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RESUMO 

A partir do advento da Revolução Industrial surge um modelo econômico e cultural que é a 

base da sociedade de consumo e descarte massificados. De lá para cá, a questão dos 

resíduos saiu do lixo e ganhou destaque na agenda dos governos de todo o mundo como 

uma das principais causas de degradação ambiental – seja pelos danos infligidos ao meio 

ambiente, seja pelo modelo de produção vigente que exaure os recursos naturais. Nesse 

contexto, o Brasil instituiu, em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que 

tem no sistema da logística reversa seu principal instrumento para efetivação de seus 

objetivos. Contudo, para que as normas da Lei nº 12.315/2010 (PNRS) saia do papel e 

torne-se efetiva, a sociedade deve interpretar a norma segundo os princípios e comandos 

insculpidos na referida lei, tais quais: gestão integrada, responsabilidade pós-consumo, 

aumento do ciclo de vida dos produtos, informação como instrumento de controle social e 

efetivação da PNRS, consumo sustentável, dentre outros, que convocam a participação e a 

responsabilização de toda a coletividade na implantação e concretização da gestão de 

resíduos sólidos. Este trabalho deu destaque ao consumidor como agente essencial nesse 

processo e, para isso, o direito à informação atua como meio de viabilização da logística 

reversa através da disponibilidade de informações claras e adequadas que devem orientar o 

consumidor quanto ao seu papel nas fases de pré e pós-consumo. Nessa esteira se 

enquadra a responsabilidade pós-consumo para os agentes geradores de resíduos que 

violarem as normas protetivas do meio ambiente. O direito ao meio ambiente traz em si o 

princípio da solidariedade e é nele que a sociedade (Governo, empresários e consumidores) 

deverá pautar sua contribuição para vencer o imenso desafio posto. A informação, exigida 

pelo e disposta ao consumidor, constitui elemento de passagem de um estado de inércia 

para um estado de consciência, individual e coletivo, em prol da construção das bases para 

a implantação de uma convivência sustentável entre criatura (homem) e Criador(a) - 

Natureza. 

 

Palavras-chave: crise ambiental; gestão de resíduos sólidos; logística reversa; 

responsabilidade pós consumo; consumidor; direito à informação. 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

From the beginning of the Industrial Revolution on started a cultural and economic model 

which became the basis of mass consumption and residue discard of the most developped 

nations of the world.  It happened that the matter of residues collect changed from a local 

question into a fundamental one of all countries. This major problem may be divided into two 

segments: one, the need to protect from degradation the environment; two, to avoid the 

depletion of the natural resources built in the unstoppable mass production. To cope with this 

huge challenge, Brazil launched in 2010 The National System of Solid Residues (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS), based upon the reversal logistic system as its 

operational tool. However, to give effectiveness to the commands of this law, 12.315/2010, it 

is required to interpret it in accordance with the general principles that inspired it: integrated 

actions; responsibility after consumption; growing of the life cycle of the products; information 

as a social control tool, according to the PNRS; sustainable consumption, among others, to 

promote the participation and the responsibleness of society in the implantation and the 

concretization of the solid residues collect and destination. All those requirements point out 

the consumer as the central actor to make effective this process, being the right to be 

properly informed the indispensable means to attain the goal of this necessary and ambitious 

project. As essential part of the whole stands up the responsibility of the generators of 

residues in following the rules designed to protect the environment. It is inherent to the right 

of a wholesome environment the general solidarity to achieve such a crucial end.  The full 

availability of information is the rite of passage from a inertial state to a conscious one, of 

individuals and social groups, allowing the construction of common bases for the Creator and 

his creatures to share a convivial new Nature. 

 

Keywords: environmental crisis; management of solid waste; reversal logistic; responsibility 

after consumption; consumer; right to information 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho abordará a logística reversa, num contexto de 

consumo e descarte massificados que, por sua vez, é responsável pelo aumento no 

volume de resíduos sólidos produzidos e dispostos de maneira inadequada, que 

causam graves danos ao meio ambiente, agravando o quadro instalado de crise 

ambiental vivenciado pelas Nações. Dentro dessa moldura a logística reversa se 

apresenta como principal instrumento da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Para que a logística reversa se 

afirme como principal instrumento de gestão de resíduos sólidos é preciso o diálogo 

com o direito do consumidor à informação. O direito à informação é o veículo pelo 

qual os integrantes da gestão compartilhada de resíduos, em especial o consumidor, 

exercerão seus direitos e deveres. 

Para melhor compreensão do objeto desse trabalho, faz-se necessário 

contextualizar o problema e o direito tutelado. Nesse sentido, o capítulo 2 fará uma 

breve correlação entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

direito fundamental de terceira dimensão, fundado no princípio da solidariedade e 

insculpido no art. 225, da CF/88, e outros artigos localizados de forma esparsa na 

própria Constituição e demais normas infraconstitucionais, com outro direito de 

caráter fundamental: o da informação, especificamente o direito do consumidor à 

informação. 

Não é demais afirmar que a informação é instrumento indispensável para 

a realização de quaisquer direitos. Mais além, a informação é o elemento 

estruturante na construção de uma democracia de fato, formada por cidadãos que, 

munidos das informações disponíveis de forma adequada e transparente, podem de 

fato exercer seus direitos e fazer escolhas verdadeiramente baseadas na liberdade. 

Portanto, o tema surgiu do reconhecimento desses dois direitos fundamentais – 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e informação. 

O direito em comento: 

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. (BRASIL, 1988, art. 225). 
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encontra-se seriamente comprometido por diversas ameaças.  

Discutir as várias ameaças que colocam em risco o referido direito seria 

tarefa impossível, tal sua complexidade. Por essa razão, o problema está delimitado 

na área de resíduos sólidos, uma preocupação mundial justificada pela 

potencialidade de causar danos à saúde pública, à qualidade de vida e ao meio 

ambiente, sendo este sua maior vítima em decorrência de danos de caráter 

irreversível. 

Nessa linha, o capítulo 3, analisará os aspectos da responsabilização que 

deve incidir quando diante de um dano ambiental cuja causa seja o descarte 

inadequado dos resíduos - a responsabilidade pós-consumo.  

Sendo o problema comum a todo o planeta, o trabalho bebeu na fonte de 

doutrinadores portugueses para compreender como o mundo, em especial a Europa, 

vem tratando a questão, quais as práticas que podem ser incorporadas pelo Brasil, 

através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com as devidas adaptações à  

realidade brasileira, já que, a despeito de termos, indiscutivelmente, boas 

legislações, patinamos no quesito efetividade. 

Neste capítulo, serão tecidas considerações sobre como devem ser 

analisados os elementos da responsabilidade pós-consumo diante do bem tutelado; 

o papel dos atores envolvidos – fornecedor, produtor, distribuidor, consumidor e 

outros; natureza dos danos infligidos e a configuração do dever de indenizar, 

devendo  legislador e sociedade pautarem-se nos princípios da prevenção e da 

precaução, que dão azo a uma responsabilização sui generis – a  preventiva. 

Nessa esteira da responsabilidade preventiva, doutrinadores de outros 

países, como Teresa Ancona Lopez, defende que a mera ameaça de dano já 

justifique a propositura de uma responsabilidade civil, o que abriria caminho para 

uma responsabilidade sem dano, admissível dentro de um contexto de riscos 

inaceitáveis, por sua gravidade e irreversibilidade, como os danos ambientais. É, 

indiscutivelmente, uma expansão no campo da responsabilidade. 

É possível, contudo, que ocorram danos sem reparação. É a situação em 

que um consumidor, mesmo que dispondo das informações necessárias, descarta 

pilhas no lixo comum. Essa situação leva em conta outro princípio – o do limite da 

tolerabilidade. 

Isso leva à conclusão sobre o quão importante é a delimitação da 

responsabilidade na cadeia do consumo, o estabelecimento de percentuais mínimos 
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de recolhimento dos resíduos sujeitos ao sistema da logística reversa, bem como a 

definição de metas. 

A intenção é sinalizar que, sendo o meio ambiente um bem que merece a 

maior e mais efetiva tutela, a questão da responsabilidade pós-consumo deve ser 

debatida, deixando seus contornos mais claros por meio de definições sobre a 

responsabilização dos atores inseridos no processo de produção / consumo quando 

diante de danos causados ao meio ambiente. A questão compreende um amplo 

espectro - aspectos naturais, fatores econômicos, sociais e culturais, que produzem 

efeitos diretos e indiretos, mediatos e imediatos sobre os seres vivos e a qualidade 

de vida do homem.  

O instituto da logística reversa e seu enquadramento na PNRS será objeto 

de análise do capítulo 4. A importância da logística reversa na política brasileira de 

gestão de resíduos sólidos consiste na consolidação da gestão e responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Responsabilidade pelo ciclo de vida 

útil dos produtos significa aumentar o tempo de vida útil dos produtos, combatendo a 

equivocada filosofia da obsolescência programada. 

Em Portugal, conforme se depreenderá da leitura, a complexidade da 

gestão de resíduos justificou a criação de um ramo específico do Direito – o Direito 

dos Resíduos. No Brasil, a problemática dos resíduos encontrou na PNRS, 

conjuntamente a outras normas esparsas, a regulação que busca abordar o tema 

dentro de uma estratégia que seja uma política de Estado, comprometida com a sua 

promoção e efetivação junto à sociedade. 

O capítulo apresentará exemplos já colocados em prática; opiniões de 

organizações não governamentais e institutos dedicados ao tema; os sistemas de 

informação que terão por finalidade orientar a implantação de políticas públicas no 

tratamento dos resíduos sólidos e no cumprimento de metas e suas formas de 

viabilização. Os sistemas de informação a serem instaurados pela PNRS atuarão 

como uma ferramenta de acompanhamento, fiscalização e controle por parte do 

Poder Público e da sociedade. 

Sendo um instrumento de gestão de resíduos, o capítulo esclarecerá 

como a logística reversa se reveste num veículo de aproveitamento dos resíduos 

através do conceito de valorização destes e suas formas de implementação, 

indicando a tendência atual de reconhecimento econômico dos resíduos. 
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Nessa fase, dois conceitos são muito importantes: resíduos e rejeitos. 

Dessa forma, a gestão dos resíduos passa, necessariamente, por duas etapas. Uma 

que identifica as opções e condições de reutilização dos resíduos. A outra que 

estuda as opções de destinação final dos rejeitos, quando não é mais possível o 

reaproveitamento. 

Diante da complexidade e dos custos envolvidos nos dois processos, 

retoma-se a reflexão sobre a necessidade de redução do consumismo que nada tem 

a ver com o suprimento de necessidades legítimas. Ao contrário, representa um 

exaurimento dos recursos naturais finitos, o comprometimento da biodiversidade 

para, no fim, resultar em toneladas de resíduos sem que, com isso, tenha garantido 

o consumo necessário à promoção da dignidade das pessoas. O excesso no 

consumo e a carência dos milhões de excluídos não são padrões que devam ser 

preservados porque incompatíveis com a qualidade de vida e com a manutenção do 

equilíbrio ambiental – desafios de uma nova era, o século XXI. 

Ainda no capítulo 4, apresentar-se-á a Lei 12.305 (BRASIL, 2010b) 

dispondo sobre: a) sua estruturação; b) identificação dos agentes que compõem a 

relação trilateral dos geradores de resíduos; c) definição e classificação dos resíduos 

sólidos; d) as metas propostas, dentre essas, a mais desafiadora – a criminalização 

dos lixões, a partir de 02 de agosto de 2014; e) os instrumentos de efetivação da 

logística reversa perante os entes públicos e setores empresariais; f) a 

responsabilização dos atores e os incentivos com base nos princípios do poluidor-

pagador e do protetor-recebedor, respectivamente, da subsidiariedade, dentre outros 

princípios presentes no art. 6º da referida lei e outras particularidades.  

Para finalizar o capítulo 4, será descrito, com finalidade ilustrativa, o 

exemplo de como se processa a reciclagem de pneus, com base no julgamento de 

um, se não o mais, importante julgamento do STF relacionado ao tema dos resíduos 

- a ADPF 101, que analisou a inconstitucionalidade da importação, pelo Brasil, de 

pneus usados. 

Será discutida no capítulo 5 a importância da informação disponibilizada 

ao consumidor na efetivação da logística reversa dentro do contexto denominado de 

“crise ambiental”. A importância de uma leitura conjunta com o CDC fundamenta-se 

em algumas constatações. Primeiro, há pouca ou nenhuma regulação sobre o direito 

à informação na PNRS e a gestão de resíduos não prescinde da combinação dos 

princípios orientadores  do CDC e do direito ambiental.  
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Como o agravamento incontestável da questão dos resíduos tem no 

consumo e descarte massificados sua raiz, a informação tem importância especial 

no processo de conscientização e educação dos cidadãos. Tarefa mais complexa se 

depara diante da sociedade: repensar o processo produtivo, os conceitos de 

crescimento econômico e desenvolvimento, e os valores e condutas que definiram, 

até este momento, uma relação de hierarquia entre homens e natureza, quando não 

é difícil perceber que aqueles são parte desta. 

O diálogo entre as fontes dentro de um contexto de complexidade, como 

o estudado, determinou a necessidade de uma informação conformada de modo 

diferenciado. A rotulagem, por exemplo, versa sobre a padronização de símbolos 

que facilitem a aproximação do consumidor com a gestão de resíduos; que as 

rótulos guardem compatibilidade entre o produto e o fim almejado; estimulem o uso 

mais ecologicamente eficiente através do prolongamento da vida útil dos produtos; a 

clareza da informação deve ter em mira o consumidor leigo em matéria de resíduos. 

São alguns exemplos da especificidade da informação pretendida, cuja finalidade é 

concretizar os objetivos da logística reversa na gestão de resíduos implantada pela 

PNRS. 

Nessa esteira, da especialidade da informação, veem à baila os rótulos 

ecológicos ou “rótulos verdes” e sua relevância no contexto da logística reversa. 

Contudo, adverte-se para o risco de que tais rótulos não passem de “maquiagens 

verdes” que, ao invés de induzir o consumo sustentável, transformem os produtos 

ecológicos em uma nova onda de consumo, retroalimentando um círculo vicioso, 

criando uma falsa impressão de que, afinal, a questão não passa pela redução do 

consumo, mas pelo consumo desses produtos verdes. Os rótulos funcionariam como 

uma máscara que oculta a nocividade de alguns produtos, numa atitude de completa 

má-fé para com consumidores e meio ambiente. 

Por fim, a conclusão destinar-se-á a confirmar a logística reversa como 

instrumento de fundamental importância na concretização da política nacional de 

resíduos sólidos, levando em consideração o agravamento da questão por conta do 

significativo volume de resíduos sólidos - fruto de um condicionamento cultural e 

histórico – que contamina os solos, as águas subterrâneas e a atmosfera, 

comprometendo a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas, principalmente 

nos grandes centros urbanos. 
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Nesse ambiente, onde todos são co-autores do processo de degradação 

ambiental, é urgente que as pessoas despertem desse estado de inconsciência 

coletiva e a informação tem esse propósito precípuo – informar e a informação é o 

dado básico do processo de educação e conscientização das sociedades. 
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO DO DIREITO INSCULPIDO 

NO ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E O DIREITO DO 

CONSUMIDOR  À INFORMAÇÃO 

O capítulo do meio ambiente é tratado na CF/88 a partir de três ângulos: 

1) Como direito fundamental (não obstante não inserido no rol do art. 5º) e bem de 

uso comum; 2) Dever do Estado e da coletividade em defender e preservar o meio 

ambiente; 3) Como imposição de condutas objetivando garantir a efetividade desse 

direito. (CUNHA JÚNIOR, 2010, p.1222). 

