o local funcionava de maneira irregular desde junho de 2006, devido 

ao esgotamento do prazo previsto na Licença de Operação (LO) e que apresentava 

uma fragilidade inerente, em razão da existência de Butiazais, uma espécie de 

árvore nativa em extinção. A perícia citada pela magistrada evidenciou que o local 

era de livre acesso por pessoas (entre eles catadores e crianças) e animais, havia 

acúmulo de líquidos no seu interior, cheiro de gases e material em decomposição, 

além da inexistência de sistematização na cobertura do solo ao fim de cada 

operação. A sentença também deixou evidente, pelas provas produzidas, de que o 

dano ambiental já está instado e que a área pode ser somente remediada.  

 A tentativa que se faz para se reparar o dano ambiental é fazer com que a 

área impactada volte ao estado anterior ao dano sofrido. Os pesquisadores não 

conseguem restabelecer o estado original, mas tentam chegar bem próximo a isso, 

                                                                                                                                                                                              

substituição das garrafas reutilizáveis de vidro para alguns tipos de bebidas pelos vasilhames 
plásticos, que hoje se acumulam em grandes proporções nos cursos d’água e nos aterros 
sanitários.”CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p. 52.   
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utilizando-se das mais avançadas técnicas; mesmo assim, freqüentemente muitas 

das espécies acabam por se extinguir, em prejuízo do ecossistema.195  

 Ocorre que esses bens ambientais possuem não apenas um valor material, 

mas igualmente um valor imaterial e, portanto, há dificuldade de serem precificados 

em eventual ação de responsabilidade civil. O meio ambiente, embora seja um bem 

coletivo imaterial, é também composto por bens corpóreos que se mostram 

passíveis de reparação material.196 O Poder Judiciário, ao ser acionado, busca aferir 

a extensão do dano, o prejuízo ao ecossistema e o seu causador, para reunir 

elementos para que haja o ressarcimento; entretanto, por se tratar de questões 

multidisciplinares, estas não são facilmente respondidas.197 A exata apuração do 

dano ambiental depende, no mais das vezes, de avaliações técnicas, com base 

científica, à luz do conhecimento disponível.198  

 Leite199 ressalta que o dano deve ser reparado integralmente, ao teor do que 

se depreende do artigo 225, parágrafo 3°, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei 6.938 de 1981, o mais 

aproximadamente possível, pela necessidade de uma compensação ampla da lesão 

sofrida, não obstante às barreiras de avaliação econômica do bem ambiental e sua 

difícil reparação. Todavia, essa reparação nem sempre é possível, conforme 

assevera Lemos: 

 

Há de se reconhecer, no entanto, que a função preventiva assume 
importância crucial quando se tem em consideração aquelas 
situações em que é totalmente impossível a reparação integral, a 
volta ao statu quo ante. São os casos de danos ao meio ambiente, à 
saúde e à integridade física. Para essas situações, mais do que 
indenizações pesadas, faz-se necessária a utilização de 
instrumentos de prevenção anteriores ao dano. 200 

   

 Outro grande problema que se instala para a aplicação da responsabilidade 

civil é a identificação do poluidor, ou seja, aquele que depositou ou permitiu que 

                                                             
195 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves. Responsabilidade civil em face dos danos ambientais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 136. 
196 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 303. 
197 OLIVEIRA FILHO, op. cit., p. 131. 
198 MIRRA, op. cit., p. 239. 
199 LEITE, Jose Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 220.  
200 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 186.  
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fossem depositados resíduos sólidos num determinado local. Há de se perquirir em 

eventual ação de responsabilidade civil quem fez essa depositação, a quem 

pertencia o conteúdo e os contentores dos resíduos sólidos, a obstar a identificação 

do poluidor. “É o caso do lixo, dos rejeitos, por exemplo. Na maior parte dos casos, 

não têm origem certa, misturam-se e se desintegram, causando danos quase 

sempre ‘sem donos’.”201 

 Deve ser levado em consideração que os resíduos sólidos, conforme sua 

natureza, possuem diversos períodos tempo para decomposição, de maneira que, 

uma vez misturados a outros resíduos ou outros elementos, como água e terra, 

dificultará a identificação do poluidor. Outro obstáculo reside na hipótese de 

depositação inadequada de resíduos por empresa que pode, após certo tempo, 

mudar a titularidade dos sócios, estes falecerem ou vir a ser desconstituída, a 

dificultar a aplicação do instituto de responsabilidade civil ambiental.   

 Assim, atribuir a responsabilidade ao proprietário dos resíduos sólidos 

consiste no cumprimento da função social da propriedade, conforme aponta 

Figueiredo:  

É inadmissível seguir tendência no sentido de tolerar que o 
proprietário, usufruindo todas as vantagens econômicas do bem que 
possui, descarte sua parcela indesejável no meio ambiente, 
reduzindo com isto a qualidade de vida de toda a população que 
jamais aproveitou, ainda que reflexamente, das vantagens daquela 
propriedade. 202 
 

 Na hipótese de identificação dos poluidores, outro entrave a ser enfrentado 

pelo instituto da responsabilidade civil é a fixação da indenização ou dever de 

reparação do dano produzido ao meio ambiente. Aragão203 relata que, em alguns 

casos, as indenizações podem revestir a forma de custo de produção, por serem tais 

atividades lucrativas, com direito a pagamento diferido ou até mesmo a possibilidade 

de total não pagamento. E nessas hipóteses, a autora afirma que mesmo que o 

poluidor seja condenado a reparar integralmente o prejuízo causado, pode ocorrer 

que ele tenha algum benefício líquido e, revelando-se a operação lucrativa, a 

vertente preventiva da obrigação de reparar seria praticamente nula.   
                                                             
201 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 154.  
202 FIGUEIREDO, Guilherme Jose Purvin de. Resíduos Sólidos:ponto final da insustentabilidade 
econômica. Revista de Direitos Difusos. Volume 13, Gestão de Resíduos Sólidos – I, Jun/2002. São 
Paulo: Esplanada. p.1727. 
203 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra, 1997. p.114 .  
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 Mirra204 relata que, quando caracterizado o dano ambiental, o responsável é 

condenado ao pagamento do valor correspondente à avaliação do custo total das 

obras e trabalhos necessários à recomposição do meio ambiente. Assim, pode ser 

inferido pelo empreendedor que o desenvolvimento de sua atividade implicaria em 

abarcar eventuais custos para a reparação do ambiente degradado, a viabilizar sua 

atividade econômica e o prejuízo ao meio ambiente.  

 O grande desafio da responsabilidade civil ambiental é a efetiva reparação e 

prevenção dos danos ao meio ambiente. Em pesquisa jurisprudencial unificada nos 

tribunais superiores com as palavras “responsabilidade”, “ambiental”, “resíduos”, 

foram encontrados cinco acórdãos no Superior Tribunal de Justiça e nenhum 

acórdão no Supremo Tribunal Federal205. Observa-se que a discussão acerca dos 

danos ambientais gerados pelo descarte inadequado de resíduos sólidos não é 

expressiva nos tribunais superiores e, assim, pode-se dizer que o instituto da 

responsabilidade civil ambiental não cumpre seu papel na integralidade, ou seja, 

pode até mesmo reparar parte dos danos gerados, mas o que se observa é o 

descarte generalizado de resíduos sólidos. Nesse sentido, a evolução do instituto 

em prol da responsabilidade pós-consumo representa um avanço na proteção do 

meio ambiente.  

  

                                                             
204 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 326. 
205 Pesquisa realizada no dia 16 de junho de 2011, nos sites do Superior Tribunal de Justiça e no 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=responsabilidade+ambi
ental+res%EDduos&b=ACOR>. e < http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp>. 
Acesso em 16. Jun. 2011.  
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CAPÍTULO 4 – DINÂMICA DA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO E 
RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

 A responsabilidade ambiental pós-consumo nasceu da necessidade de 

gerenciar os resíduos sólidos produzidos após o término da vida útil de um bem. O 

desenvolvimento de algumas atividades econômicas na sociedade contemporânea 

implica em criar estratégias para colocação de produto no mercado consumidor e, 

para que tenha lucro, é necessário que o volume de vendas seja constantemente 

incrementado. Ainda, comumente se constata a criação de produtos descartáveis 

em substituição a produtos duráveis, o ingresso de produtos tecnológicos complexos 

e fabricados com matéria prima de difícil degradação sem que exista, na maioria das 

vezes, uma responsabilização do produtor em relação aos resíduos sólidos 

produzidos ao término da vida útil do bem. A titulo de ilustração, cite-se, por 

exemplo, a questão das garrafas PETs: Leite206 destaca que o consumo de garrafas 

descartáveis de PET (polietileno tereftalato) usadas em embalagens de bebidas, 

principalmente refrigerantes, iniciou-se em 1989 e alcançou níveis de produção de 

13 bilhões de garrafas por ano em 2000. Devido às suas características de 

transparência e às suas vantagens logísticas na distribuição direta, substituíram as 

garrafas de vidro retornável. 

  Parte da gestão desses resíduos é atribuída aos próprios consumidores, ao 

limpar, separar e entregar os resíduos à municipalidade, que os recolhem, 

transportam e separam, em parceria com algumas associações de catadores.207 

Estas encontram nos resíduos sólidos descartados uma fonte de renda para o 

sustento das famílias dos trabalhadores vinculados a essas atividades. Entretanto, 

como nem todo resíduo sólido produzido é aproveitado, diante de seu volume, 

complexidade de decomposição, separação e custos inerentes, há inviabilidade da 

destinação correta de parte deles, que são dispostos em aterros e lixões, ou mesmo 

abandonados em espaços públicos. Essa dinâmica representa um alto custo para o 

                                                             
206 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice 
Hall, 2009. p. 38. 
207Como exemplo de cooperativa engajada na reciclagem de resíduos sólidos, pode-se citar a 
Coopamare – Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis, 
cooperativa de trabalho que surgiu em 1989, decorrente de um projeto de auxílio aos moradores de 
rua, promovia pela OAF – Organização e Auxilio Fraterno. Atualmente está localizada no espaço 
cedido pela Prefeitura de São Paulo, sob o Viaduto Paulo VI, no Bairro de Pinheiros, em São Paulo, e 
conta com 80 catadores, cooperados ou associados, e mais de 120 catadores autônomos. Disponível 
em: <www.coopamare.org.br>. Acesso em: 17 jun. 2010. 
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Poder Público e fonte de externalidades negativas que são suportadas por toda a 

coletividade.208  

Nesse contexto há a necessidade da adoção do mecanismo da 

responsabilidade pós-consumo, para impor aos comerciantes e distribuidores de 

produtos a obrigação de recolher e devolver ao fabricante e importador os resíduos 

sólidos produzidos após o término da vida útil do bem colocado no mercado 

consumidor, com a implementação da logística reversa. 

 A responsabilidade pela destinação ambientalmente adequada conduz os 

fabricantes e importadores a adotarem estratégias para a redução e adequação dos 

resíduos produzidos desde “o berço” do produto até o seu “túmulo”, quer dizer,  

poderão gerir a cadeia de produção de forma que o resíduo final seja reduzido, 

reutilizado ou reciclado209; o fabricante poderá atuar em todas as etapas de 

fabricação, desde a escolha do design, matérias primas, embalagens e 

acondicionamento, transporte, até chegar ao consumidor.   

Ao definir o fabricante, distribuidor, importador ou comerciante como o 

poluidor que deve “pagar”, ou seja, ao defini-lo como aquele que deve assumir as 

despesas da gestão dos resíduos pela logística reversa, objetiva-se uma proteção 

mais eficiente do meio ambiente. Isso ocorre porque os consumidores não têm 

condições de intervir “sozinhos” na cadeia de produção e fazer com que se 

produzam bens ambientalmente “corretos”, com menor quantidade de matéria prima, 

materiais reutilizáveis ou embalagens reduzidas. Como já destacamos, há a 

necessidade de uma intervenção estatal. São os fornecedores, na realidade, que 

                                                             
208 O Relatório da Pesquisa sobre Pagamento Por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de 
Resíduos Sólidos, promovido pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Aplicada – publicado Maio de 2010, 
ressalta que a maioria dos resíduos dispostos no Brasil são encaminhados para lixões ou aterros 
controlados, devido ao menor custo de implantação e operação dessa modalidade de destinação de 
resíduos. A adoção dessa prática pelos municípios, devido aos benefícios econômicos, implica em 
transformação em externalidades negativas na forma de contaminação do solo, poluição hídrica e 
emissões atmosféricas. Entretanto, na hipótese de instalação de aterros sanitários como forma de 
disposição padrão, pois seguramente mais adequado do ponto de vista ambiental, os gastos seriam 
equivalentes à economia gerada pela adoção da reciclagem. IPEA - Instituto de Pesquisa Aplicada. 
Pesquisa sobre Pagamento Por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. 
Brasília, 2010. p. 21.  Disponível em: 
<http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2010.  
209 “Um dos objetivos do Direito Ambiental, ao pesquisar as interfaces entre relações de consumo, 
economia e defesa do meio ambiente, é o de estudar os mecanismos legais destinados à 
implementação de técnicas que visem a aproximar a massa de matéria prima da massa do produto 
final, ou seja, reduzir ao máximo resíduo e o desperdício de energia, dentro dos limites máximos que 
a técnica contemporânea permitir.” FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. Resíduos sólidos: ponto 
final da insustentabilidade econômica. Revista de Direitos Difusos. Vol. 13, Gestão de Resíduos 
Sólidos – I, Jun/2002. p. 1.717. 
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têm condições técnicas de colocar no mercado de consumo produtos com reduzido 

impacto ambiental, que ao final de sua vida útil não venham gerar externalidades 

negativas que serão suportadas por toda a coletividade, ou que as gerem em 

quantidades reduzidas.  