Um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que possa ser usufruído 

pelas gerações presente e futura, é um direito fundamental de 3ª geração, com 

status constitucional, produto da cooperação de toda a sociedade no esforço de 

preservação e conservação. Esforço demandado, como se tem observado, em 

escala global. 

A CF/88 trata do meio ambiente de maneira difusa, ao longo do texto 

constitucional, e de forma concentrada, em seu art. 225, preceituando que: 

 

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 defende-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, art. 225). 
 

Não é à toa que os direitos de terceira geração, ou terceira dimensão, 

como preferem outros, são classificados como os direitos de solidariedade ou 

fraternidade em razão do interesse comum e destinam-se à proteção do homem em 

sua coletividade, e não em sua individualidade (CUNHA JÚNIOR, Dirley, 2010, p. 

593).  

No direito brasileiro a orientação que deflui da matriz constitucional não 

consagra a regra da intocabilidade do meio ambiente, mas, ao contrário, a da 

utilização equilibrada e racional. O que há é a necessidade de harmonização entre 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental. 

O direito fundamental em comento, de natureza transversal e 

transdisciplinar, prescinde de justificações e fundamentações, o que se busca é a 

sua proteção, realização e efetivação, pois não se trata de um problema filosófico, 
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mas político e cultural, segundo ensinamentos de Bobbio sobre os fundamentos dos 

direitos do Homem. 

Ainda se valendo das lições de Bobbio, verifica-se que os direitos dos 

homens constituem uma classe variável, conforme demonstrado pela história. O 

elenco dos direitos dos homens está em constante modificação, conforme mudam 

as condições históricas, as carências e os interesses das classes que estão no 

poder, dos meios disponíveis para a realização desses direitos, das transformações 

técnicas etc.(BOBBIO, 2004, p. 38) 

Quando a Constituição trouxe a expressão “bens de uso comum do povo”, 

não deu a esse bem um caráter de bem público, não o encaixou no conceito 

tradicional da legislação e doutrina.  O que a Constituição afirma é que o meio 

ambiente constitui um bem jurídico próprio, autônomo, distinto daquele sobre o qual 

se exerce o direito de propriedade. (CUNHA JÚNIOR, 2010, 1222). 

Diante da complexidade e amplitude do direito fundamental insculpido no 

art. 225, da CF, o presente trabalho busca um diálogo com o direito fundamental do 

consumidor à informação de modo a promover a conscientização coletiva para a 

preservação do meio ambiente. 

A busca que se intenta, através desse diálogo das fontes, é efetivar 

direitos e deveres imputados aos consumidores, destinatários desse direito 

fundamental de preservar para si e para outras gerações um ambiente que abrigue a 

vida, tal qual concebida.  Por que os consumidores são os destinatários? Porque 

todos são, em alguma medida, e em todos os cantos do planeta, enquadrados nessa 

condição de consumidor. 

O presente trabalho busca, através da apresentação da logística reversa, 

instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor, demonstrar que 

entre o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o aumento 

preocupante da produção de resíduos - consequência do modelo econômico 

adotado –, há várias escolhas conscientes e instrumentos viáveis. A logística 

reversa é um deles. E a informação é o instrumento fundamental para efetivação da 

logística reversa. 
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2.1   MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DIREITO 

FUNDAMENTAL DE 3ª GERAÇÃO 

O relatório de autoria da ONU, intitulado “Nosso Futuro Comum”1, traz a 

definição de desenvolvimento sustentável como sendo: “o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a aptidão das futuras 

gerações a satisfazer suas próprias necessidades” (ONUBR, 2013). Definição que 

vai ao encontro do que preceitua o art. 225, da Constituição (BRASIL, 1988). 

O Estado, enquanto expressão da organização política da sociedade,  

tem o dever de estabelecer um conjunto de políticas direcionadas a promover a 

proteção do meio ambiente, especificamente no que concerne à conscientização e 

gestão sobre a produção de resíduos. A gestão dos resíduos encontra-se 

satisfatoriamente regulada, principalmente com a vigência da Lei nº 12.305/2010, 

promulgada em 2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). 

Na verdade, em se tratando de um direito da humanidade, de natureza 

transindividual e indivisível, não é apenas ao Estado que incumbe essa tarefa, mas 

sim ao concerto universal das nações. [...] Hoje, a consciência ética universal exige 

a inclusão dos atos de degradação significativa do meio ambiente na lista dos crimes 

contra a humanidade. (COMPARATO, 2010, p. 440). 

A generalidade das pessoas é convocada a exercer papel ativo nesse 

campo, exigindo do Poder Público atuação que propicie bases sólidas de 

sustentabilidade do modelo econômico em voga, e a coletividade deve adequar suas 

respectivas condutas individuais à necessidade de conservação dos recursos 

ambientais. (CARNEIRO, 2001, p.101). 

E, embora não seja em absoluto o tema desse trabalho, é importante  

esclarecer de uma vez por todas que a preservação do meio ambiente é 

incompatível com a filosofia do Estado mínimo, assim preleciona Silvia Capelli, 

                                                           
1 “Nosso Futuro Comum” é o relatório resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

realizada em 1972, em Estocolmo – Suécia. Esse evento é considerado um marco e o relatório produzido é 

chamado de “Manifesto Ambiental “ porque estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das 

Nações Unidas, trazendo em definitivo o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público, 

segundo a própria ONU.  
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Presidente da ABRAMPA – Associação Brasileira do Ministério Público do Meio 

Ambiente (CAPELLI, 2013).  

Em artigo intitulado “Estado Constitucional, Ecológico e Democracia 

Sustentada”, Canotilho afirma que, nos dias de hoje, a conformação desse novo 

formato de Estado (Estado Constitucional Ecológico) está ligada às ideias de justiça 

intergeracional e de direitos de futuras gerações. Prossegue prelecionando que, 

como o patrimônio natural não foi criado por nenhuma geração e como, dentro de 

cada geração, se deve assegurar igualdade e justiça ambientais, o direito ao 

ambiente de cada um é também um dever de cidadania na defesa do ambiente. 

(CANOTILHO, 2003, p. 495-497). 

Dentro desse contexto, do Estado Ecológico, constata-se a presença de 

deveres ecológicos fundamentais, que se traduzem em tarefas como “defesa e 

proteção do planeta terra”, “defesa e proteção das futuras gerações”, que 

demandam uma responsabilização comum e um dever de cooperação de grupos e 

cidadãos na defesa do meio ambiente. 

2.2   DIREITO À INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO CONSUMO 

O direito à informação também é um direito fundamental e um bem 

jurídico de alta relevância, seja para a tomada de decisões pessoais, o 

conhecimento da realidade ou para obter consciência plena ao se decidir (SVALOV, 

2012, p.58). 

Informar significa esclarecer, educar, conscientizar, permitir que o 

destinatário, de posse da informação, possa efetivamente fazer escolhas 

conscientes e não ser um mero instrumento da publicidade consumerista, agindo por 

impulso, simplesmente. 

O direito à informação surge como significativa conquista da cidadania. É 

um dos postulados básicos do regime democrático, essencial ao processo de 

participação no debate e nas deliberações de assuntos de interesse social. A 

informação é ferramenta de controle social do Poder, resgatando o ser humano da 

sua condição de alienação e passividade. (Apud, LOURES, 2013, p.4). 

Nesse contexto, do direito à informação na condição de um direito 

fundamental, houve uma humanização do consumidor, que deixa de ser mero 
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agente despersonalizado, considerado apenas como integrante de uma relação 

econômica de compra e venda e passa a ser um sujeito de direitos fundamentais. 

(LEITÃO, 2012, p.53).  

Na medida em que só se preserva e só se valoriza o que se conhece, o 

direito à informação é uma ferramenta de efetiva proteção do meio ambiente. A 

informação foi considerada como um dos princípios eleitos pela Declaração da Rio 

92. 

Princípio 10 – A melhor maneira de tratar as questões ambientais é 
assegurar a participação, no nível apropriado de todos os cidadãos 
interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas 
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos 
processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização 
e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. 
Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e à reparação de 
danos. 
 

É preciso, todavia, estar atento para outra faceta da informação: seu 

papel despótico, como definiu Milton Santos. Diz este autor que as novas 

tecnologias deveriam permitir a ampliação do conhecimento sobre o planeta, sobre 

os objetos que o formam, as sociedades que o habitam e dos homens e suas 

realidades. No entanto, são utilizadas em prol dos interesses particulares de um 

punhado de atores. (SANTOS, 2008, p.38-39). 

Num contexto onde a velocidade com que se acessam as informações é 

assustadora, a publicidade ganha poder relevante na capacidade de influenciar a 

vida das pessoas, ditando moda, construindo tendências, mudando 

comportamentos, criando desejos de consumo que nunca são satisfeitos.  

A publicidade chega a todos os pontos, de forma a ser captada por todos, 

mesmo involuntariamente e independente do interesse das pessoas. Dessa forma, 

não existe meio mais propício para a expansão do consumo. (BARBOZA, 2012, 

p.238). 

Para José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, nos comentários à 

Constituição portuguesa, para que o direito à informação seja contemplado de forma 

integral, devem-se considerar três vertentes da informação: o direito de informar -  

que consiste na liberdade de transmitir ou comunicar informações a outrem, de as 

difundir sem impedimento, mas pode também revestir uma forma positiva, enquanto 

direitos à meios para se informar; o direito de se informar -  que consiste na 
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liberdade de recolha das informações, de procura de fontes de informação, do direito 

de não ser impedido de se informar e; o direito de ser informado - que consiste 

num direito a ser mantido adequada e verdadeiramente informado. (Apud SVALOV, 

2012, pp. 61). 

O direito de ser informado é mais amplo no microssistema e nasce 

sempre do dever que alguém tem de informar, por isso essa espécie é mais 

aprofundada no âmbito do CDC e no presente trabalho. É a versão positiva do 

direito de se informar, de manter-se adequado e verdadeiramente informado pelos 

meios de comunicação e pelos agentes, públicos e privados. 

O direito de ser informado, para que seja efetivamente prestado, deve 

observar alguns critérios: a informação deve ser correta, clara, precisa e ostensiva. 

O dever de informar se constitui em ônus de vertente dupla: um direito do 

consumidor e um dever do fornecedor, que deve disponibilizá-la (a informação) às 

suas expensas, pois, no fim das contas, é o consumidor quem paga pela 

publicidade.(BARBOZA, 2012, p. 242) 

Assim como o anunciante tem o dever de anunciar certas qualidades do 

produto ou serviço que possam pôr em risco a saúde ou a segurança do consumidor 

(arts. 8º e 9º, do CDC), deve-se ampliar esse dever no sentido de ser obrigatório 

veicular informações que demonstrem o impacto ambiental daquele produto ou 

serviço, as formas de minimizar esse impacto e as opções ambientalmente corretas 

de descarte. Na outra ponta, o consumidor tem o direito de ser informado e deve 

exigi-lo, seja da iniciativa privada, seja do Estado. 

2.3 CONSUMO DE MASSA E A GESTÃO DE RESÍDUOS 

A questão dos resíduos não é recente porque nasce do ato de consumir 

que acompanha o homem desde seus primórdios. A questão que tem se colocado 

como crítica é que o consumo de massa levou ao aumento preocupante dos 

resíduos, em escala global, comprometendo o meio ambiente em todos os seus 

biomas. 

Alexandra Aragão (2006) relata a trajetória dos resíduos, num espaço de 

tempo de, aproximadamente, 20.000 anos a fim de conhecer os resíduos deixados 
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pelos nossos ancestrais e comparar com os resíduos que estamos deixando para os 

nossos descendentes, porque a história dos resíduos é a história dos homens. 

A retrospectiva tem seu ponto de partida no período paleolítico, onde os 

resíduos produzidos pelos que representavam nossa espécie eram 

quantitativamente pouco e qualitativamente inócuo, pois vivíamos da caça, da pesca 

e da coleta de vegetais. Passados dez mil anos, a humanidade descobriu a 

agricultura, a domesticação dos animais, o desenvolvimento de sistemas de 

irrigação e de novos utensílios. O homem abandona sua natureza nômade e se 

instala em uma região, com esse sedentarismo a densidade populacional aumenta 

rapidamente. Pela primeira vez surge a necessidade de se criar locais específicos 

para a deposição de resíduos, afastados das comunidades. 

Há seis mil anos descobrimos o metal e com ele desenvolvemos novas 

ferramentas e diversificamos as atividades, com isso há um aumento na quantidade 

de resíduos, que se tornam também mais duradouros. 

Hum mil e quinhentos anos depois, nossa evolução dá os primeiros 

passos em direção ao processo de urbanização, já se falava em aumento da 

produtividade e seu consequente excedente favorecia o desenvolvimento das trocas 

e da especialização profissional. 

As primeiras cidades do mundo clássico - os Impérios grego e romano -, 

surgiram há cerca de dois mil e quinhentos anos e a densidade populacional e o tipo 

de consumo dessas cidades já justificava alguma preocupação com os resíduos. A 

limpeza das cidades ficava a cargo de magistrados de baixa hierarquia, os Edís 

Curuis. 

Há oitocentos anos surge a economia artesanal e o desenvolvimento do 

comércio na Idade Média, já se falava em aumento drástico da população e os 

resíduos começam a representar um problema.  

A Peste Negra, transmitida por  ratos e moscas, propaga-se pela Europa 

Ocidental e, em quatro anos, metade da população foi dizimada, isso há seiscentos 

e cinquenta anos, aproximadamente. 

Há trezentos anos (já estamos bem próximos do ponto onde nos 

encontramos) a revolução Industrial e o êxodo rural intensificam o fenômeno da 

urbanização e as condições de vida na cidade dão os primeiros sinais de 

degradação em razão da explosão demográfica, escassos espaços e os resíduos já 
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são motivo de conflitos e causadores de danos, dando origem ao direito dos 

resíduos como um direito de vizinhança. 

Evoluímos até a chamada sociedade de risco, o estágio onde nos 

encontramos, iniciado há mais ou menos cinquenta anos. Os resíduos, que nos 

acompanham nessa longa trajetória, já não são um problema de vizinhança, mas de 

direito ambiental. As vítimas dos danos começam a ser indefinidas, os danos já são 

sentidos de longe, começam a ser insidiosos e cada vez mais de difícil 

comprovação. Os responsáveis pelos danos são indeterminados porque os resíduos 

são depositados em comum, transportados a grandes distâncias, perdendo-se o 

conhecimento de sua origem e as piores formas de poluição são cumulativas. Numa 

sociedade de risco, não apenas o consumo é massificado, mas os resíduos e os 

danos provocados também. 

Esse estado de coisas rompe com os sistemas jurídico-civilistas 

conhecidos até então, exigindo a criação de um novo regime jurídico, de cunho 

social, que dê conta dessa realidade. Os bens jurídicos deixam de ser res 

communes para serem protegidos como res omnium (bens em comunhão), 

conduzindo a uma responsabilidade solidária pela preservação e uso desses bens. 

Se os resíduos são a memória material dos povos, como dizem os 

arqueólogos, que dirão da nossa passagem por esse planeta? Que fomos um povo 

que parecia ter como ideal a produção de elementos tóxicos que destruíam o 

ambiente? Sujeitos intrigantes, que romperam com o instinto de sobrevivência na 

medida em que destruía seu meio de sobrevivência. Seríamos os kamikases do 

século XXI? Pelo que lutávamos? Quais eram os nossos sonhos? Algumas ideias 

começam a criar vida no sentido de alterar essa herança maldita. 

A questão dos resíduos hoje é de complexidade sui generis porque não 

se esgota, nem cabe no direito ambiental, envolve as mais diversas áreas de 

conhecimento, inclusive o sócio-cultural. Jeremy Rifken2, nesse sentido, afirma que 

“dirigir um Cadillac ou um fusquinha serve como declaração social, tanto quanto um 

meio de transporte”. Por isso, para melhor compreensão dos resíduos oriundos do 

consumo (e de toda sua cadeia produtiva), é preciso uma análise sociológica, 

histórica, econômica e filosófica da questão. (LEMOS, 2011, p. 24). 

                                                           
2 Jeremy Rifken é um influente economista norte americano e festejado autor de livros sobre ciência, 

tecnologia e meio ambiente. 
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É nesse contexto “evolutivo” que os consumidores, cidadãos da 

sociedade de risco, assumem novos direitos e deveres em prol da consecução dos 

objetivos gerais e específicos da logística reversa, instrumento a serviço da proteção 

do meio ambiente.  

Toda vez que se relegar o uso racional e sustentável dos recursos 

naturais a um nível abaixo dos interesses econômicos  é imperioso que se registre 

que os custos da crise ambiental suplantam qualquer estimativa. Não é uma 

sugestão, ou uma declaração de intenções, que o desenvolvimento econômico 

encontre na concretização de um meio ambiente ecologicamente equilibrado sua 

medida, sua direção e seu farol, é um mandamento constitucional. 

Quando a balança entre necessidades e satisfações começou a se 

desequilibrar? Em 1899, o economista e sociólogo Thorstein Veblen foi o pioneiro na 

crítica aos excessos do consumismo. Naquela época já estava claro que o consumo 

pelo consumo visava reafirmar a condição social, uma espécie de competição e 

incentivo para que os não tão ricos parecessem que o eram. O consumo continuou 

sua arrancada e a sociedade não apenas não superou, como intensificou a máxima 

“ter, para ser”. (VALOR ECONÔMICO, 2011, p.23) 

Há pouco tempo, o fato gerador do consumo era a produção. Hoje, as 

empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzir os 

produtos e serviços. É o que Milton Santos chama de despotismo do consumo, pois 

a publicidade cria o desejo do consumo mesmo antes da existência do produto. 

(SANTOS, 2008, p. 48-49). 

Aragão (2006) contribui mais uma vez com o presente trabalho, 

descrevendo as razões que, segundo ela, contribuem para o que os portugueses 

chamam de residualidade precoce, o equivalente à obsolescência programada.  

Objetivamente, os bens são cada vez mais efêmeros, menos reparáveis e 

atualizáveis (a indústria eletrônica é um excelente exemplo dessa conjuntura). 

Quatro fatores justificam essa efemeridade: a) qualidade – se por um lado a 

reparabilidade e a atualização dos produtos contrariam os interesses de lucro dos 

produtores, porque fabricando mercadorias mais frágeis e mais baratas, vendem 

mais. Por outro lado, produzir bens mais duráveis e de melhor qualidade significa 

aumentar os custos de produção e vender menos, uma vez que, quanto mais 

duráveis, menor a necessidade de substituí-los; b) complexidade – a ultra-

miniaturização, a compactação e a falta de padrões são fatores que levam a que o 
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know-how e os componentes necessários à reparação escasseiem. Não há 

interesse na formação de mão-de-obra especializada em reparações3; c) distância – 

a globalização do comércio torna banal o consumo de produtos total ou parcialmente 

produzidos em outros países, dificultando os serviços de assistência técnica, 

incompatibilizados também pelo custo de transporte; e d) preço dos produtos novos 

– ainda que disponíveis as possibilidades de reparação e atualização, a 

concorrência, a automatização e a massificação das tecnologias contribuíram 

substantivamente para a redução dos preços, fazendo com que o dispêndio para o 

conserto seja maior que o despendido para aquisição de um novo produto. 

Continua Alexandra Aragão citando os elementos subjetivos que estão 

por traz do hiper consumo e do aumento de resíduos. Em todos os casos, apesar da 

funcionalidade dos bens se manter intacta, o seu uso é abreviado por razões 

subjetivas, induzidas inicialmente pelo mercado e amplificadas pela sociedade. As 

razões psicológicas não se restringem às situações patológicas relacionadas aos 

vícios de aquisição, adquiridos em virtude da sútil mas onipresente e opressiva 

publicidade.  

Há também uma pressão social por consumir e para ostentar uma 

posição social que conecta-se com o prestígio decorrente da posse de objetos da 

moda, que gera o consumo competitivo. Como se não bastasse, há uma avidez por 

excelência, estimulada pela publicidade comparativa (“meu produto é mais rápido, 

mais potente, menor – ou maior – mais precioso, mais seguro, mais, mais, mais...). 

O consumidor precisa ser esclarecido que a publicidade tem como 

objetivo criar necessidades com satisfações efêmeras. Ninguém nunca se perguntou 

por que os consumidores compulsivos estão sempre desejando mais? Não seria 

uma patologia comparável ao vício da droga, do álcool, por exemplo? Não seriam 

essas pessoas dependentes de necessidades artificialmente criadas pelo mercado? 

Não há, definitivamente, motivações para se viver sem essa dependência. 

Nesses tempos de “pegada ecológica”, há exemplos de atitudes que 

poderiam ser estimuladas no sentido do hipo-consumo: bicicletas em vez de carros, 

substituição da energia a gás por energia solar, utilizar compostos orgânicos em vez 

                                                           
3 Na França, na cidade de Salzburgo foi feita uma campanha de promoção da reparação distribuindo-se listas 

de lojas especializadas na reparação de móveis, eletrodomésticos, computadores, roupas, artigos de esporte, 

bicicletas e ferramentas de jardinagem. (Aragão, 2006, p. 588) 
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de compostos químicos, sacolas de pano em vez de sacolas de plásticos, comprar 

bens de segunda mão, utilizar embalagens retornáveis, consumir elementos da 

estação ou da região (eating seasonally), fraldas de algodão em vez de fraldas 

descartáveis4. 

A despeito dessa doutrina do consumo, a realidade é que o problema 

conclama a busca da efetivação do ideal de Democracia Participativa, uma das 

principais armas, senão a mais eficiente e promissora, na luta por um ambiente 

ecologicamente equilibrado. E nessa esteira, a informação é fundamental. 

À medida que se avança na necessidade de desenvolver uma 

consciência coletiva sobre o descarte adequado dos resíduos, uma outra faceta vai 

criando forma: em razão da escassez dos recursos naturais e da inadmissibilidade 

do desperdício, resíduos passam a ser fontes de insumo. O que antes era lixo, agora 

compõe o sistema produtivo, cabendo descartar apenas o que, definitivamente, não 

puder ser reaproveitado.  

Ignorar esse contexto global, que afeta tudo e todos, principalmente os 

que se concentram nas zonas urbanas e que não dispõe de atendimento de suas 

necessidades mais básicas, substantiva parte da população (infelizmente!). 

Discursos do tipo “isso não é comigo” não se sustentam e, por essa razão, o bem 

em tela, tutelado pela Constituição e em diversas normas infraconstitucionais, não 

pode deixar de ser amparado pelo instituto da responsabilidade, aplicando-se os 

meios de sanção compatíveis à gravidade do dano, ainda que de natureza 

irreparável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Em algumas cidades da Holanda é oferecido um subsídio para a aquisição de fraldas de algodão – exemplos 

apresentados no Terceiro Fórum Europeu para Resíduos (3 ème Forum Européen sur les Déchets), em 1999, na 

cidade de Bruxelas. 
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3 RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO 

 

Após um passeio de 20.000 anos e alguns dados que demonstram as 

relações envolvidas entre meio ambiente, aumento do consumo e resíduos e a 

importância da informação como uma das ferramentas imprescindíveis para a 

efetivação do art. 225, da CF, cumpre deter-se sobre um dos múltiplos aspectos 

dessa relação.  

O aumento do consumo, gerado quer seja pelo aumento da população, 

pela melhoria das condições de vida das classes menos favorecidas ou pela 

imposição de um modelo econômico, gera uma questão que é antagônica aos ideais 

de dignidade humana: aumento dos resíduos e os danos que o descarte 

inapropriado causa ao meio ambiente, poluindo solos, mananciais de água e a 

atmosfera. 

A doutrina é farta em estudos sobre responsabilidade civil, programa de 

estudo do direito civil que ganhou relevo a partir do momento que a sociedade evolui 

na noção que o descumprimento de obrigações deve gerar responsabilidades por 

parte do sujeito inadimplente. 

A ordem jurídica, segundo San Tiago Dantas, tem como objetivo proteger 

o lícito e reprimir o ilícito (apud CAVALIERI FILHO, 2008, p. 1). A fórmula parece 

simples, mas é só aparência porque à medida que se desenvolvem os estudos 

sobre responsabilidade civil, novas e complexas questões afluem, tendo como base 

o conceito que norteia toda a problemática sobre o assunto: o dever geral de não 

prejudicar a ninguém.  

Apesar de instigante, o presente trabalho não se aprofundará no tema, 

trazendo apenas algumas noções básicas, necessárias à compreensão do tema sob 

a perspectiva do escopo desse trabalho que é a garantia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, salvaguardando esse direito para as gerações presente 

e futura. 

Caberá aos civilistas adaptar conceitos de direito civil à nova realidade 

que demanda um reexame dos resíduos que não mais se acomodam no conceito de 

coisas abandonadas. (ARAGÃO, 2006, p. 75) 
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Canotilho (2003) afirma que o Estado Constitucional Ecológico não pode 

prescindir de um sistema de responsabilidade por danos ao ambiente 

suficientemente operatório. Responsabilização essa de natureza objetiva quando os 

danos causados ao meio ambiente derivarem de atividades intrinsecamente 

perigosas. A responsabilidade deve se estender aos operadores que exercitam um 

controle efetivo sobre uma atividade reentrante no regime de responsabilidade por 

danos ambientais.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, essa política de responsabilização se 

ampliou ao círculo de agentes financiadores de projetos conducentes ao 

desenvolvimento de atividades industriais potencialmente danosas para o meio 

ambiente, o que causou dificuldades para a jurisprudência americana 

Aqui no Brasil, a PNRS trouxe, de forma explícita, a responsabilidade 

ambiental pós consumo como sólido princípio da logística reversa que é, por sua 

vez, importante instrumento para a gestão compartilhada de resíduos sólidos. Na 

esteira da PNRS, a responsabilidade pós consumo confirma o princípio da 

responsabilidade compartilhada. 

 

  3.1 NOÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Ensina o mestre Cavalieri Filho, na esteira de outros grandes clássicos, 

que a violação de um dever jurídico configura o ilícito, gerando quase sempre um 

dano que, por sua vez, é o comando de um novo dever jurídico que é o de reparar o 

dano causado. A responsabilidade é, portanto, consequência do descumprimento de 

uma obrigação que gera prejuízo a outrem. Ou, como diz Larenz, “a 

responsabilidade é a sombra da obrigação”. (CAVALIERI FILHO, 2008. p.2). 

A responsabilidade civil surge e se consagra em definitivo (e, por 

definitivo, entenda-se como algo que está em constante evolução na tentativa de 

acompanhar as demandas da sociedade), em última análise, por um sentimento de 

justiça5.  

                                                           
5 Interessante construção trazida por Aragão (2006, p.27) cita duas espécies de justiça: a ambiental e a 

ecológica. A justiça ambiental diz respeito às relações entre os homens, através do meio ambiente. Já a justiça 
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Dano é tido como algo que rompe o equilíbrio e não só por dever jurídico 

mas, sobretudo, por dever de justiça, espera-se que a vítima seja ressarcida em sua 

integralidade. Sabe-se que nem sempre isso será possível, mas ainda assim, a 

reparação, seja restituindo o bem da vida lesado, seja indenizando a vítima, dano e 

reparação constituem uma equação exata de causa e efeito. 

Sem adentrar nas minúcias dos conceitos das teorias, dos elementos, das 

espécies e pressupostos, porque o leitor terá fácil acesso à farta bibliografia de 

qualidade sobre o assunto, pode-se afirmar, com risco de alguma dissonância, que a 

responsabilidade que todos têm pela garantia do direito fundamental insculpido no 

art. 225, da CF, é de natureza objetiva em razão da repercussão do descumprimento 

da obrigação de preservação e cuidado. 

Um dano causado ao meio ambiente tem consequências difusas, não há 

que se falar em dano causado a outrem, no particular, mas dano causado a Outrem, 

no sentido de todos, indistintamente, ainda que, objetivamente, alguns sejam mais 

afetados que outros. 

A responsabilidade é objetiva, ou seja, não há que se falar em investigar 

se houve intenção ou culpa. O dano havido deve ser reparado porque constitui 

violação ao patrimônio de todos. 

A questão ganha contornos de maior complexidade e suscita calorosas 

discussões porque o dano ambiental é a consequência previsível e esperada de 

uma sociedade de risco, um risco que todos assumem em prol das facilidades e 

comodidades da vida moderna. Se todos se beneficiam por um lado, todos são 

responsáveis por outro, por isso aqui se repete a noção de solidariedade, 

determinando a evolução de uma matriz individualista da responsabilidade civil para 

um dever solidário de reparação, como ensina Anderson Schreiber (2013). 

Acontece que há meios mais e menos danosos para se atingir uma 

finalidade. E só há preocupação em se conseguir o mais com o menos quando  as 

normas que garantem a reparação dos danos são efetivas e eficientes. 

Neste caso, reparação dos danos causados ao meio ambiente, deve se 

priorizar a reparação integral. Contudo, o bem violado é constituído de inter-relações 

e conexões muitas vezes desconhecidas pelo causador do dano. O dano que se 

                                                                                                                                                                                     
ecológica se refere à justiça humana perante o ambiente, que visa a relação equilibrada, duradoura e 

razoavelmente sustentável entre homem e natureza. 
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mostra é superficial, mas o dano efetivo se revela a posteriori e nem sempre é 

identificado como consequência do dano que se julgou reparado. 

Dessa breve introdução pode-se depreender que, se o tema da 

responsabilidade civil, como gênero, é instigante e se renova dia-a-dia em sua 

complexidade, a responsabilidade pelos danos ambientais, como espécie, é 

exponencialmente inquietante porque diz respeito a todos que figuram, 

concomitantemente, nos polos ativo e passivo, figurando, a um só tempo, como 

autores e destinatários de suas próprias ações. 

Além disso, o bem que é violado supera a complexidade de um objeto 

definido e conhecido, não cabe nos limites inter partes de um contrato e a extensão 

do dano repercute em searas que ora se desconhece, ora se prefere ignorar porque 

é sabido que quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis. 

Ainda assim, por menos que se conheça o que já se sabe é suficiente 

para imputar responsabilidade sob a forma de novos paradigmas que se baseiam 

nos princípios da precaução e da prevenção, aplicados concomitantemente na 

responsabilidade civil como gênero e na responsabilidade no campo das questões 

ambientais. 

A prevenção diz respeito à adoção de medidas destinadas a evitar ou 

reduzir os prejuízos causados por uma atividade onde os riscos já são conhecidos. 

De outro lado, a precaução está ligada à incerteza sobre a periculosidade da coisa 

ou atividade, buscando evitar ou controlar o risco potencial. (SCHREIBER, 2013, p 

228). 

Na esteira desses novos paradigmas, a responsabilidade civil se espraia 

em diversos tipos e espécies de danos que demandam remédios diferenciados. Há 

casos em que os danos causados transcendem a esfera privada e transformam-se 

em questão de interesse público, levando ao que Schreiber denominou diluição dos 

danos que demandam uma reconstrução da responsabilidade civil cuja técnica de 

reparação só será possível através de políticas públicas, a serviço de toda a 

sociedade (SCHREIBER, 2013, p. 258). 