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná inovou ao aplicar a 

responsabilidade pós-consumo em um dos seus julgados. A 8° Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a Apelação Cível de número 118652-1, em 

05 de agosto de 2002, aplicou em face de uma empresa de refrigerantes o instituto 

da responsabilidade pós-consumo. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou 

parcialmente a sentença que havia sido proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível da 

Comarca de Curitiba, nos autos da ação civil pública que a autora Habitat – 

Associação de Defesa e Educação Ambiental propôs em face de Refrigerantes 

Imperial Ltda. Nessa ação civil pública, a autora requereu a condenação da empresa 

de refrigerantes na obrigação de fazer consistente em suspender a comercialização 

dos produtos em embalagens do tipo PET; promover campanha publicitária para 

difundir a idéia de recolher/trocar as embalagens do tipo PET; promover o 

recolhimento das embalagens já descartadas e apresentar um cronograma para a 

substituição do material utilizado no engarrafamento dos refrigerantes. A ação foi 

julgada improcedente sob o argumento de que a empresa de refrigerantes somente 

poderia ser responsabilizada se ficasse comprovada a sua culpa ou dolo exclusivo 

pelo lançamento de embalagens no meio ambiente com a conseqüente degradação 

ambiental. O argumento utilizado na sentença foi de que como a responsabilidade 

também atingiria os usuários e o Poder Público, não seria possível condenar apenas 

um segmento do mercado. Ademais, devido ao fato das embalagens plásticas 

trazerem grande “avanço” aos consumidores, não haveria motivo para abandonar 

essa comodidade. A autora interpôs apelação para reforma da sentença e sustentou 

que o descarte inadequado das embalagens causava danos ao meio ambiente. 

Alegou ser objetiva a responsabilidade pelos danos ambientais, o que afastaria a 

necessidade de comprovação de dolo ou culpa, além de enfatizar a 

responsabilidade solidária de fabricantes, engarrafadores e distribuidores do produto 

no pagamento de indenização pelos prejuízos causados ao meio ambiente.210 O 

                                                             
210 LEUZINGER, Márcia Dieguez. Responsabilidade Pós-Consumo: comentários ao Acórdão na 
Apelação n.° 0118652-1 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Data do Julgamento 
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acórdão, que deu provimento parcial para a apelação, apresentou a seguinte 

ementa: 

“EMENTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIXO 
RESULTANTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO “PET” 
(POLIETILENO TEREFTALATO) – EMPRESA ENGARRAFADORA 
DE REFRIGERANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA 
POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – 
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA SOB 
PENA DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI N° 7.347/85, ARTIGOS 1° E 4° DA 
LEI ESTADUAL N° 12.943/99, 3° E 14, § 1° DA LEI 6.938/81 – 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelo provido em 
parte. 1. Se os avanços tecnológicos induzem ao crescente emprego 
de vasilhames de matéria plástica tipo “PET” (Polietileno Tereftalato), 
propiciando que os fabricantes que dela se utilizam aumentem lucros 
e reduzam custos, não é justo que a responsabilidade pelo 
crescimento exponencial do volume de lixo resultante seja transferida 
apenas para o governo ou a população. 2. A chamada 
responsabilidade pós-consumo no caso de produto de alto poder 
poluente, como as embalagens plásticas, envolve o fabricante de 
refrigerantes que delas se utiliza, em ação civil pública, pelos danos 
ambientais decorrentes. Esta responsabilidade é objetiva, nos termos 
da Lei 7.347/85, artigos 1° e 4° a Lei Estadual n° 12.943/99, e artigos 
3° e 14, § 1°, da Lei 6.938/81, e implica na sua condenação nas 
obrigações de fazer, a saber: adoção de providência em relação à 
destinação final e ambientalmente adequada das embalagens 
plásticas de seus produtos, e destinação de parte de seus gastos 
com publicidade em educação ambiental, sob pena de multa”.     

 

 O relator do mérito recursal levantou como argumento o Projeto de Lei de 

número 269/09, de iniciativa do Senador Carlos Bezerra, que estabelece normas 

para a destinação final de garrafas e outras embalagens plásticas. O relator 

reconheceu a gravidade do problema relacionado ao descarte de garrafas tipo PET 

e a lentidão dos órgãos governamentais na adoção de políticas eficientes na gestão 

de resíduos sólidos. Ressaltou a existência de leis e atos normativos sobre 

disposição final de embalagens de agrotóxicos, pneus e pilhas e baterias. Diante 

disso, aplicou-se a responsabilidade pós-consumo na qual a apelada foi condenada 

recolher as embalagens dos produtos que vier a fabricar, após o consumo, quando 

deixada em lugares como praças, parques, ruas, lagos, rios ou onde quer que sejam 

encontradas, nas localidades onde distribui seu produto. Ficou ainda facultada ao 

cumprimento de uma obrigação alternativa, de reutilização e recompra das 

embalagens por preço justo, de no mínimo 50% das garrafas PET que produzir a 

                                                                                                                                                                                              

05.08.2002. In FREITAS, Vladimir Passos de (Coord). Julgamentos históricos do direito ambiental. 
Campinas: Millenium, 2010. p. 124. 
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cada ano. A apelada foi condenada, por fim, a lançar campanha publicitária para a 

divulgação de mensagens educativas de combate ao lançamento de lixo plástico na 

natureza, de informação ao consumidor das formas de reaproveitamento e 

reutilização de vasilhames, com indicação de locais e condições para a recompra 

das embalagens.211  

 A aplicação da responsabilidade pós-consumo neste julgado constituiu um 

avanço na proteção do meio ambiente, pois embora a responsabilidade seja de 

todos que concorreram para o evento danoso, tais como consumidores, poder 

público e fornecedores, são principalmente estes últimos que direcionam a iniciativa 

e tecnologia da produção. A responsabilidade pós-consumo conduzirá o fornecedor 

a repensar toda a cadeia produtiva, de modo que o retorno das embalagens 

plásticas seja facilitado e que o exercício de sua atividade empresarial seja 

otimizada. A lógica de mercado na escolha dos materiais empregados na fabricação 

de produtos é a do lucro e, com a aplicação da responsabilidade pós-consumo, os 

fornecedores poderão desenvolver estratégias para que a logística reversa tenha o 

menor custo possível dentro da cadeia produtiva, a considerar que os materiais 

empregados deverão ter uma destinação ambientalmente adequada, com vistas à 

redução, reutilização ou reciclagem.   

O reconhecimento e aplicação da responsabilidade pós-consumo neste 

julgado foram anteriores à adoção da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010. Esta veio finalmente dispor acerca da 

responsabilidade pós-consumo ao estabelecer aos fabricantes e importadores o 

dever de dar uma destinação ambientalmente adequada aos produtos e embalagens 

reunidos e devolvidos pelos comerciantes e distribuidores pelo sistema de logística 

reversa, conforme artigo 33, parágrafo 6°. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

teve origem no Projeto de Lei de número 354 de 1989, que foi substituído na 

Câmara dos Deputados pelo Projeto de Lei 203 de 1991, e que recebeu inúmeras 

contribuições para a redação do seu texto, por meio de centenas de apensos 

durante sua tramitação, e demorou mais de 21 anos para ser aprovado. Essa lei 

representou um avanço importante na gestão dos resíduos sólidos ao estabelecer 

                                                             
211 LEUZINGER, Márcia Dieguez. Responsabilidade Pós-Consumo: comentários ao Acórdão na 
Apelação n.° 0118652-1 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Data do Julgamento 
05.08.2002. In FREITAS, Vladimir Passos de (Coord). Julgamentos históricos do direito ambiental. 
Campinas: Millenium, 2010. p. 132. 
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limites ao poder econômico por meio da responsabilidade compartilhada e logística 

reversa, como será analisado. 

A responsabilidade compartilhada implica no envolvimento de toda a 

sociedade na gestão de resíduos sólidos, a estabelecer atribuições ao Poder 

Público, iniciativa privada representada por fornecedores, fabricantes, comerciantes 

e importadores, sociedade civil e catadores. Somente com a participação de todos, 

conforme sua limitação e papel que desempenha na sociedade, é que haverá uma 

gestão eficiente dos resíduos sólidos produzidos.  

 

4.1. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA ANÁLISE DA GÊNESE 
DA LEI 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 02 de agosto de 

2010 foi construída ao longo de 21 anos. Até a data de sua promulgação não havia 

uma legislação nacional que disciplinasse a gestão dos resíduos sólidos. Devido à 

falta de uma Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os estados membros passaram 

a legislar sobre o assunto, com fundamento na competência legislativa concorrente 

disposta no artigo 24, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e, em algumas unidades da Federação, houve a instituição de Políticas 

Estaduais para tratar dos Resíduos Sólidos, a exemplo dos Estados do Ceará (Lei 

Estadual de número 13.103/2001), Espírito Santo (Lei Estadual de número 

9.264/2009), Goiás (Lei Estadual de número 14.248/2002), Minas Gerais (Lei 

Estadual de número 18.031/2009), Mato Grosso (Lei Estadual de número 

7.862/2002), Rio de Janeiro (Lei Estadual de número 4.191/2003), Rio Grande do 

Sul (Lei Estadual de número 9921/93), Santa Catariana (Lei Estadual de número 

13.557/2005), Sergipe (Lei Estadual de número 5.857/2006), São Paulo (Lei 

Estadual de número 12.300/2006). O Mato Grosso do Sul instituiu a Lei 5.181/2000 

que, embora não se denomine Política Estadual de Resíduos Sólidos, cuida 

igualmente de questões relativas a essa matéria, com o objetivo de controle da 

poluição, da contaminação e minimização dos impactos ambientais decorrentes do 

descarte dos resíduos sólidos.  
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos teve origem no Projeto de Lei de n. 

203 de 1991, substitutivo do Projeto de Lei de n. 354 de 1989212, de autoria do ex-

senador Francisco Rollemberg (PFL/SE), aprovado no Senado Federal em 11 de 

dezembro de 1990 e remetido à Câmara dos Deputados em 05 de março de 1991,  

tendo recebido inúmeros apensos durante sua tramitação. Foram apensados a ele 

centenas projetos de lei com temas diversos relacionados à matéria de resíduos 

sólidos.   

Em 16 de maio de 2001, foi constituída uma Comissão para analisar e dar um 

parecer ao referido projeto de lei e aos seus apensos, sob a presidência do 

deputado Emerson Kapaz. Nesse relatório, os projetos de lei, segundo a Comissão, 

foram aglutinados conforme os seguintes temas: I) projetos de lei que abordavam o 

tema de forma mais abrangente que o Projeto de Lei 203/91, e que chegaram a 

propor uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, e II) os mais específicos, que 

abordavam temas sobre resíduos industriais perigosos, controle específico de 

resíduos sólidos no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 

industriais, resíduos de saúde, responsabilidade dos estabelecimentos industriais, 

comerciais e de prestação de serviços pelo gerenciamento de resíduos sólidos, lixo 

tecnológico, pilhas e baterias, lâmpadas, pneus usados, suprimentos de 

computadores, embalagens, redução e tratamento de resíduos sólidos e importação 

de resíduos.  

A responsabilidade pós-consumo foi adotada em alguns projetos apensados, 

de forma mais ou menos ampla, conforme o enfoque e objetivo dos parlamentares. 