Assim, é possível incluir nesse contexto a responsabilidade pós-consumo 

que se amolda às demandas de uma sociedade que se defronta com os múltiplos 

danos causados ao meio ambiente em razão do modelo adotado. Modelo esse onde 

as pessoas, indistintamente, são causadoras de danos umas às outras, 

comprometendo um patrimônio comum: o meio ambiente. 
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3.2 FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO 

Esse capítulo começa com a provocação trazida por Patrícia Lemos 

(2011) citando a exemplificação de Christian von Bar ao tentar distinguir loss/harm 

(prejuízo) de damage (dano). Um prejuízo não necessariamente representará um 

dano ressarcível. Por isso, como classificar o prejuízo sofrido por alguém que se 

divertia contemplando uma determinada espécie de pássaro que deixou de se dirigir 

a determinada região em razão de mudanças ambientais?  

Em matéria de danos extrapatrimoniais a aferição da indenização não se 

dá através de simples aritmética que consiste em avaliar a situação patrimonial de 

alguém no momento anterior ao dano e posteriormente, após o ato lesivo.  

A questão que se coloca da responsabilidade pós consumo é da lesão e 

um interesse tutelado pela ordem jurídica, um sentido muito mais amplo, portanto. O 

dano ao meio ambiente será sempre concebido como dano a um interesse difuso, 

tutelado pela Constituição, assim continua Lemos (2011). 

O estudo da responsabilidade pós consumo não se enquadra apenas na 

noção clássica e tradicional de nexo de causalidade, que já se encontra bastante 

flexibilizado na seara civil, em razão de novas condutas e novos danos. 

O nexo causal na responsabilidade pós consumo não pode ser encarado 

como um limite às atividades econômicas, mas um limite de conciliação entre o 

exercício dessas atividades e a conservação do meio ambiente, onde a 

irreversibilidade dos danos – até o ponto onde a ciência se encontra -  só agora 

começa ser percebida. 

O conceito que prevaleceu até então era do homem como proprietário da 

natureza, esquecendo o proprietário que na verdade ele era parte do que chamava 

de propriedade, ou seja, o homem não é dono da natureza, ele é parte da natureza. 

A consciência desse fato não teria conduzido a humanidade ao ponto em que se 

encontra – o ponto de não retorno, ocasionado pela aceleração da degradação dos 

ecossistemas. Ludwig Krämer (apud ARAGÃO, 2006), contribui com outra verdade 

inconveniente sobre o que somos: 

 

O que é um resíduo? (...) dentro de algumas décadas, todos nós seremos 
resíduos. E para a Natureza não há qualquer diferença entre um resíduo 
pessoa e qualquer outro resíduo. Uma pessoal, tal como qualquer outro 
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resíduo, será um dia eliminada numa incineradora (à qual chamamos de 
crematório) ou num aterro (ao qual chamamos cemitério). 

Nesse sentido, observa Ingo Wolfgang Sarlet (BRASIL, 2012a) que a 

ampliação da dignidade da pessoa humana (a partir do reconhecimento de sua 

dimensão ecológica) e o reconhecimento de uma dignidade da vida não-humana 

apontam para uma releitura do clássico contrato social em direção a uma espécie de 

contrato socioambiental (ou ecológico), com o objetivo de contemplar um espaço 

para tais entes no âmbito da comunidade estatal. E continua o mestre:  

Nesse sentido, aponta a necessidade de se apostar, no contexto político-
jurídico contemporâneo, na concepção de um contrato natural, onde o ser 
humano abandone sua condição de dominador e “parasita” em face do 
mundo natural e assuma em face deste uma postura caracterizada pela 
reciprocidade na relação entre ser humano e ambiente. (BRASIL, 2012a, 
p.92). 

 

A responsabilidade pós consumo impõe um estudo inovador do nexo 

causal porque nessa seara o dano presente não raro só se faz presente e percebido 

em um momento futuro. O nexo de causalidade não pode permitir que condutas que 

se aproveitem dessa distensão entre causa e efeito sejam liberadas de qualquer 

responsabilização. 

Em direito ambiental, segundo Patrícia Lemos, a análise do nexo causal é 

questão jurídica, não fática. Significa dizer que às presentes e futuras gerações é 

preciso justificar juridicamente a imputação de reparar o dano, por isso a 

necessidade de se dar autonomia a um nexo causal exclusivamente jurídico. Essa 

teoria da causalidade jurídica é defendida por Tomaso Mosca, e citada por 

Agostinho Alvim (apud LEMOS, 2011, p. 146). 

Na esteira de uma maior ou menor rigidez da aplicação do nexo causal na 

responsabilidade civil, vem a ideia de responsabilidade preventiva porque desse 

modo a responsabilização não se repousaria apenas numa relação direta entre dano 

e agente, mas incluindo a relação entre o dano a potencialidade do agente de evitar 

o dano. 

Discutir-se-ia nexo de causalidade não apenas sob o ponto de vista de 

um liame certo e determinado, mas também sob um provável elo, admitindo-se um 

nexo causal provável, acentuando o papel preventivo da responsabilidade como 

instrumento para evitar a concretização do dano. 
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Diante de tudo quanto exposto, conclui Patrícia Lemos que a 

responsabilidade pós consumo não pode ser analisada à luz de uma concepção 

clássica de nexo causal, pois não raro o causador do dano já está muitas vezes 

desvinculado da conduta que causou o dano. O lixo e os rejeitos são exemplos 

muito próprios, pois na maior parte dos casos não têm origem certa, misturam-se e 

se desintegram, causando danos sem donos. (LEMOS, 2011, p. 154). 

Sobre nexo de causalidade no dano ambiental, impõe-se transcrever 

trecho  de julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Herman 

Benjamin (BRASIL, 2007):  

Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, 
equiparam-se quem fez, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa 
fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e 
quem se beneficia quando outros fazem. 
 

Esse trecho corresponde a julgado que tratava da responsabilidade 

quanto ao descarte irregular de resíduos em área de manguezal e traduz com 

simplicidade e suficiência a natureza difusa da obrigação e consequente 

responsabilização dos que descumprem normas que garantem e regulam a proteção 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3.2.1 Função preventiva  

O fundamento clássico da responsabilidade sempre foi o de não causar 

dano a outrem. Acontece que com o advento da sociedade de risco, um novo 

fundamento foi agregado, o de cunho antecipatório, calcado na prevenção – quando 

o risco é conhecido – e na precaução – quando o risco é hipotético. Patrícia Lemos 

diz que o direito da responsabilidade civil, que sempre voltou os olhos para trás, 

ocupando-se de uma função reparatória de danos pretéritos, passa a ter os olhos 

voltados para o futuro, na tentativa de se antecipar aos acontecimentos danosos, 

tantas vezes irreparáveis. (LEMOS, 2011, p. 183). 

Teresa Ancona Lopes (apud LEMOS, 2011, p.184) chama a atenção para 

o desenvolvimento dos seguros obrigatórios e dos fundos de garantia, 

principalmente nos países centrais, em razão da socialização dos riscos. Contudo, 

continua Lopez, tais medidas assecuratórias, se por um lado têm o condão de 
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socorrer a vítima, de outro traz o inconveniente de desestimular a adoção de 

medidas para evitar os eventos danosos.  

E, continuando sob os ensinamentos de Teresa Ancona Lopes (apud 

LEMOS, 2011) no exercício da função preventiva da responsabilidade civil é 

possível identificar dois instrumentos: a figura do deterrence e os punitive damages. 

A figura da deterrence é bastante propagada pelos estudiosos de law and 

economics e se traduz tanto em um fator econômico, regulada através de políticas 

públicas que buscam fazer com que o agente avalie as vantagens e as 

desvantagens de seu empreendimento. Outro instrumento da prática do deterrence 

é a regulação do mercado que controla as empresas cuja atuação se apresente 

desejável ou não para a sociedade. Já os punitive damages, conhecido pelos 

brasileiros como indenização punitiva, é aparentemente vedada pelo artigo 944 do 

Código Civil, pois é adotada pela jurisprudência brasileira em matéria de danos 

extrapatrimoniais, ainda que a outro título que não o da aplicação do punitive 

damages. 

Para exemplificar essa prática, a autora cita dois exemplos de julgados do 

STJ:  REsp 355.392 e REsp 332.589, ambos da 3ª Turma, cujos relatórios dos 

Ministros afirmam, explicitamente, que na aferição do valor indenizatório deve-se 

buscar o atendimento ao dever pedagógico com o fim de desestimular a prática de 

outros atos ilícitos similares. 

Na seara doutrinária a contribuição de Antônio Junqueira de Azevedo 

(Apud, PEREIRA, 2012, pp. 3-5) vem através da proposição de uma nova categoria 

de dano: o dano social. Assim, o ato suficientemente grave, que causasse um dano 

a toda a sociedade, a exemplo de uma violação da segurança, ensejaria não só 

indenização no plano individual, mas uma indenização no plano social, a fim de 

restaurar o nível de tranquilidade social. 

A função preventiva tem importância crucial nos casos onde a reparação 

integral, a volta ao statu quo ante, é praticamente impossível, como ocorre nos 

danos ao meio ambiente, à saúde e à integridade física. Note que o descarte 

inadequado dos resíduos causam danos em cadeia, afetando principalmente o meio 

ambiente e a saúde da população. Nesses casos, não cabem apenas indenizações 

pesadas, mas a implementação de medidas preventivas pois tudo que se quer é não 

sofrer o dano.  
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O direito ambiental é o ramo do direito onde mais instrumentos de 

prevenção são aplicados: criação de espaços territoriais especialmente protegidos, 

exigência de estudos de impacto ambientais anteriores á implantação de uma 

atividade potencialmente danosa ao meio ambiente são alguns exemplos. 

Os princípios da prevenção e da precaução são pressupostos, pelas 

razões expostas, para avaliação da responsabilidade pós consumo e servirão de 

critério na delimitação e distribuição da responsabilidade dos atores envolvidos na 

geração de tais danos. 

 3.3 CONFIGURAÇÃO DO DANO PÓS CONSUMO 

A PNRS trouxe de forma explícita a responsabilidade ambiental pós 

consumo como sólido princípio da logística reversa, segundo Bruno Campos Silva 

(2013, p.9). 

Danielle de Andrade Moreira (apud SILVA, 2013) afirma que as 

construções teóricas do Direito devem levar em consideração, como bastante 

repisado, as peculiaridades e complexidades que caracterizam as questões 

ambientais, de forma que a tutela jurídico-ambiental seja eficaz. Assim, continua a 

autora, é cada vez mais complexa a tarefa de demonstração e dimensionamento dos 

danos ambientais, assim como a identificação das condutas - múltiplas e espalhadas 

no tempo e no espaço – por eles responsáveis, constituem um verdadeiro desafio 

para o sistema jurídico vigente, fundados em ideais de certeza – especialmente da 

causalidade – e de atualidade dos danos que merecem reparação. Certezas que a 

seara dos danos ambientais não comportam. (MOREIRA apud SILVA, 2013, p.12). 

O artigo 12, parágrafo 1º, do CDC, considera defeituoso o produto “que 

não oferece a segurança que dele legitimamente se espera”. Partindo dessa norma 

e com base no escopo desse trabalho poderia se identificar um produto defeituoso 

pela sua capacidade de provocar resíduos poluentes ao meio ambiente, após o seu 

consumo? Patrícia Lemos é quem traz essa reflexão, incluindo no conceito de 

produto defeituoso a expectativa geral acerca do caráter poluente dos resíduos de 

um determinado produto ou serviço. 

Para refletir sobre esse questionamento, Lemos chama a atenção para a 

necessidade de se conceituar resíduo, preocupação enfrentada pela autora deste 
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trabalho nos capítulos posteriores destinados às considerações sobre o consumo 

em massa e o aumento da produção de resíduos decorrentes desse consumo. 

Pode-se dizer que o dano pós-consumo já está configurado no momento 

em que o produto foi colocado no mercado, uma vez que o resíduo é a 

consequência inevitável do consumo. 

Mas se análise do dano pós-consumo for feito estritamente pelo que 

regula o CDC, poder-se-ia concluir que defeituoso é o produto que vier a produzir 

resíduos poluentes acima da expectativa depositada sobre sua segurança. Neste 

ponto, uma contribuição à análise de Patrícia Lemos: o consumidor tem a 

informação adequada suficiente para gerar uma expectativa legítima e legal sobre se 

caráter poluente dos resíduos originários do produto ou serviço que consome? 

É sabido que certos produtos, como as lâmpadas fluorescentes e os 

pneus, têm um caráter poluente já conhecido de todos. De outro lado, há produtos 

que se dizem biodegradáveis, mas que verdadeiramente não o são, pois em sua 

composição há elementos poluentes que são desconhecidos do consumidor que, 

sem a informação adequada, não tem como avaliar o grau de ofensividade ao meio 

ambiente. 

Logo, subtende-se que essa lógica não é a mais adequada para o 

tratamento da matéria quer seja porque os produtos cujo caráter poluente já são 

conhecidos não podem ser classificados como defeituosos, quer seja em razão da 

dificuldade de classificar a potencialidade de geração de danos ao conceito de 

defeito do produto. 

Entende-se, contudo que o direito civil e o ambiental já oferecem 

mecanismos aptos ao enfretamento da questão: responsabilidade pelos danos pós-

consumo. 

Não é difícil concluir que o fabricante de um produto gerador de resíduos 

poluentes deve responder pelos danos ambientais provocados, independente de 

culpa, que é dispensada na legislação ambiental, conforme art. 14, § 1º, da lei nº 

6.938/81. A PNRS (BRASIL, 2010a), por sua vez, confirma esse entendimento ao 

regular a responsabilidade compartilhada como um conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas da cadeia produtiva, incluindo os consumidores e 

titulares dos serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos. 
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Configurado o dever de indenizar, resta delimitar os reflexos nas esferas 

material e patrimonial e, para isso, Patrícia Lemos entende necessária a distinção 

entre dano presente e dano futuro. 

Atilio Anibal Alterrini esclarece que dano presente é aquele que já se 

configurou e, por isso, é indubitavelmente reparável, enquanto que o dano futuro 

apenas o será caso configure como consequência, ainda que provável, do fato 

antecedente. O marco temporal está situado no juízo de reparação, na prolação da 

decisão judicial. (apud LEMOS, 2011, p. 194). 

Não há hipótese de preclusão ao se falar em danos futuros 

(consequências danosas consubstanciadas em momento posterior à lesão) levando-

se em consideração a natureza do dano ambiental, cujo binômio causa-

consequência é de complexidade sui generis em razão das muitas conexões e 

interrelações envolvidas. 

Patrícia Lemos (2011) chama a atenção que o quadro teórico delineado 

por ela, e aqui sinteticamente exposto, ainda é pouco usual na doutrina e 

jurisprudência brasileiras, mas é inconteste a utilidade dessas noções uma vez que, 

não raro, os danos pós-consumo só manifestam suas consequências danosas após 

um longo lapso temporal. 

A despeito da doutrina e jurisprudência brasileiras ainda se colocarem, 

relativamente a outros países, numa posição não vanguardista quanto a alguns 

aspectos da proteção e preservação do meio ambiente, a noção de dano ambiental 

futuro encontra respaldo normativo (sem prejuízo de outras normas 

infraconstitucionais) na Constituição Federal, em seu artigo 225, quando afirma que 

é dever de todos a defesa e a preservação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado “para as presentes e futuras gerações”. 

O que só reforça o caráter preventivo da responsabilidade civil no âmbito 

dos danos ambientais, que, via de regra, são de natureza grave e irreversível. Para 

alguns civilistas que “torcem o nariz” para as questões ambientais, herança da 

matriz patrimonialista do direito civil, eis um amplo e farto campo de atuação, que 

transforma a responsabilidade civil no instrumento efetivador da dignidade humana, 

uma vez ser inconteste que o meio ambiente, sem o qual não há que se falar em 

qualquer dignidade, é merecedor de tutela. 

Ao se falar em dano futuro há que se distinguir duas situações: situação 

lesiva atual capaz de irradiar efeitos (patrimoniais ou extrapatrimoniais) futuros e 
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uma situação lesiva futura, cuja probabilidade de ocorrência é desde já visualizada. 

As duas situações devem encontrar amparo na ordem jurídica, através de medidas 

preventivas e tutelas ressarcitórias. 

Em matéria de danos causados por resíduos gerados pelo consumo, 

salvo algumas exceções, os riscos já são conhecidos e, por isso, caberá aos atores 

responsáveis, dentro da ideia de responsabilidade compartilhada, uma gestão 

baseada em medidas preventivas. 

Nessa esteira, a Agenda 216 prevê que os governos, em cooperação com 

outros atores do palco do consumo, devem estimular a expansão da rotulagem com 

indicações ecológicas e outros programas de informação sobre produtos 

relacionados ao meio ambiente, a fim de fazer com que os consumidores façam, de 

posse dessas informações, opções conscientes. 

A informação aqui é um desses instrumentos de prevenção a danos pós-

consumo, que deve ser disponibilizada pelos fornecedores, sob a orientação, 

regulação e fiscalização do poder público, no sentido de orientar os consumidores 

acerca do potencial poluidor dos resíduos gerados após o consumo e de que forma 

deve ser feito o descarte. 

Nesse sentido, a PNRS (BRASIL, 2010a), em seu artigo 31, inciso II, 

impõe ao fabricante, ao importador, ao distribuidor e ao comerciante o dever de 

“divulgar informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 

sólidos associados a seus respectivos produtos”, independente da natureza dos 

resíduos - reversa ou rejeito. 

Nessa esteira, da prevenção, outras medidas serão adotadas, tais quais: 

adoção de “tecnologias limpas” pelo fornecedor, optando por embalagens que 

produzam o menor grau de resíduos possível, e que consumam menos recursos. 

Deve idealizar os produtos na contramão da obsolescência programada, 

aumentando sua reutilização. 

Os fornecedores devem ainda “recolher os produtos e os resíduos 

remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final 

                                                           
6 Documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida 

em 1992, no evento ECO92, que reuniu lideranças de vários países, com o objetivo de sistematizar um plano de 

ações para alcançar o desenvolvimento sustentável. 
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ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística 

reversa, na forma do art. 33”. (art. 31, III, BRASIL, 2010a). 

É possível afirmar que ainda que ocorra reflexo nos preços dos produtos 

quando da adoção de todas as medidas preventivas reguladas, os benefícios 

ambientais são extremamente relevantes e significativos. O custo-benefício será 

inestimável se, na adoção dessas condutas, as pessoas refletirem sobre suas 

escolhas e sobre as necessidades reais de consumo. 

A PNRS manda também que se adotem práticas para restrição no volume 

e peso das embalagens de modo a atender o necessário para proteção do conteúdo 

e á comercialização do produto, bem como que sejam projetadas de modo a 

propiciar sua reutilização de maneira tecnicamente viável e compatível com as 

exigências aplicáveis ao produto que contém. São exemplos as embalagens 

retornáveis. A não observância gerará responsabilidade do produtor, fornecedor e 

comerciante. 

3.3.1 Responsabilização preventiva 

Diante de tudo quanto exposto, seria possível falar em uma 

responsabilização preventiva? Teresa Ancona Lopez (apud LEMOS, 2011, p. 203) 

admite que uma mera ameaça de dano justifique a propositura de uma 

responsabilização civil. Estar-se-ia abrindo uma possibilidade para a chamada 

responsabilidade sem dano, uma responsabilidade preventiva, pois, justificável 

quando estiver se tratando de riscos inaceitáveis - riscos de danos graves e 

irreversíveis, como os de natureza ambiental.  

Nesse contexto, importante citar julgado de relatoria do Des. Torres de 

Carvalho, TJSP, relativo à imposição de multa por infração administrativa, onde o 

relator, em seu voto, que chega a dispensar provas requeridas pela autora, diz que 

independente da efetiva contaminação das águas subterrâneas, é ofensa ao meio 

ambiente a disposição inadequada de resíduos, pois tais resíduos são poluentes 

“per se”, dada a natureza orgânica e inorgânica desses resíduos (borra de dissolutor 

de sal, no caso) que gera  focos de alteração na biota. 
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A responsabilidade sem dano, em matéria ambiental, representa um 

importante instrumento de investigação, de avaliação e principalmente de gestão 

dos riscos ambientais. 

Essa expansão do campo da responsabilidade civil, proposta pela Profa. 

Teresa Ancona Lopez, bastante citada por Patrícia Lemos, é plenamente justificável 

no caso dos danos gerados por resíduos pós-consumo se forem levadas em 

consideração as duas principais características desse tipo de dano: caracterização 

do dano após transcurso de um longo período de tempo e manifestação em locais 

distantes daqueles em que estão instaladas as atividades produtoras. 

Ainda que se tomem todos esses cuidados, haverá, em última análise, 

danos sem reparação, quando uma das partes da cadeia de responsabilidade não 

cumprir com o seu dever. É o caso, por exemplo, de um consumidor que descarta 

uma pilha no lixo, mesmo tendo todas as informações disponibilizadas.  

Então, quando se fala em danos ao meio ambiente, é preciso considerar o 

princípio do limite da tolerabilidade, uma vez que toda a atividade humana causa 

algum impacto no meio ambiente, o que não se quer com isso dizer que há um 

direito de poluir. 

O que se quer dizer é que os limites da responsabilidade da cadeia de 

consumo devem ser claros, estabelecendo-se percentuais mínimos de recolhimento 

quanto aos resíduos sujeitos ao sistema de logística reversa, devendo ser fixados de 

forma proporcional aos produtos colocados no mercado, com metas claras nos 

acordos setoriais, regulamentos e termos e compromisso. 

3.4 O PAPEL DOS ATORES NA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO 

Patrícia Lemos (2011) identifica na responsabilidade pelo ciclo de vida do 

produto, o que denominou “do berço ao túmulo”, o foco em matéria de 

responsabilidade pós-consumo. Essa responsabilidade dar-se-á em todas as etapas 

que envolvem o ciclo produtivo: desenvolvimento do produto, obtenção de matérias-

primas e insumos, processo produtivo, consumo e disposição final. Nesse contexto, 

há diversos atores a serem responsabilizados, prioritariamente na esfera preventiva, 

por tudo que foi exposto até aqui. 
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Os atores identificados, sem prejuízo de outros não citados, devendo 

entender esse rol como meramente exemplificativo, são os fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos e o poder público, no seu 

poder de polícia.  

A produção sustentável depende do desenvolvimento de novas 

tecnologias, pesquisas e investimentos. Para que esses investimentos sejam viáveis 

é imprescindível a participação da sociedade, que deve exigir produtos sustentáveis 

e do poder público, via incentivos fiscais, por exemplo. 

Nas hipóteses em que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é 

exigido, há determinação de manutenção de informações completas sobre 

implantação e operacionalização desses sistemas junto ao órgão municipal 

competente, bem como o monitoramento por técnico habilitado em todas as etapas 

até a disposição final ambientalmente adequada. 

Quando exigível, o plano de resíduos sólidos passa a ser parte integrante 

do procedimento de licenciamento do empreendimento ou atividade junto ao órgão 

competente do SISNAMA. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente não faz qualquer distinção 

entre o causador direto ou indireto do dano, seja ele pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado. Todos devendo responder de forma objetiva, sem 

perquirição do elemento culpa (BRASIL, 2010b, arts. 3º e 14, § 1º). 

A PNRS ratifica a responsabilidade solidária quando dispõe, em seu art. 

27, caput e §1º, que a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas 

responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos não será excluída 

em face da contratação de terceiros para serviços de coleta, armazenamento, 

transporte, transbordo, tratamento ou destinação final dos resíduos sólidos, ou 

disposição final dos rejeitos em função do gerenciamento inadequado dos 

respectivos resíduos ou rejeitos. (BRASIL, 2010b) 

Na esteira da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto, estabelece-se o papel dos gestores do risco, onde os fabricantes e os 

importadores podem ser obrigados a cuidar da destinação ambientalmente 

adequada. Os distribuidores e comerciantes, por sua vez, terão responsabilidade 

restrita à devolução do objeto ou do resíduo para fins de destinação pelos 

fabricantes e/ou pelos importadores. 
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Essa responsabilidade compartilhada representa uma exceção à regra 

geral de solidariedade apenas no âmbito respectivo de atuação dos gestores do 

risco, conforme explicado no parágrafo anterior.  

Quanto à responsabilidade do consumidor que, muitas vezes, é o maior 

lesado nos casos de produtos poluentes, a lei é clara e traz uma limitação de sua 

responsabilidade à disposição adequada dos resíduos para coleta ou devolução, nas 

hipóteses de implantado o sistema de logística reversa, conforme informação 

recebida da cadeia produtiva. Mais uma vez está clara a imprescindibilidade da 

informação ao consumidor. A responsabilidade do consumidor, portanto, é 

diferenciada da responsabilidade dos atores da cadeia produtiva e do poder público. 

Alexandra Aragão (2006), em sua multicitada dissertação de doutorado, 

ensina que ao nível dos consumidores, num visão principiológica de prevenção, 

deve-se praticar o desconsumo em sentido próprio, consistindo em deliberados atos 

de não consumo material e o desconsumo duradouro que é uma forma de 

prolongamento ecológico da vida dos produtos, como conhecido em Portugal. Essas 

práticas não se consubstanciam apenas em deveres, mas em direitos do 

consumidor que, bem informado e consciente, devem assumir as suas 

responsabilidades tanto pela redução gradual dos níveis de consumo como pela 

transição para consumos sustentáveis. 

Patrícia Lemos (2011) entende que o vocábulo “consumidor” deveria ser 

substituído por “possuidor”, a exemplo do que ocorre nas Diretivas da União 

Europeia, que utiliza a expressão “detentor de resíduos” por ser uma expressão de 

aplicação mais ampla, de conceito mais aberto e abrangente. O “detentor de 

resíduos” seria o equivalente à expressão “possuidor” 

3.4.1 Julgados importantes da Corte de Justiça Europeia que definem o 

conceito de detentor na responsabilidade pós-consumo. 

Caso Van de Walle (ANDRADE, 2011) – a Texaco, que havia cedido a 

exploração de um posto de gasolina à terceiro, estava sendo processada pelos 

danos causados ao solo em decorrência do vazamento de combustível, advindo 

desse posto. Ficou provado que o vazamento ocorreu na gestão do terceiro e a 
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Texaco alegou que não era detentora dos resíduos. O judiciário belga acionou a 

CJCE7 para que esta decidisse sobre o conceito de detentor. 

A referida Corte entendeu que o conceito de detentor tem relação com o 

controle material sobre a substância, no momento em que ela se tornou um resíduo, 

independente da natureza jurídica dada à relação (proprietário, possuidor etc). 

Sendo assim, a Texaco, a despeito de ser proprietária do terreno, não era detentora 

do resíduo. Este julgado é importante porque faz referência à responsabilização 

quanto ao critério de posse. 

O segundo julgado emblemático é o caso Erika (PETROLEIRA..., 2008), o 

conhecido naufrágio do petroleiro de nome Erika, ocorrido em 1999, afundando na 

costa da Bretanha e causando uma catástrofe ambiental, No momento do naufrágio, 

o navio estava na condição de fretado da Total. A Total, na condição de fretadora, 

poderia ser considerada detentora. 

A mesma Corte entendeu que a Total não tinha a posse dos resíduos no 

momento do acidente, mas poderia ser considerada detentora anterior, na medida 

em que fora a produtora dos resíduos e, por essa razão, teve participação na 

geração dos referidos resíduos e, em alguns casos, dos riscos de poluição 

decorrentes. 

Patrícia Lemos (2011) traz essas duas contribuições para afirmar que as 

expressões utilizadas na PNRS, tais quais: fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos (art. 3º, XVII, da PNRS), são insuficientes para a 

configuração clara da responsabilização. 

O rol deve ser exemplificativo e não taxativo, uma vez que os interesses 

tutelados são de índole constitucional e ambiental e, sendo assim, as leis 

infraconstitucionais devem ampliar os conceitos a fim de abarcar o máximo de 

situações possíveis, ainda que não previstas no momento presente. 

Neste caso, a leitura da expressão “consumidor” deve ser a de considerar 

responsável todo aquele que tenha a posse sobre o resíduo, o poder de fato sobre o 

resíduo, assim é o posicionamento de Patrícia Lemos (2011).  

                                                           
7 Sigla de Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – Cour de justice des communautés européennes. 
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3.4.2 O papel do poder público 

O papel do poder público na responsabilidade pós-consumo reside em 

duas competências precípuas: a legislativa e a material. A competência legislativa 

consta da elaboração de planos de resíduos sólidos nos três níveis de governo – 

municipal, estadual e federal; criação de um sistemas de informações – SINIR, 

conforme já descrito nos próximos capítulos – que deve ser mantido e atualizado de 

forma conjunta (munícipios, estados e União); estabelecer padrões de qualidade 

ambiental; criação de um cadastro federal de atividades potencialmente poluidoras 

ou utilizadoras de recursos ambientais, 

A competência material consiste em: utilizar as Informações sobre Meio 

Ambiente (Sinima) a fim de viabilizar a correta disposição dos resíduos; 

monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; disposição de 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios; licenciamento e revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras; e, por fim, incentivo à adoção de consórcios ou 

outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das 

escalas de aproveitamento e redução dos custos envolvidos. 

A PNRS prevê a responsabilidade subsidiária do poder público, de forma 

a minimizar ou fazer cessar o dano quando tome conhecimento do evento 

relacionado ao gerenciamento dos resíduos sólidos, lesivo ao meio ambiente ou à 

saúde pública. 

Tendo em vista o papel fundamental do poder público, seja legislando ou 

exercendo seu papel fiscalizador, a responsabilidade do Estado (nos três níveis – 

municípios, estados e União) deveria ser solidária, com direito de regresso aos 

causadores diretos de danos ambientais. A questão da natureza subsidiária / 

solidária do Estado é controversa em todas as áreas onde ele (o Estado) é 

chamado.  

Ainda que gere controvérsias, as noções de proteção integral e da 

responsabilidade compartilhada não podem prescindir de uma responsabilização 

mais efetiva do Estado, que deve zelar, por todos os meios que dispõe, através de 

parcela considerável de poder que lhe foi destinada, pelo cumprimento do 

mandamento constitucional, insculpido no art. 225, da CF.  

Interessante julgado nesse sentido, responsabilização do poder público, é 

o acórdão proferido nos autos da ApCiv 815.195-5/4-00, pela Câmara Especial do 
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Meio Ambiente, datado de março de 2009, de relatoria do Presidente, à época, Dr 

José Renato Nalini.  

O acórdão condenava Prefeitura à obrigação de fazer, devendo regenerar 

área expropriada, já deteriorada por empresa privada, com possibilidade de 

reclamar, na via de regresso, os danos perpetrados contra a economia municipal. O 

poder público, quando lamentavelmente situado no polo passivo de ações coletivas 

destinadas à tutela do meio ambiente, não se distingue – salvo nas prerrogativas 

processuais – dos demais réus, assim foi o entendimento do Presidente da Câmara 

especial do Meio Ambiente. 