O Projeto de Lei n. 3029/97, do deputado Luciano Zica, também apensado ao 

Projeto de Lei n. 203/91, por exemplo, atribuiu ao setor privado a responsabilidade 

pelo produto até sua disposição final. O Projeto de Lei de n. 4730/98, do deputado 

Padre Roque, dispôs sobre a responsabilidade pelo produto ao término da vida útil. 

Já o Projeto de Lei de n. 3606/00 previu obrigações e responsabilidades aos 

geradores de resíduos sólidos.    

                                                             
212 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. PLS – Projeto de Lei do Senado n.° 354 de 1989. 
Atividade Legislativa. Tramitação. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1711>. Acesso em: 15 mai. 
2011.  
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Aos 22 de maio de 2002, o Deputado Emerson Kapaz apresentou seu 

relatório213 e, devido à complexidade e volume dos assuntos, entendeu a comissão 

especial destinada a dar parecer ao referido projeto de lei que o texto da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos deveria tratar com amplitude os temas considerados 

mais importantes e que não deveria descer a minúcias de forma que restringisse a 

dinâmica legislativa do Executivo Federal, dos Estados e Municípios. Segundo esse 

relatório, procurou-se elaborar um texto que tornasse equivalentes as ações de 

responsabilidade do Poder Público, dos agentes econômicos de produção e 

comércio e dos consumidores finais, e que pudesse beneficiar os catadores de ruas, 

que coletam e transportam grande parte dos resíduos produzidos nas cidades. 

Tentou-se, então, priorizar, segundo o relatório, normas gerais para todo o território 

nacional com ações que tivessem efeito educativo para que o texto se pautasse no 

respeito ao meio ambiente e que as questões suscitadas pelos resíduos sólidos 

atentassem para qualidade de vida de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, 

na produção desses resíduos e na sua administração responsável. Procurou-se não 

proibir métodos de tratamento, a exemplo da incineração, que poderiam ser a única 

solução em algumas situações. Também não foi proibida a importação de resíduos, 

que segundo a Comissão poderia constituir-se em matéria-prima escassa ou 

inexistente no território nacional. Estabeleceu-se, também, a necessidade de se 

instituir responsabilidades tanto dos geradores de resíduos, do Poder Público, como 

também dos usuários, de forma que a responsabilidade pós-consumo viesse a ser 

discutida e considerada na Federação. Entretanto, houve o encerramento da 

legislatura 1999-2002 e a comissão especial designada para tratar dos resíduos 

sólidos foi desconstituída sem que houvesse a votação do referido projeto de lei214.  

Aos 21 de setembro de 2005 foi constituída uma nova comissão215, sob a 

presidência Deputado Ivo José, que analisou e proferiu parecer ao Projeto de Lei n. 

                                                             
213 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Comissão especial 
destinada a dar parecer ao projeto de lei nº 203, de 1991 e apensos – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Apresentado em 22 de maio de 2002. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/50610.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011.   
214 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Requerimento do Sr. 
Edson Duarte para constituição de Comissão Especial para análise do Projeto de Lei nº 203, de 1991, 
do Senado Federal, que “dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a 
destinação final dos resíduos de serviços de saúde”, e seus apensos. 2003. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/113869.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011.   
215 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Designação do 
Deputado Ivo José (PT/MG) como relator da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 203, de 1991, que "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o 
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203 de 1991 e aos já 107 projetos a ele apensados216. Foram ouvidas, ainda, em 

audiências públicas, representantes de vários segmentos, como representantes do 

governo, do setor empresarial, científico e acadêmico que pudessem, com as 

respectivas perspectivas, colaborar na edificação de uma política nacional de 

resíduos sólidos. Os blocos temáticos apresentados pelo Deputado Ivo José neste 

parecer foram então divididos da seguinte forma:  

I) Projeto Principal – PL n. 203/91;  

II) Projeto de lei abrangentes, cuja temática era igualmente a instituição 

de Política Nacional de Resíduos Sólidos, com enfoques diferenciados;  

III) Projetos que tratavam de fontes específicas de geração de resíduos;  

IV) Projetos sobre tipos específicos de resíduos, como o lixo tecnológico, 

pilhas e baterias, lâmpadas, suprimentos de computadores, pneus 

usados, embalagens;  

V) Projetos que abordavam formas de redução e tratamento de resíduos 

sólidos, como incineração, reciclagem, compostagem;  

VI) Projetos sobre importação de resíduos;  

VII) Projetos sobre outros temas.  

Segundo a comissão presidida pelo deputado Ivo José, dos variados assuntos 

tratados pelos projetos de lei apensados, os que causaram maiores divergência 

foram aqueles relacionados à importação de pneus usados e à incineração. Há 

menção no relatório que a Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados 

(ABIP) e a Associação Brasileira de Reforma de Pneus (ABR) reclamaram a 

manutenção do direito de importar carcaças de pneus usados, vindos da Europa, 

pois os nacionais não disporiam de qualidade suficiente para serem remoldados. 

Consta no relatório que as referidas empresas alegaram que o Brasil é o segundo 

maior país reformador de pneus do mundo e eventual restrição das importações 

implicaria na extinção cerca de 40.000 empregos diretos e 200.000 indiretos. De 

outro lado, o relatório informa que a Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP) reclamou o direito de continuar a processar os pneus usados em seus 

fornos sob o argumento de que o método de incineração usado é ambientalmente 
                                                                                                                                                                                              

transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde". Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=15158>. Acesso em: 15 mai. 2011. 
216 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Relatório da 
Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos, destinada a apreciar e proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 203, de 1991, e apensados.  13 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/402931.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011. 
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seguro e economicamente vantajoso. Diante das considerações levantadas, a 

Comissão se posicionou a não proibir a incineração, diante da possibilidade de seu 

uso controlado e do desenvolvimento de tecnologias avançadas e a não proibir a 

importação de pneus usados217 destinados à indústria de remoldados.218   

Na reunião ocorrida no dia 21 de junho de 2006, o deputado Ivo José, então 

relator da Comissão constituída, foi substituído pelo deputado Feu Rosa.219 Diante 

disso, considerando que o deputado Feu Rosa era autor de um dos projetos de lei 

apensados, o presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Aldo Rebelo, 

determinou o seu afastamento e a anulação de todos os atos praticados a partir de 

sua nomeação, constituindo mais um entrave, entre tantos outros, à célere 

tramitação do projeto de lei na casa legislativa.220  

Aos 04 de junho de 2008, foi solicitado pelo Deputado Henrique Fontana o 

desapensamento do Projeto de Lei n. 3341, de sua autoria, apensado ao Projeto de 

Lei n. 203 de 1991, que tem como tema a responsabilidade pós-consumo para 

embalagens ao término de seu ciclo de vida útil.221 Nesse projeto foi definida a 

responsabilidade pós-consumo, o estímulo ao consumo sustentável de produtos 

                                                             
217 O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em agravo regimental para apreciação de 
suspensão de tutela antecipada relacionada à importação de pneumáticos usados, considerou essa 
prática como uma grave lesão à ordem e à saúde públicas, por representar um incremento 
desnecessário de pneumáticos já disponíveis em território brasileiro e interferir gravemente nos 
programas desenvolvidos pelo Poder Público para a redução e controle desses resíduos. STA 118 
AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. AG.REG.NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.  Relatora:  Min. 
ELLEN GRACIE. Julgamento:  12/12/2007. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação. DJe-036  
DIVULG 28-02-2008  PUBLIC 29-02-2008. EMENT VOL-02309-01  PP-00001. RTJ VOL-00205-02 
PP-00519. 
218 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Relatório da 
Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos, destinada a apreciar e proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 203, de 1991, e apensados.  13 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/402931.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011.  
219 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Designação do 
Deputado Feu Rosa (PP/ES) em substituição ao Deputado Ivo José (PT/MG), como relator da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que "dispõe sobre 
o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços 
de saúde". Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=15158>. Acesso em: 
15 mai. 2011.  
220 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Decisão do 
Presidente em questão de ordem formulada pelo Deputado Luciano Zica em sessão do dia 22 de 
junho de 2006, na qual determinou a anulação dos atos praticados pela Comissão Especial destinada 
a oferecer parecer ao projeto de Lei 203, de 1991, e seus apensados, 
a partir da designação do Deputado Feu Rosa como relator da matéria. 28 de junho de 2006.  
Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/406443.pdf>. Acesso em 15 mai. 2011.  
221 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Apresentação do 
Requerimento nº 2843/2008, pelo Deputado Henrique Fontana (PT-RS), que requer, nos termos 
regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei 3341 de 2008 apenso ao PL 203 de 1991. 04 de 
junho de 2008. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/572430.pdf>. Acesso em: 15 
mai. 2011. 
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industrializados, a obrigação de o fornecedor estabelecer um sistema de recompra 

das embalagens empregadas em seus produtos, a determinação de que a 

embalagem seja feita de material que possibilite o reuso e a reciclagem, entre 

outros. Ressaltou-se a necessidade de um marco regulatório da responsabilidade 

pós-consumo, pois as decisões dos tribunais, apesar de terem sido favoráveis a que 

o fornecedor suportasse o ônus do sistema de retorno dos resíduos, geravam 

apenas um efeito pontual e, portanto, pouco abrangente. Objetivou-se, então, que a 

responsabilidade do fabricante atingisse todo o ciclo de vida do produto, até a 

destinação final das embalagens.  

É importante salientar que o pedido de desapensação do Projeto de Lei n. 

3341 de 2008, segundo seu autor, tinha como escopo preservar o debate da 

responsabilidade pós-consumo, que poderia ser prejudicada em face da magnitude 

dos temas apensados ao Projeto de Lei n. 203 de 1991. O pedido de desapensação 

foi, todavia, indeferido222 sob o fundamento de que teria obedecido ao disposto no 

artigo 139, inciso I, do regimento interno da Câmara dos Deputados, mas 

posteriormente a desapensação se consumou automaticamente devido ao 

arquivamento do Projeto de Lei n. 203 de 1991, substituído pelo projeto de lei 203-b 

de 1991, emendado em Plenário pelo relator Dep. Dr. Nechar (PP-SP).223 

A redação final do Projeto de Lei Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 

Projeto de lei nº 203-b de 1991 do Senado Federal (PLS nº 354/89 na casa de 

origem) foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados em 10 de março de 2010 e 

remetido ao Senado Federal em 24 de março de 2010. O Congresso Nacional 

decretou e o Presidente da República sancionou a Lei 12.305 de 02 de agosto de 

2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos sem nenhum veto e que 

foi regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que estabeleceu 

normas para a sua execução.   

A Política Nacional de Resíduos Sólidos representou um avanço na gestão 

dos resíduos sólidos por determinar a elaboração de plano de nacionais, estaduais e 

municipais de gestão de resíduos sólidos, além da determinação da logística reversa 

e responsabilidade compartilhada, como serão abordadas nos próximos tópicos.  
                                                             
222 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados  (MESA).  Indeferimento do REQ 2843/08. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=15158>. Acesso em 15 mai. 2011. 
223 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Parecer do relator, 
pela Comissão Especial, às Emendas de Plenário ao Projeto de Lei 203, de 1991. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/744011.pdf>. Acesso em: 15 de mai. 2011.  
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4.2. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa assertiva constante no 

artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 logo traz a 

idéia do sujeito destinatário da garantia, passível de ser pleiteada perante todos os 

demais. Entretanto, como em qualquer sociedade organizada, todos têm o seu papel 

e o direito funciona como um instrumento para estabelecer deveres a serem 

exercidos por cada um, sem qualquer distinção. 

A atividade econômica brasileira estabeleceu como princípio a defesa do meio 

ambiente e, assim, indica que o desenvolvimento deve se dar de maneira 

sustentável, por meio de um modelo de produção que atenda concomitantemente as 

necessidades sociais, econômicas e ambientais. Entretanto, nem sempre foi assim. 

Essa necessidade de proteção ao meio ambiente surgiu em meados do século XX, 

no momento em que se evidenciou que a forma de exploração econômica trazia 

prejuízos à sadia qualidade de vida devido à exploração excessiva dos recursos 

naturais e poluição. O desenvolvimento adotado pelo sistema capitalista passou a 

ser questionado em busca de novos modelos que pudessem se mostrar eficientes 

do ponto de vista econômico e ambiental, quer dizer, incorporar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, como elemento essencial, à própria noção de 

desenvolvimento.224 

Atualmente, o maior dilema encontrado pelo sistema econômico consiste em 

conciliar práticas de desenvolvimento que não agridam o meio ambiente, atendam 

os ditames da justiça social e assegurem qualidade de vida à população. “Qualidade 

de vida, proposta na finalidade do direito econômico, deve ser coincidente com  

qualidade de vida almejada nas normas de direito ambiental.”225 Isso quer dizer que 

o ser humano pode ter atendidas suas necessidades essenciais conquistadas com o 

desenvolvimento sem que isso custe ao meio ambiente um prejuízo expressivo. “O 

desenvolvimento significa uma mudança que acarreta melhorias qualitativas na vida 

                                                             
224 BARRAL, Welber; FERREIRA, Gustavo Assed. Direito ambiental e desenvolvimento. BARRAL, 
Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito ambiental e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2006. p.44. 
225 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p.59. 
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dos seres humanos.”226 Denota avançar para que as desigualdades sociais sejam 

diminuídas com a difusão de inovações que permitam vida melhor ao ser humano.   