O voto evidencia de forma incontestável a responsabilidade da 

Municipalidade em tomar as providências necessárias contra o acúmulo de resíduos 

e rejeitos em área constituída como de preservação especial e permanente, 

independente da causa ser debitada aos efeitos da urbanização. Independe quem 

foi o efetivo poluidor, o dever de tutelar o meio ambiente é dever de todos, inclusive 

do poder público, que deve zelar pelas condições que propiciem a forma de vida 

como a conhecemos e da qual somos parte. 

Alaôr Caffé Alves (apud SILVA, 2013, p. 16) esclarece que os juristas têm 

grande responsabilidade na formulação e construção do objeto de estudo: direito. O 

objeto do direito não é alguma coisa que já se encontra pronta e acabada. O direito 

ambiental comprova isso através dos seus princípios estruturantes que são, dentre 

outros, os de cautela, precaução, prevenção, do poluidor-pagador, do usuário-

pagador, do desenvolvimento sustentável, das relações de responsabilidade 

objetiva, todos os princípios que se amarram e se articulam para compreender o 

mundo da realidade e do meio ambiente, do comportamento ambiental e da 

responsabilidade ambiental.  

Pelo exposto, é digno de nota, no sentido de dever ser reconsiderado, 

posto que aquém das demandas ambientais atuais, o art. 29, da Lei 12.305/2010, 

que destina ao poder público papel de mero coadjuvante, “cuja atuação somente se 

fará necessária de forma subsidiária com vistas a minimizar ou cessar o dano 

relacionado ao gerenciamento de resíduos” (GUERRA, 2012, p. 177). 

Entende-se não ter andado muito bem a PNRS também quanto à 

responsabilização dos consumidores, quando descumpridas obrigações previstas 

nos sistemas de logística reversa e coleta seletiva. Guerra (2012) afirma que “é 

possível vislumbrar uma modalidade de responsabilidade [...] quando se atribui a 
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sanção administrativa de advertência para os consumidores”. Ora, advertência 

administrativa (que apenas se vislumbra), sem outros desdobramentos em caso de 

reincidência, não cumpre a função de sanção e reparação que se espera de um 

sistema de responsabilização que tutele bem demandante de máxima proteção. 
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4 LOGÍSTICA REVERSA 

A logística reversa é instituída no Brasil num contexto de crise ambiental 

gerada, dentre tantos fatores, pelo aumento preocupante dos resíduos oriundos do 

consumo em massa, numa sociedade que se concentra nas áreas urbanas, áreas 

essas com déficits de estrutura de saneamento e serviços de coleta e tratamentos 

de resíduos sólidos ainda inadequados para as demandas das populações e do 

consumo em massa. 

 O ato de consumir traz em seu bojo uma série de etapas complexas e 

interligadas que compõem o ciclo de vida do produto / serviço, compreendendo o 

desenvolvimento do produto / serviço, a obtenção de matérias primas e insumos, o 

processo produtivo, o consumo e a disposição final. (Capítulo II, art. 3º, inciso IV da 

PNRS). 

O modelo de produção e consumo adotado pela sociedade (pós) 

moderna, não por acaso denominada “sociedade de consumo”, é o grande 

responsável pelo aumento da produção de resíduos que, tratados de forma 

inadequada e irresponsável, esgotam os recursos naturais do planeta e 

compromete, sem precedentes, a capacidade de recuperação do meio ambiente.  

Identificado o cenário, passemos à análise da logística reversa em si, 

contextualizando-a no âmbito da sociedade brasileira e no sistema regulador 

protagonizado pela PNRS. 

4.1 LOGÍSTICA REVERSA – HISTÓRICO E CONCEITO 

Logística reversa, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é o 

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. 

A logística reversa nasceu da logística empresarial, não é uma 

terminologia jurídica, portanto. A logística surgiu da necessidade, num mundo 

competitivo, de otimizar o transporte de insumos para  a produção e entrega dos 
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produtos / mercadorias aos consumidores. Essa gestão deve visar a redução do 

tempo e otimização dos recursos.  

Pode ser entendido também como o gerenciamento do fluxo de materiais 

do seu ponto de aquisição até o seu ponto de consumo. Isso para ficar num conceito 

mais superficial já que objeto do trabalho não é o tratamento da logística sob o ponto 

de vista da Administração 

A logística reversa é o fluxo inverso: do ponto de consumo à origem, em 

decorrência dos processos de reciclagem e outras formas de reaproveitamento de 

produtos e embalagens. 

O contexto da logística reversa surgiu do perceptível aumento na 

produção de lixo e que significativa parte deste poderia ser reaproveitada, por meio 

da reciclagem, por exemplo. Esse reaproveitamento dar-se-ia através da 

reintegração desses resíduos ao processo produtivo. (COMETTI, 2009, p.40). 

Verifica-se que a referência mais antiga ao termo data do início da década 

de 70, na Universidade do Colorado, através do termo distribuição reversa, onde já 

se falava da necessidade de recolhimento de materiais provenientes do pós-

consumo e do pós venda pelo produtor. 

A partir da década de 90 o conceito passou por uma revolução com o 

aumento das preocupações e pressões legais sobre o tema ambiental, somado a 

uma maior conscientização do cidadão e a busca das empresas na otimização dos 

processos produtivos. (COMETTI, 2009, p.42). 

Por fim, na falta de um conceito universal, adota-se o conceito apresentado 

pelo Reverse Logistics Executive Council, de 2004 (apud WILLE, 2013): 

Logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle 
da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques em 
processo, produtos acabados e as informações correlacionados do ponto de 
consumo ao ponto de origem com o propósito de recapturar valor ou para 
uma disposição apropriada. 

 

Vários aspectos estão ligados ao crescimento da logística reversa: a 

globalização da economia e seu consequente reflexo no consumo; a competitividade 

das empresas; as legislações ambientais e de defesa do consumidor; maior 

preocupação dos gestores com a imagem corporativa das empresas. 

4.2 LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL – ESTÁGIO ATUAL 
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O conceito e a finalidade da logística reversa guardam uma estreita 

conexão com o instrumento de gestão compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. O legislador preocupou-se em instituir meios propícios no sentido de 

instituir a logística reversa.  

São eles: os acordos setoriais, os regulamentos expedidos pelo poder 

público e os termos de compromisso, previstos expressamente no Decreto 

7.404/2010, art. 15 (BRASIL, 2010c). 

Contudo, há algumas críticas feitas pelo CLRB – Conselho de Logística 

Reversa do Brasil – quanto à regulação da Logística reversa pela PNRS. São elas: o 

não estabelecimento de metas de qualquer natureza, deixando aos setores ou 

empresas o estudo e a apresentação de seus projetos de logística reversa. (LEITE, 

2013, p.2) 

Falhas também quanto ao pragmatismo das normas sancionadoras que 

compromete a efetividade da penalização prevista na PNRS ao consumidor em caso 

de não cumprimento de segregação e disponibilização dos resíduos. 

E, por fim, a dispensa de licitação para contratação nessa área que, 

conforme opinião do Conselho, podem trazer problemas de ordem ética e técnica à 

implantação de programas de logística reversa. 

Não obstante as críticas, um importante jornal de circulação nacional 

divulgou o que já vem sendo praticado em termos de logística reversa. O modelo 

único de logística reversa, liderado pela CEMPRE (Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem), a ser completamente implantado em 2014, com investimento de R$ 

70.000.000,00 (setenta milhões de reais), contempla a inovação tecnologia das 

cooperativas de coleta de resíduos sólidos, capacitação dos catadores e ampliação 

dos pontos de entrega voluntária. (VALOR ECONÔMICO, 2012, p.1). 

Este modelo, composto por associações nacionais representativas de 

80% das empresas que produzem, vazam ou comercializam artigos com 

embalagens, é parte do acordo setorial apresentado este ano ao MME (Ministério do 

Meio Ambiente) e previsto na PNRS. 

A primeira fase desse acordo se concentrará nas doze cidades-sede da 

Copa do Mundo de 2014 e pretende atingir a meta de redução de 22% dos resíduos 

recicláveis sólidos que vão para os lixões. A segunda etapa, compreendida entre 

2015 a 2035, prevê a reciclagem de 45% desses resíduos. 



51 

 

Segundo Victor Bicca, Presidente da CEMPRE, o Brasil tem alguns 

trunfos de reciclagem no mundo e a gestão brasileira talvez seja a que mais bem 

retrate a economia verde. (VALOR ECONÔMICO, 2012, p.1). Fica a torcida para 

que o Brasil se destaque positiva e conscientemente nesse relevante compromisso 

para com o meio ambiente. 

Os acordos de logística reversa atingem cinco setores: embalagens de 

óleos lubrificantes, embalagens em geral, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos 

e descarte de medicamentos. O processo mais adiantado é o de embalagens de 

lubrificantes. 

O artigo “Modelo prevê R$ 70 milhões para inovação tecnológica”, 

publicado no valor Econômico, em setembro de 2012, trazia a informação que o 

MME trabalhava ainda na criação de um portal, denominado Sistema Nacional de 

Informações de Resíduos (SINIR), instituído pelo art. 71 do Decreto 7.404 (BRASIL, 

2010c).  

Esse portal já está on-line mas não  em operação e para que atenda aos 

objetivos da PNRS, o SINIR deve ser alimentado pelos entes da federação e 

empresários com a finalidade de se obter números e indicadores que possibilitem o 

atingimento dos objetivos e metas da PNRS, tais como: orientar políticas de 

implantação das políticas públicas no tratamento de resíduos, cumprimento de 

metas, formas de viabilização, acompanhamento, fiscalização e controle.  

Lamentavelmente, matéria veiculada pelo Valor Econômico, em seu 

caderno especial sobre negócios sustentáveis, trazia dados desanimadores. Um 

deles é que a falta de dados e de números é um grande entrave a implantação da 

gestão de resíduos preceituada pela PNRS. O Ministério do Meio Ambiente, por 

exemplo, trabalha com dados de cinco anos atrás, obtidos por uma pesquisa de 

saneamento feita pelo IBGE. Esses dados foram repassados por Municípios que não 

possuem nenhum controle de atividades geradoras de resíduos sólidos. Sobre o 

volume de lixo, atualmente, sabe-se que varia de 186 mil a 220 mil toneladas, uma 

margem muita larga que, decerto, compromete a orientação das politicas públicas 

nessa área. (VALOR ECONÔMICO, 2012, p. 3). 

O MME (Ministério do Meio Ambiente) afirma que a PNRS ancorar-se-á 

basicamente nesse sistema (SINIR) que atuará em conjunto com o Sistema 

Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINAMA) e o Sistema Nacional 

sobre Informações de Saneamento Básico (SINISA). Os entes federados 
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disponibilizarão anualmente ao SINIR as informações necessárias sobre os resíduos 

sólidos sob sua esfera de competência. 

Se é assim, o Governo deve criar mecanismos de controle da veracidade 

das informações que alimentarão o site, uma vez que já ficou constatado que dados 

fornecidos pelas Prefeituras são em sua maioria imprecisos, desatualizados e 

insuficientes. Daí a importância, no que concerne ao direito à informação, da 

participação da sociedade civil, atuando e exigindo do Poder Público, principalmente 

no âmbito das municipalidades, o direito de ser informado porque é do compromisso 

no levantamento de dados que nascerão informações verdadeiramente úteis. 

O IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - reconhece 

avanços na PNRS. Dentre eles: afirma o conceito de ciclo de vida do produto, 

considerando as etapas da cadeia de produção, desde o seu desenho e as escolhas 

das matérias primas, até as formas de reciclagem e disposição final; determina que 

as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou 

a reciclagem e sejam restritas em volume e peso; estabelece a responsabilidade 

compartilhada pós-consumo entre fabricantes, comerciantes, importadores e 

consumidores; determina a obrigação de todos os envolvidos na cadeia de produção 

e comercialização de estabelecerem sistema de retorno pós-consumo independente 

do serviço de limpeza pública, dentre outros. (INSTITUTO..., 2010) 

A partir da vigência da lei os consumidores terão a obrigação, sempre que 

houver coleta seletiva em seu Município, de acondicionar de forma adequada e 

diferenciada os resíduos sólidos gerados e disponibilizá-los adequadamente, 

conforme sua capacidade de reutilização e reciclagem, para coleta ou devolução. 

Quando um dos subsistemas (Governo, empresários e coletividade) 

inobserva seus deveres na cadeia de responsabilidade, há uma quebra da 

correlação de responsabilidades cruzadas entre os subsistemas, acarretando a 

perda da eficiência e eficácia da logística reversa. (BRASIL, 2012b, p.29) 

Depois de um voo panorâmico sobre o conceito e a importância da 

logística reversa para o tema é importante dedicar algumas linhas para conhecer um 

pouco mais a Lei 12.305/2010, importante marco regulatório sobre a questão dos 

resíduos e que inaugura a logística reversa no contexto das práticas do descarte 

ambientalmente adequado e implanta o princípio da responsabilidade compartilhada. 
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4.3 VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E AS FORMAS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

Para entender como se valorizar os resíduos sólidos, cumpre-se 

conceitua-lo. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), resíduos 

sólidos é qualquer material, substância ou objeto descartado, resultante de 

atividades humanas e são classificados conforme sua origem – lixo industrial, 

doméstico, agrícola, comercial, entre outros -, conforme os riscos associados ao 

manejo e à disposição final. (GUERRA, 2012, p. 41).  

O conceito técnico trazido pela NBR10004/1987 define que resíduos nos 

estados sólidos ou semi sólidos são os que resultam de atividade da comunidade de 

origem industrial, doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d´água, ou 

exijam para isso soluções técnicas e economicamente aplicáveis em face da melhor 

tecnologia disponível.  

Com a PNRS, reconhece-se o valor econômico dos resíduos sólidos. 

Nesse ponto, note-se que a Política Nacional do Meio Ambiente, editada em 1981, 

não diferenciava lixo de resíduos. Já a PNRS avança no sentido de reconhecer o 

valor econômico dos resíduos, conforme dito acima, e diferencia resíduos de 

rejeitos, que é o que não tem valor econômico em si, que não pode ser 

reaproveitado. 

O art. 9º da PNRS, destaca Sérgio Antônio Gonçalves (2012, p.43), 

Diretor de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 

subordinado ao Ministério do Ambiente, é muito importante porque traz a 

hierarquização da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O objetivo 

é, portanto, evitar a geração de resíduos. Se a geração for inevitável, reduzir, porque 

haverá incentivos para isso. Se ainda assim sobrar resíduos, reutilizar. Ainda 

sobraram resíduos? Reciclagem e, por fim, tratamento adequado.  
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O texto legal da PNRS (BRASIL, 2010b) arrola uma série de técnicas 

reservadas à destinação ambientalmente adequada dos resíduos, quais sejam: 

reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético. 

Esse rol, contudo, é meramente exemplificativo, pois outras destinações são 

permitidas, desde que avaliadas pelos órgãos competentes. 

Neste ponto, Antônio Bolognesi (2012, p. 23) chama a atenção para o fato 

de que não existe uma única solução, devendo a questão ser tratada levando em 

consideração a complexidade que se apresenta em cada local e também de acordo 

com a disponibilidade de recursos existentes. 

Por exemplo, no Brasil, o aterro sanitário é a principal solução e técnica 

utilizada hoje. Nos países desenvolvidos, a incineração ou unidades de recuperação 

energética (URE) de resíduos sólidos urbanos é a técnica mais utilizada, com mais 

de oitocentas usinas espalhadas por diversos países.  