Entretanto, nem toda melhora no bem estar das pessoas é conquistado 

somente por meio da economia de mercado. O mercado mostrou que em algumas 

áreas é insuficiente para administrar todas as anomalias decorrentes do sistema, 

fazendo-se necessária a intervenção do Estado.227 Nesse sentido, foi instituída a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tratou da Responsabilidade 

Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a abranger todos os envolvidos na 

produção, distribuição, comercialização, consumo e descarte de resíduos sólidos 

urbanos. São eles os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores, os catadores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos. A lei procurou ser bem abrangente e atribuiu deveres 

a todos os envolvidos no ciclo de vida do produto, desde o fornecedor de materiais 

ao consumidor, passando pela administração pública e catadores. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao instituir a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, estabeleceu os objetivos a serem 

atingidos que conduzem a uma gestão ambientalmente adequada. Os objetivos 

indicam o fim que deverá ser alcançado por cada atividade, seja a empresária, a 

governamental ou a consumerista.  Portanto, não há como se conceber o dever da 

responsabilidade compartilhada sem a observância dos objetivos nela instituídos, os 

quais deverão ser colocados em prática, como exercício da responsabilidade 

socioambiental.      

O primeiro objetivo, previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei 12.305/10 diz 

respeito à compatibilização dos interesses mantidos entre agentes econômicos e 

sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 

ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento implica em 

incorporar ações que promovam a igualdade e maximizem a vantagem daqueles 

                                                             
226 CORREA, Daniel Rocha. Certificação ambiental. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio 
(org.). Direito ambiental e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p.136. 
227 “Uma das funções de qualquer regulação, independentemente de como se justifique a regulação, 
é melhorar, aperfeiçoara vida em sociedade, que se mensura de várias formas: uma delas é a relação 
custo-benefício, meramente econômica, que deve ser analisada em função dos benefícios para 
parcelas majoritárias da população contra os custos impostos a todos ou a alguns. Por exemplo: a 
redução do número de acidentes resultante tanto do controle de velocidade nas rodovias, quanto do 
aperfeiçoamento dos sistemas de segurança dos veículos automotores; redução de moléstias por 
efeito do controle da emissão de poluentes, do tratamento de efluentes, são mensuráveis usando a 
proporção entre o custo e a redução de despesas públicas com terapêuticas curativas.” SZTAJN, 
Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004. p. 52. 
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que vivem em piores condições, de forma a reduzir a pobreza e, para ser chamado 

de sustentável, deverá agregar ao seu valor a variável ambiental. 228 

Ações coordenadas de diferentes grupos de interesses a visar o 

desenvolvimento sustentável podem culminar em ganhos importantes para os 

envolvidos na cadeia produtiva, assim ao Estado e à sociedade.229 A consciência 

ecológica voltada para a atividade econômica pode conduzir o mercado a novas e 

importantes oportunidades de negócios e gerar rentabilidade a todos os envolvidos. 

A consciência ecológica despertada nesta geração pode ser explorada para, além 

de proteger o meio ambiente, também se voltar para novos nichos de atividade que 

permitam a circulação de riqueza, por meio de produtos e práticas sustentáveis. Isso 

quer dizer que algumas empresas podem investir nas oportunidades de negócio 

pautadas na preservação ambiental e ainda auferir lucro em razão de sua postura.  

O incentivo às boas práticas de responsabilidade socioambiental é também 

outro objetivo da Responsabilidade Compartilhada, previsto no inciso VII, parágrafo 

único do artigo 30. A responsabilidade socioambiental diz respeito ao conjunto de 

ações necessárias ao desenvolvimento, que considerem as questões sociais e 

ambientais. A empresa, tradicionalmente vista como uma instituição que visa a 

maximização dos lucros e a redução dos custos, e que não considera as questões 

sociais e políticas em suas tomadas de decisão no ambiente dos negócios, agora é 

conduzida a considerar o ambiente externo e suas influências.230  

O papel sociopolítico da empresa diz respeito à sua posição perante a 

sociedade, que por receber a contrapartida de permissão do desenvolvimento do 

seu empreendimento, espera-se que assegure à ela o atendimento de certas 

expectativas, como enumera Karkotli: 

 

Condutas éticas e práticas de responsabilidade social, quando 
consideradas dentro da organização, podem representar: adoção de 
elevados padrões de condutas pessoais para com acionistas, 

                                                             
228 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008. p.14. 
229 “A General Motors fez um esforço conjunto para eliminar resíduos da produção em suas fábricas 
de peças. Em meados dos anos de 1990, ela procurou reduzir ou eliminar os 39 quilos de desperdício 
com embalagens que resultava da montagem de um carro médio, chegando a reduzi-lo a menos de 
meio quilo em algumas instalações. Oito de suas montadoras da América do Norte e 14 de todo o 
mundo não enviam resíduo algum para os depósitos de lixo.” MAKOWER, Joel. A economia verde: 
descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos negócios. São Paulo: Editora Gente, 
2009. p. 40. 
230 KARKOTLI, Gilson. Responsabilidade social: uma contribuição à gestão transformadora das 
organizações. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 22. 
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executivos e colaboradores; remuneração justa, valorização de 
talentos e do esforço individual dos profissionais; participação nos 
resultados; incentivo ao desenvolvimento pessoal; qualidade de vida; 
comunicação transparente, honestidade, cooperação, utilização 
adequada dos recursos necessários à produção, entre outros. Tais 
condutas, que devem permear toda a organização, o tempo todo, da 
alta administração às menores unidades produtivas, acabam por se 
projetar para fora da organização.231 

 

Na responsabilidade socioambiental, além das preocupações voltadas para a 

própria empresa e para a sociedade, são também considerados os impactos ao 

meio ambiente decorrente das atividades desenvolvidas pelo empreendimento e os 

resíduos sólidos produzidos. A qualidade de vida é atendida quando se considera o 

ser humano em sua integridade, e consequentemente sua relação com o meio 

ambiente, o meio social e o trabalho, constituindo esse paradigma o grande desafio 

do século XXI, que é a busca do desenvolvimento que tenha como objetivo a 

sustentabilidade.     

O papel das empresas no cenário capitalista se mostra relevante para que, 

juntamente com o Estado e sociedade, possam atender à necessidade de 

desenvolvimento. Uma postura comprometida com a sociedade e com o meio 

ambiente melhora a imagem da empresa e garante a ela a sua manutenção no 

mercado. Para que ocorra, é necessária a implementação da gestão denominada 

socioambiental, definida por Nascimento da seguinte forma: 

 

A gestão socioambiental estratégica (GSE) de uma organização 
consiste na inserção da variável socioambiental ao longo de todo o 
processo gerencial de planejar, organizar, dirigir e controlar, 
utilizando-se das funções que compõem esse processo gerencial, 
bem como das interações que ocorrem no ecossistema do mercado, 
visando a atingir seus objetivos e metas de forma mais sustentável 
possível.232   

 

A gestão socioambiental prevê estratégias para que o processo produtivo 

dentro de uma organização seja considerado como um todo, a fim de minimizar os 

impactos econômicos, sociais e ambientais que possam ocorrer.233 Representa o 

                                                             
231 KARKOTLI, Gilson.  Responsabilidade social: uma contribuição à gestão transformadora das 
organizações. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 39. 
232 NASCIMENTO, Luis Felipe. Gestão socioambiental estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2008. p. 
18. 
233 “A Anheusser-Busch desenvolveu uma lata de alumínio que é 33% mais leve. Isso reduziu o uso 
do alumínio, o que, juntamente com um plano de reciclagem geral, poupa anualmente à companhia 



 

 
111

comprometimento com ações coordenadas e sistematizadas que considerem o 

impacto imediato e mediato que será causado por determinada ação e, com isso, 

sejam efetivadas as devidas correções. Portanto, a análise da atividade 

desenvolvida deverá ser ampla o suficiente para contemplar os prejuízos ambientais 

presentes e futuros, assim como a viabilidade social e econômica de determinada 

ação, para extrair qual o melhor direcionamento a ser dado e, assim, alcançar a 

melhoria contínua da organização.234 

D’isep235 afirma que o desempenho da gestão ambiental na legislação 

brasileira é compulsório e não voluntário; apenas os critérios são voluntários. 

Referida autora afirma que a promoção de um desempenho ambiental satisfatório é 

exigido da empresa pela via econômica (artigo 170, inciso III c.c. inciso IV da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), pela via ambiental (artigo 

225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigos 2° e 

incisos, artigo 3°, inciso III, “a”, artigo 4°, inciso I e artigo 5° parágrafo único, todos da 

Lei 6.891/1981) e até pela via do direito do consumidor (artigo 51, inciso XIV, do 

Código de Defesa do Consumidor). 

 É necessária a atuação conjunta de todos os envolvidos, agentes públicos, 

sociais e econômicos, direcionada a uma produção mais sustentável. As estratégias 

de produção e comercialização de produtos, por meio de seus gestores, deverá ser 

traçada diante da visão geral que permita a diminuição dos rejeitos no final da 

cadeia produtiva, a utilização de insumos eficientes, de menor agressividade ao 

meio ambiente e feitos de materiais reciclados e recicláveis. Para que isso ocorra é 

necessário cultivar a transparência do mercado que permita uma correspondência 

entre os diversos setores envolvidos na produção, e que possam mutuamente 

colaborar para o desenvolvimento de uma produção mais sustentável, ou seja,        

“mercados transparentes são aqueles em que, do comportamento dos participantes, 

é possível extrair informações claras, em que a assimetria nesse campo é reduzida 

                                                                                                                                                                                              

200 milhões de dólares.” MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os 
desafios de uma nova era dos negócios.  São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 40.  
234 A ISO série 14.000 traz normas voluntárias de gestão ambiental que visam a melhoria contínua da 
organização. A gestão ambiental implementada na empresa que adota a referida norma é voltada 
para o cumprimento da padronização e da legislação local na qual está estabelecida, sob pena de 
perda da certificação. D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental econômico e a iso 14000: 
análise jurídica do modelo de gestão ambiental e certificação iso 14001.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p.213. 
235 Ibidem, p.169. 
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porque facilitam a comparação entre bens e preços.”236 Comparar produtos significa 

uma oportunidade de escolher entre os disponíveis no mercado, aqueles que 

atendam as exigências econômicas, ambientais e sociais, como produtos reciclados 

e recicláveis, com menor custo e reduzida utilização de insumos.237  

A sustentabilidade da produção somente será alcançada com a efetiva gestão 

socioambiental de cada ente participante do sistema e, para que isso ocorra, é 

necessário, em primeiro momento, um planejamento específico para descobrir, em 

cada atividade, as oportunidades de negócios. A empresa que introduz diretrizes de 

responsabilidade socioambiental estará investindo para sua manutenção no 

mercado, com a construção de uma boa imagem perante os consumidores e 

concorrentes. Toda instituição que pretenda se manter no negócio por longos anos, 

deve se incumbir de estudar o mercado e fazer uma projeção das dificuldades a 

serem enfrentadas e oportunidades que confrontará no futuro. Como as questões de 

ordem ambiental ganham relevância a cada dia, antecipar-se para adequar as 

instalações, equipamentos, tecnologia e materiais pode trazer benefícios 

empresariais ao negócio em longo prazo. 

Para a consecução de uma efetiva gestão ambiental, Donaire238 elenca uma 

série de procedimentos que a empresa deve desempenhar para atingir metas 

sustentáveis em seus negócios. A primeira delas é reconhecer a questão ambiental 

como prioridade para a empresa e, assim, estabelecer uma política integrada, por 

meio de programas e práticas que possam conduzir ao desenvolvimento de ações 

que protejam o meio ambiente, num processo de constante melhoria. Relata ainda o 

dever de investir na educação do pessoal envolvido para que suas motivações 

sejam direcionadas ao meio ambiente, na orientação do consumidor, distribuidores e 

o público em geral sobre o uso seguro e correto, transporte, armazenagem e 

descarte do produto após o uso e, ainda, no estímulo para que os fornecedores 

adotem as políticas ambientais da empresa. O autor recomenda que a produção 

seja voltada para produtos que não agridam o meio ambiente, que sejam seguros na 

                                                             
236 SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 
2004. p. 41- 42.  
237 “Graças à utilização de uma caixa menor em quase metade dos telefones vendidos pela Nokia 
durante 2006 e 2007, a companhia economizou 150 milhões de dólares em embalagens e custos de 
transporte relacionados aos pacotes. Os pacotes também foram feitos com 100% de papel reciclado”. 
MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos 
negócios. São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 40.  
238 DONAIRE, Denis.  Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999. p. 60 - 62.  
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utilização e eficientes na redução do consumo de energia e de recursos naturais, e 

que após a utilização, possam ser reutilizados, reciclados ou armazenados de forma 

segura. Para isso, o autor recomenda o investimento em equipamentos que façam 

uso racional dos recursos naturais e que promovam a minimização dos impactos ao 

meio ambiente e o investimento em pesquisa para que a escolha de materiais, 

equipamentos, produção, distribuição, transporte e comércio do produto seja 

conduzido de forma a reduzir impactos ambientais, e que essa tecnologia 

conquistada seja difundida entre os setores privado e público, de maneira a ampliar 

a sua divulgação.      

Pode-se dizer que a gestão socioambiental constitui um dever na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, vez que as atribuições nela mencionados visam a 

promoção de práticas que propiciam a proteção ao meio ambiente. O artigo 31 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuiu responsabilidade aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes no investimento para o 

desenvolvimento, fabricação e colocação de produtos no mercado que sejam aptos, 

após o uso, de reutilização, reciclagem ou outra forma de destinação 

ambientalmente adequada e que gerem a menor quantidade de resíduos possível. 

Estes ainda ficaram incumbidos de, igualmente, divulgar informações aos 

consumidores para evitar, reciclar e eliminar os resíduos associados a seus 

respectivos produtos, no que se imagina ser uma campanha educativa para que a 

população saiba dar a destinação adequada dos resíduos que tiverem em mãos.  

Já o artigo 32 da Política Nacional de Resíduos Sólidos incumbiu àquele que 

fabrica, fornece materiais ou coloca em circulação as embalagens, materiais para a 

fabricação de embalagens ou produtos embalados239, em qualquer fase da cadeia de 

comércio, a atribuição de adequá-las para que sejam restringidas em peso e volume, 

para comportarem somente o necessário à proteção do conteúdo e comercialização 

                                                             
239 “Embalagem Primária – é aquela que contêm o produto (vidro, lata, plástico etc.), sendo a medida 
de produção e de consumo. Também pode ser a unidade de venda no varejo. Embalagem 
Secundária – é o acondicionamento (contenedor) que protege a embalagem primária. Por exemplo, 
uma bandeja de cartão com filme termoencolhível. Embalagem Terciária – é o caso das caixas de 
madeira, papelão, plástico ou outro material. A combinação da embalagem primária e secundária 
acaba sendo a medida de venda do atacadista. Embalagem Quartenária – envolve o contenedor, que 
facilita a movimentação e a armazenagem. Embalagem de quinto nível – é a unidade conteinerizada 
ou as embalagens especiais para envio a longa distância”. MOURA, Reinaldo Aparecido; BANZATO, 
José Mauricio. Embalagem, unitização & conteinerização.  São Paulo: IMAN, 1997. p. 12.  
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do produto240. As embalagens ainda deverão ser projetadas para, primeiramente, a 

reutilização ou, não sendo possível, para a reciclagem241. Esse cuidado se deve ao 

fato de que, no sistema capitalista, as embalagens constituem parte representativa 

do produto, que para estar disponível nas prateleiras, precisa ser acondicionado, 

preservado, transportado e identificado.  

 O cuidado que a lei teve em conduzir ao desenvolvimento de estratégias 

sustentáveis na produção visa, acima de tudo, reduzir os rejeitos enviados aos lixões 

e aterros e, assim, garantir uma vida de qualidade a todos, diminuição da poluição e 

novas oportunidade de negócios que possam mover a economia. Donaire242 elenca 

os benefícios econômicos da gestão ambiental, entre eles a economia com a 

redução do consumo de água, energia e outros insumos, a economia devido à 

reciclagem, à comercialização e aproveitamento dos resíduos e diminuição de 

efluentes e, ainda, a redução de multas e penalidades decorrentes da poluição.   

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao procurar envolver todos os 

participantes, diretos e indiretos, na geração de resíduos sólidos, não deixou de fora 

os consumidores, que exercem um papel importante na logística reversa. O 

parágrafo 4° do artigo 33 determina ao consumidor o dever de entregar ao 

comerciante e distribuidores, após o uso, os produtos e embalagens após o término 

de sua vida útil. Esses produtos deverão ser encaminhados aos fabricantes para que 

seja dada a destinação adequada, conforme objetivos fixados nessa lei. O artigo 35 

estabeleceu, quando há serviço de coleta seletiva, o dever do consumidor de 

                                                             
240 “As três funções principais de uma embalagem podem, geralmente, ser descritas como proteção 
contra avarias, utilidade e eficiência, e comunicação”. BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. 
Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
366. 
241 “O material mais reciclado no país em 2006 foram as latas de alumínio, com índice de 94,4%, 
devido ao alto valor de mercado da sucata de alumínio, associado ao elevado gasto de energia 
necessário para a produção de alumínio metálico (matéria-prima das latinhas). Em relação ao papel, 
vidro, embalagens PET e latas de aço, os índices de reciclagem ficaram em torno de 45% a 50%. 
Para as embalagens longa vida, cuja reciclagem é mais recente, os valores são mais baixos (cerca 
de 20%), embora também crescentes. No período 1993-2006, o índice de reciclagem das latas de 
alumínio praticamente dobrou passando de 50,0% a 94,4%, enquanto a reciclagem do papel (de 
38,8% para 45,4%) e do vidro (de 25% para 45,0%) cresceu em ritmo menos acelerado. O aumento 
nos preços das matérias-primas e da energia, associado a legislações cada vez mais exigentes, deve 
fazer com que os índices de reciclagem de todos os materiais mantenham a tendência de 
crescimento no longo prazo”. IBGE. Sala de Imprensa: País evolui mais nos indicadores econômicos 
e sociais do que nos ambientais. Comunicação Social 04 de junho de 2008.  Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1156&id_pagina=
1>. Acesso em: 30 jan.2011. 
242 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999.  p.59. 
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acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e 

disponibilizá-los para coleta ou devolução. 

 O papel do consumidor se mostra extremamente importante, pois ele é o ator 

responsável por separar, limpar e acondicionar os resíduos para que sejam 

entregues aos distribuidores e comerciantes. Obviamente que separar os resíduos, 

de maneira a deixá-los livres de matéria orgânica e outros componentes, é essencial 

para a manutenção da sua integridade, que assim poderão ser reutilizados ou 

reciclados adequadamente, reintegrando-os na cadeia de consumo.243 A 

possibilidade de remuneração ao consumidor quanto aos resíduos devolvidos, 

conforme artigo 33, parágrafo 3°, inciso I, constitui um poderá constituir uma forma 

de estimular o mercado e gerar fonte de renda para cooperativas de catadores e 

para aqueles que exercem atividade profissional focada nessa área.       

  Apesar de importante, a participação do consumidor se mostra mais frágil 

pela própria posição que se encontra no sistema, já que não dispõe de informação 

para fazer escolhas mais adequadas.244 Embora o Poder Público tenha a 

incumbência constitucional prevista no artigo 225, parágrafo 1°, inciso VI, de 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, assim como 

promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, 

imperiosa se faz a participação de toda a sociedade para a difusão da informação. 

“Não há possibilidade de formular ou aplicar políticas ambientais sem a participação 

                                                             
243 Montibeller-Filho, ao tratar das sete famílias de plástico, cita, entre as principais, o PET (polietileno 
tereftalato) utilizado para acondicionar refrigerantes, o PEAD (polietileno de alta densidade) 
componente usado para a fabricação de peças de carro, o PVC (cloreto de polivinila) material 
utilizado para fabricação de canos, o PP (polipropileno) utilizado para fabricar seringas, potes de 
margarina e utilidades domésticas e o PS (poliestireno) utilizado na fabricação de copos descartáveis 
e eletrodomésticos. O autor assegura que “Muitas destas famílias de plásticos, que têm 
características bastante distintas, são incompatíveis quimicamente e, para o reprocessamento, é 
preciso profunda limpeza prévia do material. Esses aspectos colocam o problema da necessidade de 
rigorosa seleção e descontaminação (eliminação de elementos estranhos), a iniciar no descarte 
primário, isto é, a pessoa ou empresa que se desfaz do rejeito, e a continuar na unidade 
reprocessadora. Para esta última, o preparo do material (classificação e descontaminação) 
representa mais uso de energia e materiais e portanto, gastos monetários.” MONTIBELLER-FILHO, 
Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno sistema 
produtor de mercadorias. Florianópolis: UFSC, 2008. p. 238. 
244 “’Os consumidores podem estar interessados em verde, mas não conseguem indentificá-lo: 66% 
da população americana não consegue identificar os passos que uma companhia pode dar para se 
tornar mais verde.’” MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios 
de uma nova era dos negócios.  São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 57. 
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da sociedade, e neste sentido, o acesso dos cidadãos à informação é um importante 

instrumento de controle e fiscalização das ações do Estado e de empresas”.245 

 As atribuições do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos consistem em adotar procedimentos para o reaproveitamento 

dos resíduos sólidos oriundos das coletas, de forma a reintegrá-los na cadeia 

produtiva, reutilizando-os ou reciclando-os. Para que isso ocorra é necessária uma 

coleta seletiva abrangente do ponto de vista territorial, suficientemente capaz de 

selecionar de forma eficaz os itens coletados, separando-os entre os reutilizáveis e 

recicláveis. Os resíduos orgânicos, devidamente separados, deverão ser 

encaminhados à compostagem para decomposição e aproveitamento em outras 

finalidades, convertendo-o em produto com valor agregado. Assim, desenvolvendo 

procedimentos eficientes para coleta seletiva, com separação e triagem dos 

resíduos, haverá maior possibilidade de auferir ganhos com essa atividade e 

diminuir os impactos no meio ambiente. Para isso, a lei sugere a participação efetiva 

das cooperativas e associações de catadores, que poderão desenvolver essa 

atividade de forma profissional.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou reconhecer a importância 

do trabalho exercido pelos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, pois 

erigiu como objetivo da lei a sua integração (artigo 7°, incisoXII) e como instrumento 

o incentivo à criação  de cooperativas de catadores (artigo 8°, inciso IV), além de 

prever a participação sua participação nos planos nacionais (artigo 15, inciso V), 

estaduais (artigo 16, inciso V) e municipais de resíduos sólidos (artigo 18, inciso II). 

O destaque dado à atividade dos catadores decorre do fato de serem eles os mais 

importantes agentes da coleta seletiva nos bairros das principais capitais brasileiras 

e responsáveis pelo recolhimento de 65% a 69% de todas as latas, garrafas e papel 

encaminhados para a reciclagem, a deixar as prefeituras com perto de um terço dos 

materiais a reciclar.246    

 A importância do trabalho dos catadores abordada em pesquisa realizada 

pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que os custos 

gerados pela coleta seletiva podem variar da economia de R$80,00 até o gasto 
                                                             
245 SILVA, Solange Teles. Aspectos da futura política brasileira de gestão de resíduos sólidos à luz da 
experiência européia. Revista de Direito Ambiental n.° 30 – abril/junho 2003. p. 45 – 62.  
246 Synovate, Ministério do Meio Ambiente e Walmart Brasil. Sustentabilidade aqui e agora: brasileiros 
de 11 capitais falam sobre meio ambiente, hábitos de consumo e reciclagem. 2010. Disponível em: 
<http://www.walmartsustentabilidade.com.br/_pdf/relatorios/sustentabilidade_aqui_e_agora.pdf)>.  
Acesso em: 26 abr.2011. 
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adicional de R$136,00 por tonelada de resíduos sólidos recolhidos. A pesquisa 

indica que o custo médio de materiais recicláveis é de R$80,00 por tonelada e em 

muitos municípios há a atuação de cooperativas que trabalham sem parceria com as 

prefeituras, o que representa custo zero para a municipalidade. Há também 

municípios que remuneram os catadores com custos similares à coleta local, o que 

representa uma despesa de R$136,00 à municipalidade. Em contrapartida, o 

encaminhamento de materiais para a reciclagem representa uma economia para a 

municipalidade por não precisar despender recursos para a disposição final desses 

resíduos, considerando o gasto médio contratual para aterramento nos municípios 

pesquisados era de R$22,64 por tonelada.247   

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou responsabilizar fabricantes, 

distribuidores, comerciantes, importadores, Poder Público, consumidores e 

catadores pelos resíduos sólidos gerados. A participação de todos poderá diminuir 

os impactos ambientais decorrente da disposição inadequada de resíduos, promover 

o desenvolvimento pela qualidade de vida à população e oportunidades de negócios, 

devido ao desenvolvimento de novos nichos de mercado. 