O importante é estudar os impactos que as diversas formas de destinação 

dos resíduos sólidos exercem sobre o ambiente e a saúde das pessoas.  

Em linhas gerais, reutilização é o processo de recuperação do resíduo 

sem que haja alteração ou modificação em sua composição; reciclagem é o 

processo de aproveitamento com emprego de técnicas que alteram sua composição; 

compostagem é a técnica de utilização de resíduos orgânicos decompostos para 

fabricação de adubos orgânicos; a recuperação tem por objetivo recuperar frações 

ou algumas substâncias que possam ser aproveitadas no processo produtivo, desde 

que em condições econômicas mais ou menos vantajosas e representa um serviço 

benéfico à sociedade, independente da rentabilidade (GUERRA, 2012, p.67). 

Por fim, o aproveitamento energético é o processo de geração de energia 

por meio de incineração ou processamento biológico de resíduos. Todavia, a técnica 

de incineração pode não ser considerada ambientalmente adequada em razão da 

emissão de gases tóxicos. O Brasil, como signatário de documentos internacionais 

de proteção do meio ambiente, não pode estimular tal técnica. 

Contudo, não se deve perder a noção que o problema enfrentado requer 

uma conscientização de que a providência mais adequada aos  tempos atuais é a 

redução do consumo. Não a redução que acarrete o comprometimento da dignidade 

das pessoas, mas a redução que ataque o fetiche do consumismo. Porque o 

consumismo não é a etapa posterior, como se poderia supor, ao consumo que 
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significa a subsistência e existência digna às pessoas. O consumismo é o excesso 

desarrazoado de uns em prejuízo do necessário para outros – a maioria, frise-se. 

 

E se olhássemos para todo o processo que leva à produção desses 
resíduos, ao invés de simplesmente procurarmos soluções “responsáveis” 
para aqueles materiais enjeitados, que são produzidos em uma quantidade 
cada vez maior? Um consumo ambientalmente responsável, pois! (LEITÃO; 
GUANABARA, 2010) 

 

Fábio Feldmann (2012, p. 37) ao expor o contexto de dificuldades para 

aprovação da PNRS, que trouxe a responsabilidade pós-consumo e a logística 

reversa, destaca a importância do lobby dos empresários que, numa visão do século 

passado, enxergava a nova legislação como uma ameaça aos interesses 

econômicos.  

Assim, é mister trazer a concepção da economia circular que traz uma 

nova concepção do pós-consumo que não representa apenas e unicamente a 

destinação final do lixo, numa perspectiva linear e equivocada. Dentre os muitos 

desafios que o tema suscita, um deles é a mudança radical da concepção que se 

tem de resíduo e de lixo. 

4.3.1 Lei 12.305/ 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Segundo a visão do Ministério do Meio Ambiente, a PNRS (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) é uma lei que traz instrumentos para permitir o 

avanço necessário do País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.  

Institui a responsabilidade compartilhada de uma relação trilateral dos 

geradores de resíduos (poder público, setor empresarial e coletividade), cria metas 

importantes para contribuir para eliminação dos lixões e institui instrumentos de 

planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, 

metropolitano e municipal, além de impor que os particulares elaborem seus Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Afirma ainda que a lei coloca o Brasil em patamar de igualdade aos 

principais países desenvolvidos quanto ao marco legal sobre o assunto e 

promovendo a inclusão de catadores e catadoras de matérias recicláveis e 

reutilizáveis. 
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Além disso, os instrumentos previstos na Lei têm como objetivo ajudar o 

Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é o 

de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% (vinte por cento) em 2015. 

O contexto em que nasceu a PNRS é o da problemática dos resíduos 

sólidos. Segundo dados de 2008, publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) 99,96% dos munícipios brasileiros tinham serviços de 

manejo de resíduos sólidos, mas 50,57% deles dispunham seus resíduos em 

vazadouros (lixões a céu aberto); 22,54% em aterros controlados; 27,68% em 

aterros sanitários. 

Esse mesmo levantamento apontava que 3,79% dos municípios tinham 

unidade de compostagem de resíduos orgânicos; 11,56% tinham unidade de triagem 

de resíduos recicláveis; e 0,61% tinham unidade de tratamento por incineração. 

Diante desses dados de 2008, o Governo reconhece que o estágio atual 

ainda é negativo, embora em fase de alteração. As Prefeituras Municipais não 

dispõem de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas ligados à 

gestão dos resíduos sólidos. 

Tão logo foi promulgada a PNRS, a mídia especializada propalava que 

um dos maiores desafios da lei era regular, fiscalizar e aplicar as sanções impostas 

aos que incidissem na prática ilícita dos “lixões”, num contexto onde 60% dos 

Municípios têm nos lixões o meio de descarte de seus resíduos sólidos. E se 

perguntavam: essa lei vai pegar? 

No Brasil, conquanto tenhamos uma legislação ambiental formalmente bem 
estruturada, com padrões de qualidade rigorosos e restritivos, muitos dos 
quais equiparáveis aos adotados pelos países mais avançados do mundo 
em termos de implementação de critérios de conservação do meio 
ambiente, sofremos graves problemas de efetividade do arcabouço legal 
vigente, como decorrência dos problemas estruturais e das mazelas que 
assolam o Poder Público em qualquer de seus níveis. (CARNEIRO, 2001, p. 
5) 

Carneiro (2001) assevera ainda que os lixões são responsáveis pela 

decomposição de matéria orgânica, liberando gás metano e carbônico na atmosfera 

(contribuindo para o aumento da temperatura), poluindo o solo e os lençóis freáticos 

(através da liberação do chorume).  

Esses vazadores de resíduos sólidos a céu aberto além de provocar 

fortes impactos ambientais, estão diretamente associados a doenças como 

lepstopirose, leishmaniose, cólera, salmonelose, disenteria e a proliferação de 

vetores como moscas, baratas, ratos e mosquitos.(GUERRA, 2012, p. 39) 
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Publicações especializadas no assunto concordam que a eliminação dos 

lixões é a implementação mais desafiadora e o prazo fatal para essa implementação 

está próximo: 02 de agosto de 2014. 

Importante destacar, na lei, o incentivo e o reconhecimento pelas boas 

práticas através do principio do protetor-recebedor (contraponto ao princípio do 

poluidor-pagador) que prevê a possibilidade de compensação financeira para as 

práticas ambientais de preservação.  

A logística reversa esta regulada pela PNRS nos parágrafos 5º ao 8º do 

art. 33 e consiste numa séria de ações voltadas à recaptura dos resíduos produzidos 

pelo consumidor final, encaminhando-os ao setor empresarial competente para que 

se proceda a destinação final ambiental adequada.. 

A logística reversa constitui um instrumento de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, pois o retorno do resíduo ao seu 

produtor ou fabricante originário se configura como mais uma etapa do ciclo de vida 

do produto, sobrevindo para os intervenientes do processo produtivo a 

responsabilidade em relação à gestão, ao gerenciamento e à disposição final dos 

resíduos. (GUERRA, 2012, p,78) 

O sucesso de políticas calcadas na logística reversa, nos pontos em que 

toca a atuação do consumidor, depende da observância de alguns princípios, 

sobretudo o da prevenção, da precaução, da prioridade da hierarquia de gestão, da 

valorização e da planificação. Na perspectiva do consumidor e do seu direito à 

informação, dois princípios são essenciais: o da identificação e o da veracidade8. 

(PASQUALOTTO, 1997, p. 84-90). 

Invariavelmente, a logística reversa representa um custo considerável, 

que impacta as finanças públicas e privadas, mas esse custo, em razão do direito 

que se busca tutelar, deverá ser parte constante da equação de empresas e 

governos. Mesmo porque, esse custo segue uma lógica, a lógica do nível econômico 

das sociedades. 

                                                           
8 O princípio da identificação é característico das informações publicitárias, o consumidor deve a identificar 

como tal – informação publicitária – tendenciosas ao consumo. O princípio da veracidade diz respeito ao 

conteúdo da informação que deve ser claro, objetivo, preciso, suficiente e adequado quanto às características 

do produto, sua origem, riscos, composição, qualidade, quantidade, entre outros elementos considerados 

essenciais para o conhecimento do consumidor, permitindo o verdadeiro direito de escolha. 
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Constata-se que quanto maior o nível econômico da população, maior é o 

custo de disposição e tratamento do lixo. Na África o custo por tonelada é de U$ 

40,00, sendo que nos Estados Unidos este valor é de 12 ou 13 vezes maior e na 

Europa Ocidental é 20 vezes superior (LOUBET, 2007, p.248) 

O papel do Governo, no que tange a implementação de políticas públicas 

que deem efetividade aos objetivos da PNRS, não se resume aos atos de império:  

editar normas de caráter regulatório e sancionatório. Educar passa por atos de 

incentivo, inclusive os de caráter fiscal.  

Por exemplo: por que uma lâmpada eficiente deve pagar o mesmo tributo 

que uma lâmpada que não é eficiente? Uma lâmpada eficiente significa um menor 

gasto de energia que, por sua vez, significa menos investimentos em hidroelétricas, 

termoelétricas e energia nuclear. Por que não compartilhar com o setor produtivo a 

economia oferecida ao Estado através da implementação de tecnologias mais 

limpas e sustentáveis? 

Já há algumas práticas nesse sentido, como a Lei Federal nº 12.375/2010 

concedeu, até 31 de dezembro de 2014, benefício em forma de crédito presumido 

de IPI (imposto sobre produto industrializado) para aquisição de resíduos sólidos a 

serem utilizados como matéria-prima ou produto intermediário no processo de 

fabricação. Essa prática deve ser observada pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios como forma de reduzir o impacto nos custos de implantação da logística 

reversa nas indústrias. 

Sabe-se que a tributação também tem função extra fiscal, como na 

indução de padrões de comportamento, estimulando ou inibindo condutas. Não é 

objetivo desse trabalho aprofundar a questão sob a ótica do direito tributário, mas 

dentre as muitas matizes que permeiam o assunto, sem dúvida que é papel do 

Governo pensar a questão sob essa perspectiva, implantando incentivos para os 

que contribuem com o tema, tanto quanto imputando tributação mais pesada para os 

geradores de resíduo que não se adequarem às práticas sustentáveis. 

Em alguns segmentos empresariais, em virtude do risco que já 

representam, a política de logística reversa já é obrigatória mesmo antes da vigência 

da PNRS. 

O legislador, buscando meios de viabilizar e instituir a logística reversa, 

previu, expressamente na PNRS, os acordos setoriais, os regulamentos expedidos 

pelo poder público e os termos de compromisso. 
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O acordo setorial é o meio mais formal e solene e está disciplinado nos 

arts. 19 a 31 do Decreto 7.404 (BRASIL, 2010c). O acordo setorial é uma espécie de 

contrato ao qual as partes se submetem espontaneamente, por isso a solenidade e 

formalidade devem estar presentes para que as prestações previstas nesse acordo 

sejam cumpridas, não mais de forma espontânea, mas de forma obrigatória. 

Importante chamar a atenção para a inclusão dos catadores nos acordos 

setoriais, sempre que for possível e, quando não for, a não inclusão deverá ser 

justificada. Essa integração é importante porque a logística reversa não pode 

acontecer sem o catador e sem as Prefeituras. (GONÇALVES, 2012, p.46) 

O segundo meio de viabilização, regulamentos expedidos pelo poder 

público, está regulado no art. 34 da Lei 12.305 (BRASIL, 2010b) e nos arts. 30 e 31 

do decreto 7.404 (BRASIL, 2010c). É ato de competência do Chefe do Poder 

Executivo (por decreto), de natureza geral e, em regra abstrata, e sua finalidade é 

produzir as disposições operacionais uniformizadoras, necessárias à execução da 

lei. 

Por fim, o termo de compromisso, previsto no art. 32 do Decreto 

7.404(BRASIL, 2010c), é utilizado nas hipóteses em que não houver, numa mesma 

área de abrangência, acordo setorial ou regulamento específico. Será o instrumento 

adequado quando as metas e os compromissos firmados forem mais exigentes que 

os previstos no acordo setorial ou regulamento. 

A aplicação desses instrumentos dar-se-á de forma subsidiária, partindo-

se, inicialmente, para o acordo setorial, que apesar de sua natureza contratual, 

segue a via da consensualidade entre os subsistemas. Se a via da consensualidade 

não tiver êxito, o Chefe do Executivo expedirá decreto regulamentar para estatuir as 

regras do sistema da logística reversa. Quando não existir, numa mesma área de 

abrangência, acordo setorial ou regulamento e houver a pretensão de serem fixados 

compromissos e metas mais rígidos do que os previstos nesses instrumentos, pode-

se empregar o termo de compromisso. (BRASIL, 2012b, p.24) 

Os mecanismos de viabilização e efetivação da logística reversa poderão 

ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. Os acordos setoriais e 

termos de compromisso com abrangência nacional têm prevalência sobre os 

firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito 

municipal. 
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Na aplicação concorrente dessas regras, os acordos firmados com menor 

abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção 

ambiental firmadas nos acordos setoriais e nos termos de compromisso de maior 

abrangência. 

O legislador também previu medidas mínimas e indispensáveis à 

efetivação da logística reversa, tais quais: compra de produtos ou embalagens 

usadas; formação de parcerias; participação de cooperativas ou outras formas de 

associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; instituição de 

metas progressivas, intermediárias e finais de cada participante do processo 

produtivo do produto. 

Além de todas essas medidas, o legislador autoriza que outras possam 

ser criadas, de maneira supletiva, para efetivar a logística reversa, desde que não 

atenuem as já existentes e estejam em plena consonância com a lei e o 

regulamento, as normas de outros órgãos de proteção ambiental, acordos setoriais e 

termos de compromisso, tornando o rol existente de caráter puramente 

exemplificativo. 

Os arts. 33 e 34 do Decreto 7.404 (BRASIL, 2010c) traz a composição e 

competências do Comitê Orientador para Implementação de Sistema de Logística 

Reversa, órgão de caráter consultivo e deliberativo, que visa orientar, auxiliar e 

monitorar as ações voltadas à implementação e ao gerenciamento da política 

reversa. 

A PNRS estende a aplicabilidade da logística reversa a toda e qualquer 

atividade que comercialize produtos em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro 

e outros produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, a extensão do 

impacto á saúde pública e ao meio ambiente. (GUERRA, 2012, p. 79-80). 

É imputado aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes -  

integrantes do subsistema empresarial, a responsabilidade pela estruturação e 

operação da logística reversa, mediante a reinserção dos produtos e embalagens 

pós-consumo no ciclo produtivo. Devendo ocorrer de forma desvinculada, mas não 

totalmente independente, da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos pelos Municípios.  

Essa estruturação se baseia em dois motivos: a) a responsabilidade do 

subsistema empresarial, à luz dos princípios do poluidor pagador, da prevenção, da 

reparação, da subsidiariedade e demais princípios estabelecidos no art. 6º, da 



61 

 

PNRS, é plena. Seja em sede da responsabilidade compartilhada pelo ciclo dos 

produtos, seja no âmbito da logística reversa; e b) O segundo motivo tem relação 

com o enquadramento da logística reversa como serviço econômico de interesse 

geral, submetido a um regime de liberdade de mercado e, por isso, não se 

confundindo com os serviços públicos de resíduos sólidos. 

Os subsistemas empresariais gozam de liberdade para implantar e 

operacionalizar, devendo observar os princípios da tutela do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e observando algumas medidas (sem prejuízo de 

outras), tais como: implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens 

usadas; disponibilizar postos de entregas de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

atuar em parceria com organização de catadores para obtenção de materiais 

beneficiados decorrentes de embalagens plásticas, metálicas, de vidro e demais 

embalagens. 