 

4.3. LOGÍSTICA REVERSA, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMITES AO PODER 
ECONÔMICO. 

   

 O desenvolvimento das atividades de produção e distribuição de mercadorias 

no sistema capitalista se pauta na implementação do sistema de logística. Este 

consiste em um “[...] modelo de análise e administração integradas, que permite 

otimizar o fluxo de materiais, desde sua fonte primária até a colocação nos pontos-

de-venda como produto final.”248 O problema enfrentado pela logística consiste em 

“[...] diminuir espaço entre a produção e a demanda, de modo que os consumidores 

tenham bens e serviços quando e onde quiserem, e na condição física que 

desejarem.”249 A logística tradicional tem por objetivo disponibilizar aos utilizadores, 

                                                             
247 IPEA – Instituto de Pesquisa Aplicada Relatório de Pesquisa - Pesquisa sobre Pagamento Por 
Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2010. p. 21. Disponível 
em: <http://agencia.ipea.gov.br/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf> Acesso em: 16 jun. 
2010. 
248 CORONADO, Osmar. Controladoria no atacado e varejo. São Paulo: Atlas, 2001. p. 133. 
249 Ibidem, p. 134. 
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na medida da sua necessidade, bens e serviços produzidos em sociedade, em local, 

tempo, quantidade e qualidade.250 

 Se a logística empresarial trata do percurso que os materiais e produtos 

fazem, do fornecedor até o utilizador, a logística reversa trata do caminho inverso 

dos produtos pós-consumo, quer dizer, o caminho que o bem percorre, do 

consumidor ao setor empresarial, após o término da sua vida útil. “A vida útil de um 

bem é entendida como o tempo decorrido desde sua produção original até o 

momento em que o primeiro possuidor se desembaraça dele.”251 Assim, após o 

término da vida útil, alguns bens podem retornar de forma reversa por meio dos 

canais de distribuição, devido ao valor agregado que possuem, para que sejam 

realocados no mercado.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos assim definiu a logística reversa:  

 

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada.252 

 

Leite traz um conceito de logística reversa mais detalhado, a contemplar bens 

de pós-venda e de pós-consumo: 

  

[...] entendemos a logística reversa como a área da logística 
empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 
logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de 
pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio 
dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de 
diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de 
imagem corporativa, entre outros.253 
 

 A logística reversa de pós-venda consiste na área de atuação relacionada ao 

equacionamento e operacionalização do fluxo físico e informações logísticas dos 

bens de pós-venda, não usados ou com uso reduzido, que retornam à cadeia de 

distribuição direta, por razões como avarias no transporte, defeitos ou falhas de 

                                                             
250 LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2009. p. 2. 
251 Ibidem, p. 38. 
252 BRASIL. Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010. Artigo 3°, XII.  
253 LEITE, op. cit., p. 17. 
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funcionamento, erro no processamento dos pedidos, entre outros.254 Na fase 

reversa, o produto é coletado, selecionado e consolidado para, então, ter como 

destinação o mercado secundário de produtos, o mercado secundário de 

componentes ou a reciclagem industrial.255 Pode-se dizer que, na hipótese do 

produto pós-venda retornar em perfeitas condições de aparência e uso, dentro da 

embalagem original e no prazo de validade, como nos casos de erro de pedido, este 

poderá retornar ao mercado primário para revenda; na hipótese de embalagens 

violadas, quebra de componentes, falha no funcionamento, os produtos, após o 

conserto do vício inerente, poderão retornar ao mercado secundário para 

comercialização ou ter suas peças voltadas para o mercado de componentes. 

Somente após superadas essas duas possibilidades é que o produto deverá ser 

encaminhado para a reciclagem ou descarte.  

A logística reversa de pós-consumo consiste na área de atuação relacionada 

ao equacionamento e operacionalização do fluxo físico e informações logísticas dos 

bens pós-consumo, que ao término de sua vida útil são descartados pelos 

usuários.256 Esses bens, classificados em três grandes categorias, possuem as 

seguintes características gerais: I) Bens descartáveis: bens com vida útil de até 6 

meses, constituídos tipicamente por embalagens, brinquedos, materiais para 

escritório, suprimento para computadores, artigos cirúrgicos, pilhas, fraldas, jornais, 

revistas etc.; II) Bens duráveis: bens com vida útil que variam entre anos e décadas, 

constituídos por automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, máquinas e 

equipamentos industriais, aviões, navios etc.; III) Bens semiduráveis: bens com vida 

útil entre meses e até dois anos, uma categoria intermediária constituída por baterias 

de veículos, de celulares, de computadores, óleos lubrificantes etc.257     

   Os bens duráveis ou semiduráveis, após o desembaraço pelo primeiro 

usuário, são considerados produtos pós-consumo e se estiverem em condições de 

ser integral ou parcialmente reaproveitados poderão ser destinados ao mercado de 

segunda mão e comercializados até atingir o fim de sua vida útil, como no caso dos 

veículos, eletrodomésticos, produtos de informática e vestuário; ao término da vida 

                                                             
254 LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2009. p. 18. 
255 PEREIRA, André. et al. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
p. 25. 
256 LEITE, op. cit., p. 18. 
257 Ibidem, p. 39. 
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útil, os resíduos sólidos poderão ser remanufaturados, desmanchados, reciclados 

ou, na última hipótese, descartados.258 

 A logística reversa é mencionada em vários artigos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – Lei 12.305/10. O artigo 33, inserido na seção II, que trata da 

responsabilidade compartilhada, tratou mais especificamente da logística reversa e a 

estruturou para contemplar, inicialmente, alguns produtos que antes eram 

disciplinados por lei – como por exemplo os agrotóxicos259, seus resíduos e 

embalagens, assim como demais outros produtos cuja embalagem constitua 

elemento perigoso (inciso I) – e Resoluções do Conama260 – tal como pilhas e 

baterias261 (inciso II), pneus262 (inciso III), óleo lubrificantes263 e seus resíduos e 

embalagens (inciso IV). As lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista (inciso V) e produtos eletroeletrônicos e seus componentes (inciso VI) 

não haviam sido disciplinados anteriormente em normas federais, mas devido à 

importância dos resíduos sólidos produzidos foram incorporadas na dinâmica da 

logística reversa pela norma geral. A incumbência da estruturação e implementação 

do sistema de logística reversa foram atribuídas aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, que terão o dever de fazer com que os produtos, após 

o uso pelo consumidor, tenham destinação adequada, independentemente do 

serviço público de coleta.  

 As embalagens e resíduos de agrotóxicos foram disciplinados pela Lei 

Federal 7.802 de 1989, que tratou, entre outros temas, da logística reversa. O artigo 

6°, em seu parágrafo 2°dessa lei estabeleceu aos usuários de agrotóxicos o dever 

de devolver as embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais 

em que foram adquiridas, no prazo de um ano contado da data da compra ou em 

prazo superior se autorizado.264 A Resolução Conama n. 334 de 2003 dispôs acerca 

                                                             
258 LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2009. p. 08. 
259 BRASIL. Lei Federal 7.802 de 1989. 
260 O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio 
Ambiente) e regulamentada pelo Decreto 99.274/90. Compete ao Conama, conforme artigo 8, inciso 
VII, da Lei 6938/81, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais.  
261 BRASIL. Resolução Conama n.° 401/08. 
262 BRASIL. Resolução Conama n.° 416/09. 
263 BRASIL. Resolução Conama n.° 362/05. 
264 Na pesquisa realizada pelo InpEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, 
relata que em 2009, 28,8 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas foram 
recicladas/incineradas, número que representa 94% do total de embalagens plásticas colocadas no 
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do procedimento de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados a 

receber embalagens vazias de agrotóxicos. Já a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos não estabeleceu prazo específico para devolução das embalagens, mas 

atribuiu aos regulamentos, acordos setoriais e termos de compromissos firmados 

entre o poder público e setor empresarial a incumbência estabelecer sua forma e 

ainda ampliou o objeto da logística reversa para contemplar, além das embalagens, 

seus resíduos e outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 

perigoso.  

Essa controvérsia foi solucionada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 

2010, que estabeleceu, no artigo 14, que “o sistema de logística reversa de 

agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, seguirá o disposto na Lei 7.802, de 11 de 

julho de 1989, e no Decreto n.° 4.074, de 4 de janeiro de 2002.” A destinação das 

embalagens vazias na Lei 7.802/89 ficou sob responsabilidade das empresas 

produtoras e comercializadoras dos agrotóxicos e seus componentes, conforme 

dispõe o artigo 6°, parágrafo 5°. Compete ao Poder Público, conforme artigo 12A 

dessa lei, a fiscalização da devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, além da fiscalização do armazenamento, transporte, 

reciclagem, reutilização e inutilização e destinação adequada, dos produtos 

apreendidos pela ação fiscalizadora e também dos impróprios para utilização ou que 

estejam em desuso.     

 Anteriormente à vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as pilhas 

e baterias, os pneus e os óleos lubrificantes haviam sido objeto de regulação por 

meio de Resoluções do Conama, na tentativa de dar uma destinação adequada a 

esses resíduos. A necessidade de regulamentar a situação desses resíduos sólidos 

tomou força com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio 92.265 Nessa época já tramitava o Projeto de Lei de número 

203/91 e apensos que tinha o objetivo de instituir a Política Nacional de Resíduos 

                                                                                                                                                                                              

mercado. Em 2009 o InpEV comprovou que as embalagens de defensivos agrícolas podem levar 
quatro meses para fechar seu ciclo de vida (da fabricação a comercialização, consumo, devolução e 
destinação), constatado pelo tempo que uma embalagem fabricada pela Campo Limpo levou para 
retornar à fábrica. InpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Relatório de 
sustentabilidade 2009. p. 59.  Disponível em: 
<http://www.inpev.org.br/educacao/publicacoes/relatorio_anual/pdf/inpev_2009.pdf>. Acesso em: 30 
jan. 2011. 
265 MILANEZ, Bruno. BÜHRS, Ton. Capacidade ambiental e emulação de políticas públicas: o caso 
da responsabilidade pós-consumo para resíduos de pilhas e baterias no Brasil. IPEA – Instituto de 
Política Econômica Aplicada. n.° 33. Jul. Dez. 2009. p. 269. 
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Sólidos. A partir desse momento, o Conama se organizou instaurou alguns GT 

(Grupos de Trabalho) que trataram de tipos específicos de resíduos sólidos e a 

destinação apropriada para cada um deles. Foi estabelecida a Responsabilidade 

Pós Consumo na tentativa de dar uma destinação ambientalmente adequada a 

alguns resíduos que se mostraram perigosos à população.266 

  As pilhas e baterias foram regulamentadas por meio da Resolução 257/99 e 

posteriormente pela Resolução 401/08.  As baterias, divididas em quatro grandes 

grupos: baterias industriais, baterias automotivas, pilhas comuns (alcalinas e de 

zinco-carbono) e baterias domésticas recarregáveis, levavam consigo a 

preocupação relacionada à destinação ambientalmente adequada; as baterias 

industriais já eram consideradas resíduos perigosos e as agências ambientais 

estaduais se encarregavam de fiscalizar sua destinação.267 As baterias automotivas 

usadas também tinham uma destinação implementada pela própria indústria que 

utilizavam o chumbo das baterias descartadas nas baterias novas; as pilhas 

alcalinas e de zinco-carbono também tiveram seu desempenho melhorado, com 

redução da concentração de metais pesados, em atendimento às exigências do 

mercado internacional, mormente a Europa.268 Diante disso, o maior problema 

encontrado era em relação às baterias recarregáveis de uso doméstico, que além de 

ter alta concentração de metais pesados, tiveram seu consumo aumentado diante do 

incremento das vendas de computadores portáteis, no-breaks e aparelhos de 

telefonia celular e, com isso, o descarte passou a constituir um problema a ser 

enfrentado pois os lixões e aterros existentes não eram adequados para receber 

esse tipo de material.269 

 O relatório do IPEA270 aponta que a Resolução 257/99 apresentou falhas na 

redação, pois deixou de estabelecer metas quantitativas de retorno das pilhas 

descartadas e um sistema de monitoramento eficiente que assegurasse o 

recolhimento e destinação adequada desses resíduos, para que a responsabilidade 

pós-consumo fosse convenientemente implementada. Esse vício também veio a 

permear a Resolução 401/08, que se ocupou de tratar dos limites máximos de 

                                                             
266 MILANEZ, Bruno. BÜHRS, Ton. Capacidade ambiental e emulação de políticas públicas: o caso 
da responsabilidade pós-consumo para resíduos de pilhas e baterias no Brasil. IPEA – Instituto de 
Política Econômica Aplicada. n.° 33. Jul. Dez. 2009. p. 269. 
267 Ibidem, p. 271. 
268 Ibidem, p. 271. 
269 Ibidem, p.271 - 272. 
270 Ibidem, p.274. 
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chumbo, cádmio e mercúrio, mas não tratou de forma pragmática a questão do 

retorno dos produtos após o uso, restringindo-se a dizer, no artigo 6°, parágrafo 

único, que O IBAMA estabelecerá por meio de Instrução Normativa a forma de 

controle do recebimento e da destinação final desses produtos após o consumo.  

    Os pneumáticos inservíveis foram tratados pela Resolução 258/99 e 

301/2002. 271 Essas resoluções estabeleceram metas de destinação de pneumáticos 

inservíveis para cada pneumático fabricado, importado ou reformado, de modo a 

conduzir de forma mais específica a Responsabilidade Pós Consumo.272 Os artigos 

6º e 7° da referida resolução determinaram ao importador e ao fabricante o dever de 

comprovar ao IBAMA, anualmente, a destinação final, ambientalmente adequada, 

dos pneumáticos inservíveis de sua responsabilidade.273 

                                                             
271 O Brasil ratificou a Convenção da Basiléia, que disciplina o controle transfronteiriço de resíduos 
perigosos e seu depósito, por meio da promulgação do Decreto do Presidente da República de n.° 
875/93. Essa convenção não proíbe o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos, mas o 
permite desde que haja consentimento prévio e explicito do país importador. Conforme Decreto 
875/93, em seu artigo 1, item 3 “O Brasil considera, portanto, que a Convenção de Basiléia constitui 
apenas um primeiro passo no sentido de se alcançarem os objetivos propostos ao iniciar-se o 
processo negociador, a saber: a) reduzir os movimentos transfronteiriços de resíduos ao mínimo 
consistente com a gestão eficaz e ambientalmente saudável de tais resíduos; b) minimizar a 
quantidade e o conteúdo tóxico dos resíduos perigosos gerados e assegurar sua disposição 
ambientalmente saudável tão próximo quanto possível do local de produção; e c) assistir os países 
em desenvolvimento na gestão ambientalmente saudável dos resíduos perigosos que produzirem.”. 
BRASIL. Decreto da Presidência da República de n.° 875 de 19 de julho e 1993.  
272 A Resolução 301/2002 que modificou dispositivos da Resolução 258/99, estabeleceu prazos e 
quantidades para coleta e destinação de pneumáticos inservíveis, conforme artigo 3° “Os prazos e 
quantidades para coleta e destinação final, de forma ambientalmente adequada, dos pneumáticos 
inservíveis resultantes de uso em veículos automotores e bicicletas de que trata esta Resolução, são 
os seguintes: I - a partir de 1º de janeiro de 2002: para cada quatro pneus novos fabricados no País 
ou pneus importados, novos ou reformados, inclusive aqueles que acompanham os veículos 
importados, as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a um pneu 
inservível;  II -a partir de 1º de janeiro de 2003: para cada dois pneus novos fabricados no País ou 
pneus importados, novos ou reformados, inclusive aqueles que acompanham os veículos importados, 
as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a um pneu inservível;" 
273

 Silva, ao analisar o painel arbitral estabelecido na Organização Mundial do Comércio a pedido das 
Comunidades européias em 2006, para verificação das medidas adotadas no Brasil relacionadas à 
proibição de exportação de pneumáticos recauchutados oriundos da Comunidade Européia, relatou 
que: “Uma decisão do Órgão de Apelação da OMC deve considerar que os pneumáticos usados não 
constituem simples objetos, mercadoria sujeita ao livre comércio, e as restrições a sua livre circulação 
são justificadas por exigências imperativas em razão da proteção da saúde humana e do meio 
ambiente para assegurar assim o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde 
humana. Em outras palavras, isso significa analisar a necessidade de uma responsabilidade dos 
produtores e consumidores em relação ao ciclo de vida de objetos cujo descarte provoque ou possa 
provocar danos direta ou indiretamente à saúde humana e ao meio ambiente, uma responsabilidade 
‘do berço ao cemitério’, fundada no objetivo comum do desenvolvimento sustentável. Caso contrário 
os países em desenvolvimento se tornarão imensos cemitérios e pneumáticos usados da União 
Européia.” SILVA, Solange Teles da. Pneus usados, reformados e inservíveis: o direito dos países em 
desenvolvimento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde humana. In BENJAMIN, 
Antonio Herman de Vasconcellos. MILARÉ, Édis (orgs). Revista de Direito Ambiental. n. 44. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 162. 
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Os óleos lubrificantes usados ou contaminados foram tratados pela 

Resolução CONAMA de número 362/05. Foi estabelecido nessa resolução a 

responsabilidade pós consumo do fabricante e importador, que deverão, conforme 

artigo 6°, coletar ou garantir a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado e dar 

a eles a destinação ambientalmente adequada, de forma proporcional em relação ao 

volume total de óleo lubrificante acabado que tenham comercializado. Para que isso 

ocorra, a resolução estabeleceu em seu artigo 4° que os óleos produzidos no Brasil 

deverão atender ao princípio da reciclabilidade, ou seja, deverão ser passíveis de 

serem reciclados ao término de sua vida útil. Assim, consoante artigo 3°, a primeira 

destinação dos óleos usados e contaminados é a reciclagem; não sendo possível a 

destinação por esse método, tais produtos poderão ter uma destinação subsidiaria 

consistente em ser consumido exclusivamente pelos respectivos geradores 

industriais (parágrafo 2°). Qualquer outra destinação que não seja a reciclagem 

dependerá, conforme parágrafo 3°, de licenciamento ambiental. Ficou incumbido ao 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, na primeira reunião ordinária do Conama de 

cada ano, estabelecer o percentual mínimo de óleo lubrificante usado ou 

contaminado, acompanhado de relatório justificado detalhado, conforme artigo 9° da 

Resolução Conama 362/05.     

 Foi estendida de forma mais genérica, no parágrafo 1° do artigo 33, a logística 

reversa para produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro, e demais outros produtos e embalagens que possam impactar a saúde pública 

e o meio ambiente. A definição dos produtos e embalagens a serem contemplados 

pela logística reversa dependerá de disposição em regulamento, acordos setoriais 

ou termos de compromisso firmados entre o poder público e a atividade empresária. 

O legislador, ao deixar em aberto a possibilidade de inclusão de produtos não 

especificados na logística reversa, contribuiu para a manutenção de uma lei que 

possa abranger novas tecnologias e novos resíduos sólidos cujo impacto ainda não 

se encontra definido. 

 O artigo 20 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos dispôs que os 

geradores de resíduos de serviços públicos de saneamento básico (artigo 13, inciso 

I, “e”), resíduos industriais(artigo 13, inciso I, “f”), resíduos de serviços de saúde 

(artigo 13, inciso I, “g”) e de mineração (artigo 13, inciso I, “k”), estão sujeitos à 

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Da mesma forma,se 

sujeitarão à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os 



 

 
125

geradores de resíduos perigosos ou aqueles que, mesmo não caracterizados como 

perigosos, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal (inciso II); as empresas de construção civil (inciso III); os geradores de 

resíduos de serviços de transporte (inciso IV) e os geradores de resíduos de 

atividades agrossilvopastoris (inciso V).   

 A implementação da logística reversa pela atividade empresária deverá ser 

feita de maneira a garantir o retorno dos produtos ao fornecedor, que deverá dar a 

eles uma destinação ambientalmente adequada. Para que isso ocorra, ficou previsto 

nos incisos I, II e III do parágrafo 3° do artigo 33 a possibilidade de implantação de 

procedimentos de compra de produtos e embalagens usados, a abertura de postos 

de entrega de resíduos e a parceria com cooperativas ou associação de catadores 

de materiais reutilizáveis ou recicláveis. A lei procurou não ser taxativa quanto às 

medidas utilizadas pelo fornecedor para o recolhimento dos resíduos, de modo que 

poderá se valer de quaisquer métodos que o façam se desincumbir do dever de 

recolher e dar destinação adequada aos resíduos sólidos de sua responsabilidade.  

Os consumidores ficarão obrigados a devolver o produto após o uso, 

conforme parágrafo 4° do mesmo artigo, e a administração pública poderá 

encarregar-se da logística reversa, por acordo setorial ou termo de compromisso 

firmado, desde que devidamente remunerada, consoante parágrafo 7°. O parágrafo 

8° estabelece a todos os envolvidos, exceto consumidores, a obrigação de manter 

atualizadas e disponíveis as informações sobre a realização das ações de sua 

responsabilidade.    

 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme artigo 

19 da Lei 12.305/10, deverá identificar os resíduos sólidos produzidos e os 

respectivos geradores sujeitos à logística reversa (inciso IV), assim como a forma, 

limites de participação, controle e fiscalização do Poder Público quanto aos sistemas 

de logística reversa (incisos XV e XVI). Ficou previsto, ainda, que o Poder Público 

poderá instituir linhas de financiamento para atender a estruturação de sistemas de 

logística reversa, conforme artigo 42, inciso V.  

 A implantação da coleta seletiva, conforme artigo 9° do Decreto 7.404/10, 

constitui um instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (parágrafo 1°) e deverá ser implantado pelo 

titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (parágrafo 

2°). A coleta seletiva deverá estabelecer a separação dos resíduos secos e úmidos 
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e, progressivamente a separação dos resíduos secos conforme a natureza do 

material.   

 O decreto 7.404/10 estabeleceu que o sistema de logística reversa será 

implementado e operacionalizado por meio de acordos setoriais, regulamentos 

expedidos pelo Poder Público ou termos de compromisso, conforme artigo 15. Os 

acordos setoriais são atos de natureza contratual firmados entre o Poder Público e 

os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes para a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (artigo 19). A logística 

reversa também poderá ser implantada por regulamento, veiculado por decreto 

editado pelo Poder Público, conforme artigo 30. Os termos de compromisso 

celebrados pelo Poder Público com fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes serão cabíveis nas hipóteses em que não houver acordo setorial ou 

regulamento especifico, em uma mesma área de abrangência e para a fixação de 

metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento.  

 A logística reversa, mecanismo da responsabilidade pós-consumo, contribui 

para a preservação do meio ambiente, pois colabora para impedir o descarte 

prematuro e inadequado de resíduos sólidos que podem causar grandes impactos 

ao meio ambiente, despesas ao Poder Público e prejuízos à coletividade. Tem se 

desenvolvido uma preocupação com o meio ambiente que leva os governos, a 

sociedade e a atividade empresária a pensar estrategicamente a contenção dos 

impactos ambientais, com uma efetiva gestão dos produtos pós-consumo. A 

estruturação de uma logística reversa eficiente também pode propiciar mais uma 

oportunidade de negócios à atividade empresária, ao vincular sua imagem às 

questões ecológicas e difundi-la no mercado consumidor, como um diferencial de 

marketing. Pode ainda representar novos nichos de exploração, vez que muitos dos 

resíduos produzidos podem ser reaproveitados por possuírem valor econômico 

agregado.  

A logística reversa é um instrumento importante para o desenvolvimento 

sustentável por permitir que os produtos pós-consumo e pós-venda possam ser 

reintegrados ao mercado consumidor, primário ou secundário, e assim garantir uma 

maior longevidade aos materiais empregados, que poderão compor mais vezes o 

ciclo produtivo e poupar as reservas de matéria prima existentes.  
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CONCLUSÃO 

 

O capitalismo, sistema econômico adotado pela sociedade contemporânea, 

se pauta na apropriação de recursos naturais que são empregados na produção de 

mercadorias destinadas ao mercado de consumo, com a finalidade de obtenção de 

lucro. A dinâmica do sistema é impulsionada pelo uso de tecnologia, da criação de 

novos produtos e da substituição dos existentes por outras mercadorias novas e 

modernas, sempre com a finalidade de satisfazer em massa as necessidades dos 

consumidores. 

Apesar de muitos produtos satisfazerem necessidades reais dos 

consumidores, estas consideradas as elementares à existência digna, no mercado 

de consumo são essencialmente colocados produtos que satisfazem as 

necessidades ditas “fabricadas” pelo sistema, fomentadas pelo marketing, a fim de 

que movimentar o mercado de produção e consumo. Fomentar o desejo pela 

aquisição de produtos e serviços novos consiste a alma do sistema capitalista pois 

traz a falsa idéia de que qualidade de vida se mede pela quantidade de produtos 

consumidos.   

Embora o ser humano dependa da natureza para sua sobrevivência, pois dela 

retira os recursos naturais essenciais para uma vida íntegra, o padrão de produção e 

consumo adotado pela sociedade contemporânea se mostrou insustentável do ponto 

de vista ambiental por produzir impactos ambientais decorrente da geração 

excessiva de resíduos sólidos. Para a dinâmica do sistema seja mantida, é 

necessário o uso de matéria prima retirada da natureza para a composição dos 

produtos que, ao final da vida útil, geram resíduos sólidos, muitos deles de alta 

complexidade, a exemplo dos resíduos tecnológicos, e em volumes gigantescos 

para atender a demanda da população que cresce a cada dia. Os resíduos sólidos 

produzidos, por seu volume e qualidade, se não tiverem uma destinação 

ambientalmente adequada, geram externalidades negativas que são suportadas por 

toda a sociedade, ao contrário do lucro que é usufruído apenas pelos produtores.  

Entretanto, tem-se concluído que o mercado não é capaz, sozinho, de 

resolver a questão do descarte prematuro dos materiais empregados na produção, 

que após a vida útil do bem serão depositados na natureza. O ordenamento jurídico 

emanado do Estado é o mecanismo mais importante para conduzir o 

desenvolvimento sustentável, de modo estabelecer limite ao poder econômico 
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privado para que este considere a variável ambiental. A regulação do Estado 

possibilita conduzir as atividades inerentes à produção, distribuição e consumo para 

que sejam menos poluentes, quer dizer, para a não produção de resíduos sólidos, 

para redução da geração de resíduos sólidos, para o reuso dos bens ou de suas 

partes e, por fim, para que sejam empregados materiais que possibilitem a 

reciclagem. A redução, o reuso e a reciclagem devem ser aplicados nessa ordem, 

de modo que a prioridade é a não geração e redução da produção de resíduos, em 

segundo lugar o reuso e, não sendo possível a aplicação das primeiras hipóteses, a 

reciclagem. 

O dano causado pelo descarte de resíduos sólidos, seja individual, individual 

homogêneo, coletivo ou difuso, pode ser objeto de reparação civil com fundamento 

no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, esse instituto tem se mostrado frágil 

da ótica da racionalidade ambiental. Ocorre que devido à complexidade do dano 

ambiental, a prova da sua ocorrência demanda o envolvimento de especialistas em 

matérias diversas, a dificultar sua demonstração pela questão técnica e pelo custo 

inerente. E como a reparação do dano requer a tutela jurídica do Estado, acaba por 

gerar injustiças devido à dificuldade de localizar os poluidores, de aferir os prejuízos 

materiais e imateriais suportados, além de outros entraves que venham a ocorrer no 

trâmite processual. O efeito preventivo da responsabilidade civil ambiental somente 

advém com a ocorrência do dano, para que o poluidor não venha a praticar atos 

semelhantes ao que foi condenado a reparar e para que terceiros, ao tomarem 

conhecimento do dever de indenizar, venham a adequar suas condutas para que 

não sejam acionados judicialmente. 

Devido à necessidade de antecipação à ocorrência do dano, o ordenamento 

jurídico, com a ajuda de diversos segmentos da sociedade, desenvolveu e vem 

aprimorando a responsabilidade pós-consumo. Esta se pauta em princípios que 

orientam a criação e aplicação das leis que regulem as atividades que causem 

impactos significativos ao meio ambiente decorrente do descarte de resíduos 

sólidos, para impedir que o dano se instale. Os princípios da prevenção e da 

precaução orientam para que os empreendimentos causadores de impactos 

previsíveis, conhecidos pela comunidade científica, ou aqueles que possam 

potencialmente causar dano ou risco de dano, não se instalem. O princípio do 

desenvolvimento sustentável e ciclo de vida orientam para que a produção, consumo 

e descarte causem reduzido impacto ambiental. O principio do poluidor determina 
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que o poluidor que tem condições de interferir na cadeia produtiva, no caso os 

fornecedores, arque não somente com os custos prevenção, mas também com os 

custos da reparação dos danos pelo descarte de resíduos sólidos, quer dizer, fazer 

com que esses poluidores venham a internalizar as externalidades negativas. O 

principio da informação, que deve permear todo o sistema de produção, consumo e 

descarte, direciona para que a sociedade seja mais informada e faça escolhas mais 

favoráveis do ponto de vista ambiental.  

Os princípios da responsabilidade pós-consumo devem orientar o Estado, 

iniciativa privada, sociedade civil e catadores, pois somente com a atuação 

preventiva, concomitante e ordenada desses atores é que haverá melhor gestão dos 

resíduos sólidos. A entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de 

dezembro de 2010, propiciou um avanço na gestão dos resíduos ao estabelecer 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, responsabilidades e proibições, 

aplicáveis por meio de planos de gerenciamento de resíduos sólidos nos âmbitos 

nacional, estadual e municipal. O projeto de lei que deu origem à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos demorou mais de 21 anos em atividade legislativa, tempo 

demasiadamente longo se considerar a urgência da matéria que disciplinou. Este 

recebeu centenas de projetos de lei que foram apensados e que, apesar de 

contribuir para a construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também 

contribuíram para o atraso no trâmite legislativo. Vários Estados Brasileiros, no 

decorrer da sua tramitação, adotaram Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos com 

fulcro na competência concorrente para legislar, para tentar amenizar as 

conseqüências nefastas do descarte inapropriado desses materiais no meio 

ambiente.   

A Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou abordar a problemática dos 

resíduos desde a sua fonte, no projeto do produto para comportar menor quantidade 

de matéria prima e reduzida embalagem, até a sua disposição final, para que o 

produto ou material empregado seja passível de reuso e reciclagem, adotando-se 

como objetivos o desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência, para garantir a 

satisfação das necessidades humanas e a redução do impacto ambiental, por meio 

do consumo de insumos naturais ao mínimo equivalente ao que o planeta pode 

suportar. Entretanto, a incerteza futura não permite ao ser humano compreender 

atualmente a complexidade de saturação dos ecossistemas e os prejuízos que serão 
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suportados no futuro, de modo que essas questões devem ser vislumbradas com 

mais ponderação principalmente pelos instrumentos jurídicos e econômicos 

adotados pelo Estado.    

Ao criar a denominada “Responsabilidade Compartilhada”, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos atribuiu deveres a todos os envolvidos no ciclo de vida do 

produto, a abranger os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e os titulares dos serviços de limpeza pública urbana e manejo de 

resíduos sólidos.  A responsabilidade compartilhada tem como objetivo o a 

compatibilização dos interesses entre agentes econômicos e sociais para o 

desenvolvimento de estratégias sustentáveis, para a redução da geração de 

resíduos, reaproveitamento de materiais e uso de insumos com menor agressividade 

ao meio ambiente. Tem como objetivo, ainda, que as atividades produtivas sejam 

eficientes e sustentáveis.  

  Ainda, na responsabilidade compartilhada foi instituída o sistema de logística 

reversa, para permitir o retorno e destinação ambientalmente adequada dos 

produtos que causem importantes impactos ambientais. Foram previstos como 

objeto da logística reversa os agrotóxicos seus resíduos e embalagens, as pilhas e 

baterias, os pneus, os óleos lubrificantes seus resíduos e embalagens, lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista e produtos eletroeletrônicos 

e seus componentes. Essa foi apenas uma relação inicial dos produtos abarcados 

pela logística reversa, vez que a lei deixou em aberto a possibilidade de contemplar 

outros tipos de resíduos que acarretem impactos ambientais importantes, a ser 

definidos em regulamentos, termos de compromisso ou acordos setoriais, quer dizer, 

o avanço da lei dependerá de decisões futuras de empreendedores e do poder 

público. Ficou a cargo dos fabricantes, distribuidores, comerciantes e importadores o 

dever de arcar com os custos da logística reversa, para recolher os produtos ao 

término de sua vida útil e encaminhá-los a locais determinados pelos fabricantes e 

importadores, para reuso, desmanche ou reciclagem. O sistema de logística reversa 

permitirá aos fornecedores repensar o sistema de produção antes mesmo da 

geração dos resíduos sólidos, por considerar a responsabilidade da sua destinação 

ao fim da vida útil do produto pós-consumo. 

 O sistema de logística reversa se pauta na ação dos consumidores, que 

deverão limpar, separar e dispor os resíduos sólidos ao término da vida útil para que 

sejam recolhidos e encaminhados pelos comerciantes e distribuidores aos 
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fornecedores e importadores ou à municipalidade. A atuação dos consumidores é 

fundamental, pois quanto mais limpos e íntegros estiverem os resíduos sólidos, 

maior rentabilidade haverá para todo o sistema, pois permitirá uma melhor 

destinação de reuso, desmanche ou reciclagem, a poupar recursos naturais 

empregados em novos ciclos produtivos e gastos com aterramento. O 

acondicionamento dos resíduos, disposição para recolhimento ou entrega nos 

postos de coleta seletiva ficou a cargo dos consumidores, que poderão ser 

remunerado por preço justo de recompra desses materiais. É importante que a 

população valorize economicamente os resíduos sólidos produzidos e que estes 

sejam adequadamente remunerados pelos fornecedores para permitir que o próprio 

mercado se encarregue da devolução desses materiais pela logística reversa. 

 Nesse sentido, a ação dos catadores tem se mostrado eficiente, pois agilizam 

o processo de encaminhamento dos resíduos sólidos coletados, vez que desse 

trabalho tiram o sustento familiar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou 

reconhecer o trabalho dos catadores ao estimular a criação e participação de 

cooperativas de catadores no sistema de coleta seletiva, a propiciar um trabalho 

digno e convenientemente remunerado. A fiscalização por parte do poder público 

deverá ser eficiente para que a separação dos materiais seja feita em locais 

adequados e salubres, de maneira a evitar a presença de catadores nos lixões e 

aterros, mormente crianças.   

 O papel do poder público será essencial para que a lei venha a ser respeitada 

e cumprida devido à sua função de elaborar e aplicar os planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos e fiscalizar a sua execução. Talvez seja esse o grande óbice a 

ser enfrentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, como forma de limitação 

o poder econômico, de impor metas reais para a gestão de resíduos sólidos que 

conduzam ao desenvolvimento sustentável.  

Mesmo diante das dificuldades a enfrentar, pode-se dizer que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos foi um passo importante para a defesa do meio 

ambiente e proteção das atuais e futuras gerações, principalmente porque, ao tratar 

do plano nacional de gerenciamento de resíduos sólidos, faz considerar as 

tendências internacionais e macroeconômicas, que pode contribuir para a 

diminuição da poluição e da realização de uma sociedade mais justa.  É necessário 

que a globalização contribua para diminuir as desigualdades intergeracionais e 

intrageracionais por meio do consumo racional de recursos naturais.    
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Entretanto, a problemática central dos resíduos sólidos foi abordada de 

maneira singela pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a não geração e 

redução da produção de resíduos. Não gerar resíduos implica em não produzir e não 

consumir produtos na forma acelerada do sistema capitalista, situação que conflita 

com o atual sistema econômico. Implicaria em estabelecer metas para que deixe de 

produzir e consumir produtos altamente poluidores, cuja contrapartida à sociedade 

seja incompatível com a satisfação das necessidades básicas. Redução na geração 

de resíduos sólidos converge para a produção e consumo de mercadorias 

essenciais à existência digna do ser humano e que tenham tecnologia, durabilidade, 

praticidade e eficiência, ou seja, desenvolver um sistema que consiga conter a 

produção de bens supérfluos, descartáveis e com vida útil diminuída.  

Todavia, talvez seja pouco provável que nesse momento histórico possa  

vigorar em todo o sistema uma racionalidade socioambiental que impeça ou proíba o 

uso dos recursos naturais da maneira em que está ocorrendo e, assim, tenha a 

efetiva proteção das gerações atuais e futuras. Mas acreditamos que essa 

racionalidade será difundida com pequenos avanços e a cada dia, como no caso da 

aplicação da responsabilidade pós-consumo, para que alcancemos uma sociedade 

mais justa.  
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