A responsabilidade do subsistema empresarial é plena com relação à 

implantação da logística reversa. Internamente (produtores, comerciantes, 

importadores etc) a responsabilidade é subsidiária, segundo o grau de participação 

de cada um. 

A atuação do Município se dará mediante a execução, adequada e 

sustentável, dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, especialmente a coleta seletiva, a qual servirá de canal de conexão e de 

fonte de alimentação da logística reversa. 

O poder público, na esfera dos Municípios, tem a responsabilidade de 

regular e fiscalizar o setor (sistema de logística reversa), podendo intervir de forma 

indireta. 

O consumidor, por sua vez, dentro da ótica da logística reversa, é ao 

mesmo tempo destinatário final do produto para o uso e o “fornecedor” (numa 

acepção não jurídica do termo) das matérias-primas para a posterior valorização. O 

consumidor é, pois, um impulso necessário à perpetuidade do ciclo de vida dos 

produtos. (LEITÃO; GUANABARA, 2010, 1295). 
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4.3.1.1 Reciclagem de pneus – um exemplo ilustrativo. 

Para os que têm contato com o tema pela primeira vez, faz-se necessário 

ilustrar o que é a valorização de resíduos sólidos. Para isso, tome-se como exemplo 

parte do julgado da ADPF 101 (BRASIL, 2012a), que analisava a 

inconstitucionalidade da importação de pneus usados pelo Brasil. Na página 57 e 

seguintes do referido documento é possível extrair o procedimento de reciclagem do 

pneu.  

A reciclagem desse tipo de resíduos compreende três fases: primária, 

secundária e terciária. Na primária os resíduos não perdem suas características 

quando se transformam em novos produtos; na secundária os resíduos perdem suas 

propriedades originárias ao ser transformado em novos produtos (solas de sapato, p. 

ex.); na terciária o resíduo se transforma em fonte de energia, como no co-

processamento da indústria cimenteira. 

Como os atuais pneus não são feitos apenas de borracha, mas vários 

outros componentes que amalgamam à borracha (partes metálicas e nylon, p.ex), 

esse processo de reciclagem especificamente é caro e complexo. 

Para inicia-lo é preciso picar os pneus e seus pedaços são colocados em 

tanque com solventes para que a borracha inche e fique quebradiça; em seguida os 

pedaços sofrem pressão para que a borracha seja separada das malhas de metal e 

nylon; em seguida um sistema de eletroímãs e peneiras realiza a separação dos 

componentes (borracha, metal e nylon).  

E o processo segue sendo relatado por mais cinco ou seis páginas do 

referido documento, demonstrando que para cada fase da reciclagem, os processos 

continuam sendo desmembrados e cada etapa incorre em situações não 

completamente dominadas pela ciência. Por exemplo, a prática de incineração  

ainda gera sérias controvérsias quanto a relação custo-benefício e sua contribuição 

para o aumento da temperatura, através da liberação de gases de efeito estufa. 

Logo, as coisas só podem ser recicladas gastando novas fontes de 

energia na coleta, transporte e processamento de materiais usados. A reciclagem 

também cria poluição adicional. (ARAGÃO, 2006, p. 116). O que só confirma a 

necessidade de convivermos com menos consumo, menos coisas, menos 

degradação, menos excessos. 
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5 DIREITO À INFORMAÇÃO NA LOGÍSTICA REVERSA 

A falta de informação, ou a informação disposta de maneira inadequada e 

ineficaz, transforma a sociedade em vítima porque sofre diretamente as 

consequências da sua ignorância, e, ao mesmo tempo, algoz, na medida em que a 

ignorância leva à perpetuação do status quo.  

O consumidor consciente, entre um estímulo publicitário e outro, deve se 

perguntar: Por que comprar? Como comprar? O que comprar? De quem comprar? 

Como usar? Como descartar? 

O CDC regulamenta os direitos básicos do consumidor à educação e 

divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, devendo a 

informação ser clara e adequada.  

O CDC teve e tem um papel muito importante na sociedade e no sistema 

normativo pátrio, mas cabe uma observação: o advento do CDC ampliou os direitos 

do consumidor, mas é preciso explorar a questão dos deveres. O que, aliás, é parte 

do DNA da cultura brasileira: incensar os direitos e relegar os deveres para a esfera 

do outro. 

O que se quer dizer é que o caminho passa por um diálogo entre as 

fontes, indo além de regular o consumo e os direitos do consumidor. O consumo não 

se esgota no ato de comprar, de verificar as condições do produto, se as instruções 

disponibilizadas permitem um uso de modo a garantir a saúde e a vida do 

consumidor, seja ele o destinatário final (consumidor padrão) ou terceiros expostos 

ao risco do produto / serviço (consumidor equiparado), segundo art 2º e parágrafo 

único do CDC (BRASIL, 2010d).  

Ao consumir, o consumidor não enxerga a cadeia envolvida na produção 

daquele produto ou serviço. Não se pergunta e a resposta também não está 

disponível quanto a se o produtor / fornecedor extraiu os insumos sob os critérios da 

sustentabilidade? No processo de produção foram observadas as normas de 

descarte dos resíduos? O consumidor é orientado quanto ao descarte pós-consumo 

responsável sob a ótica do meio ambiente? E após o descarte pelo consumidor, há a 

preocupação quanto à valorização desse resíduo?  

Quanto mais a renda se eleva, maior a possibilidade de aquisição de 

produtos que, rapidamente, são descartados, em razão do seu proposital curto ciclo 
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de vida, ou obsolescência programada, ignorando o tempo de absorção desses 

resíduos pela natureza e o impacto dessas substâncias no meio ambiente. 

Da totalidade dos resíduos sólidos, produto final do ciclo de produção e 

consumo do país, apenas 3% são reciclados e mais de 95% vão para o solo, através 

de lixões e aterros. (Rede Globo, 2012). Dá para imaginar o impacto dessa realidade 

na contaminação do solo, das águas, do ar, na proliferação de doenças? Segundo  

Ricardo Carneiro (2001, p. 27): 

Estudos demonstram que com uma renda per capita de 100 dólares são 
produzidos, anualmente, cerca de 100 quilos de lixo doméstico por 
habitante. Quando a renda atinge dez mil dólares, a quantidade de lixo 
cresce para algo em torno de cinco mil quilos ao ano. 
 

Uma das facetas das interrelações naturais à questão ambiental é a 

conexão entre os aterros e o aumento do efeito estufa. Os países desenvolvidos 

ainda têm uma gestão deficiente de resíduos sólidos, o que faz com que o gás de 

aterro sanitário (o gás metano) seja um dos maiores causadores de efeito estufa em 

áreas de desenvolvimento. Essa deficiência, conforme parágrafo acima,  também 

causa contaminação do solo e doenças, e aumenta a probabilidade de explosões e 

incêndios, dentre outros problemas (MOTA, 2011, p.76). 

Logo, consumo, aumento da produção de resíduos sólidos e a questão 

ambiental são assuntos imbrincados e quanto mais se aprofunda no estudo dessas 

relações, é perceptível que efetivar os direitos e deveres previstos na legislação 

ambiental e consumerista é condição sine qua non para, em última análise, a 

manutenção da vida em condições adequadas à sobrevivências das espécies 

(ainda) existentes na Terra. 

O sistema econômico, concebido como um conjunto de instituições e 

atividades destinadas a alocar eficientemente recursos escassos ao processo de 

produção de bens e serviços, está diretamente relacionado com o sistema ecológico, 

formado por ecossistemas variados e uma rede complexa de interligações entre os 

seres vivos e o meio ambiente. Apesar de óbvia essa constatação, a 

conscientização desse fenômeno – que começa a despertar -  ainda muito tímida por 

parte dos vários setores da sociedade. 

O economista Hugo Penteado, em entrevista concedida ao jornalista da 

Globo News, André Trigueiro, descreveu uma analogia sobre como se pensa o 

sistema econômico ao responder à pergunta se economista pensa sobre a questão 

do lixo. Hugo Penteado comparou o sistema de produção adotado pelas economias 
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a um sistema digestivo muito particular. A economia seria um bicho sem boca, nem 

intestino, por isso, não importa de onde veem os recursos, nem para onde vão. Mais 

grave é querer raciocinar como se meio ambiente e o sistema de produção não 

tivessem qualquer ligação. (REDE GLOBO, 2012) 

Assim parece pensar os responsáveis pela teoria econômica vigente. É 

como se, por um absurdo, pudesse se transportar o atual sistema para qualquer 

planeta e tudo permaneceria como é. Ou seja: meio ambiente da Terra e teoria 

econômica não se comunicam. Aqui, é conveniente citar o mestre Bobbio que diz 

que: “teoria e prática percorrem duas estradas diversas e a velocidades muito 

desiguais” (BOBBIO, 2004, p.82). 

O agravamento das situações de risco, principal característica da 

sociedade pós-contemporânea - denominada por Ulrich Beck de “sociedade de 

risco” – ocasionado pelo aumento dos resíduos, convoca a todos a repensar o 

sistema produtivo na sua totalidade. 

Mais que repensar o sistema, o desafio é repensar os valores que a 

sociedade cultiva e esclarecer honestamente certos equívocos, tais quais: 

consumismo não é condição para vida digna, não é cidadania. Consumismos é o 

resultado que se busca alcançar com a publicidade. 

O mercado de consumo cria necessidades artificiais, deslocando o 

consumidor da busca de sua satisfação pessoal, como meio de garantir a sua 

dignidade, para a condição de instrumento de garantia da vitalidade do próprio 

sistema. (BARBOZA, 2008, p. 241) 

O consumo é definido como a satisfação das necessidades básicas 

(comer, vestir, morar, acesso à saúde, à educação, ao lazer). O consumismo é a 

distorção dessas necessidades, é um fetiche. (PPCS, Min. do Meio Ambiente. 2011-

2014, p.18). 

Apregoa-se um direito que regule a correta circulação de materiais 

(stoffstromrecht), que se preocupe com o “percurso da coisa desde que surge, a 

partir de uma ou várias matérias primas, passando pela fase de utilização, até o seu 

destino final”. A esse processo a doutrina faz uso da expressão “Do berço ao caixão” 

para chamar a atenção sobre o ciclo de vida dos produtos. (LEITÃO; GUANABARA, 

2010, p.1282) 

Se a reflexão se debruça sobre todo o ciclo de vida do produto, vem à 

tona outro conceito bastante presente nas discussões sobre resíduos sólidos: 
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responsabilidade compartilhada, que consiste em impor aos participantes do ciclo de 

vida do produto o dever de minimização do volume de resíduos e rejeitos, bem como 

o dever de empregar os meios possíveis para a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sobejados. (GUERRA, 2012, p. 88-89). 

O conceito legal de responsabilidade compartilhada, trazido pela PNRS, 

no seu Capítulo II, art. 3º, inciso XVII (BRASIL, 2010a), é muito mais amplo. 

Vejamos: “responsabilidade compartilhada é o conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 

sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 

termos desta Lei”. 

5.1 PRINCÍPIOS ASSOCIADOS À CORRETA INFORMAÇÃO PARA TORNAR A 

LOGÍSTICA REVERSA EFICAZ 

Os princípios conformadores da correta gestão de resíduos e sobre como 

a informação deve estar disponibilizada ao consumidor, segundo Manuela Leitão e 

Diogo Guanabara, em artigo sobre o tema, são: a) o da ostensividade que requer 

não apenas a utilização de recursos visuais mas também a padronização de 

símbolos para que o consumidor o associe à gestão de resíduos de imediato; b) da 

adequação, onde a informação transmitida através de rótulo deve guardar 

compatibilidade entre o produto e o fim almejado. Ou seja, se disser que um produto 

é reciclável, é necessário indicar os materiais que o compõe, se são passíveis de 

separação pelo próprio consumidor e qual o destino que cada material deve ter.  

A informação adequada é aquela que indica o uso mais ecologicamente 

eficiente para que se prolongue o tempo de vida útil do produto antes de tornar-se 

um resíduo. Ao tornar patente esse tipo de informação ao consumidor, este buscará 

aqueles produtos que, além de serem mais baratos, possam durar mais tempo antes 

de serem substituídos integralmente, indo ao encontro do princípio da prevenção da 

formação dos resíduos, rompendo o ciclo vicioso do “avaria-troca-avaria-troca”. 
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Ainda com relação ao princípio da adequação, ele é finalístico quanto ao 

sujeito que deve corresponder, necessariamente, ao consumidor médio. A clareza 

deve levar em consideração a capacidade de assimilação pelo consumidor leigo em 

matéria de resíduos. No Brasil, em particular, deve ser levado em consideração o 

nível educacional da maior parte da população. 

O terceiro princípio é o da suficiência / precisão que veda a veiculação de 

informações genéricas que, segundo as regras do CDC, pode se caracterizar em 

uma informação omissa, capaz de induzir o consumidor a erro, passível de ser 

considerada enganosa e, por isso, sujeita às penalidades previstas em lei. A 

informação suficiente se caracteriza por ser completa ao conhecimento e posterior 

comportamento adequado do consumidor.  

De outro lado, suficiência não significa excesso, sob pena de causar 

confusão aos olhos do consumidor, fazendo-o desviar a atenção da informação 

relevante para a irrelevante para os fins da gestão de resíduos. A suficiência da 

informação deve se destinar à fruição e educação do consumidor quanto ao modo 

de proceder com o produto e seu respectivo resíduo. 

O princípio da transparência se baseia na confiança do consumidor na 

informação que lhe é disponibilizada, espelha o princípio da boa-fé objetiva do 

produtor. Esse princípio tem várias facetas, como o dever de indicar no rótulo o web 

site ou SAC para fácil acesso pelo consumidor dos estudos e metodologia utilizada 

pelo agente econômico que o leve à conclusão de que a forma dde tratamento de 

resíduos indicada seja a mais benéfica ao ambiente. Deve haver idoneidade 

científica e técnica que demonstre atendimento aos princípios da prevenção e da 

precaução. 

A outra faceta do princípio da transparência é a expectativa de 

comportamento gerada, devendo o agente econômico proceder exatamente como 

indicado no rótulo (ou em outro meio de informação), sob pena de falsidade e 

enganosidade da informação prestada, sendo susceptível às sanções 

administrativas e civis por violação ao princípio da veracidade. 

É preciso haver harmonia entre a informação prestada e o sistema de 

coleta e tratamento dos resíduos disponíveis pelos produtores o pela 

municipalidade. 

O veículo dessas informações não se restringe aos rótulos dos produtos, 

mas abrange a veiculação de campanhas educativas, folhetos ilustrativos, 
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divulgação em sites, na mída e programas educativos no ensino básico e secundário 

para adequada conscientização e educação da sociedade, contribuindo para a 

educação dos cidadãos a fim de que se desenvolvam consumidores aptos a 

colaborar com a logística reversa. 

A conclusão a que chegam os autores do referido artigo é que o 

consumidor é ao mesmo tempo destinatário final do produto para o uso e o 

“fornecedor”, numa acepção não jurídica do termo, das matérias primas para a 

posterior valorização – são os fornecedores da logística reversa. 

Mais que isso, o consumidor é o elo de uma cadeia que, para 

determinados produtos, quebra o circulo vicioso do descarte, perpetuando o ciclo de 

vida dos produtos. Logo, as políticas de consumo sustentável impõem a integração 

entre as regras do direito ambiental (especificamente a gestão dos resíduos) e as do 

consumidor, para alcançarem mais rapidamente os seus objetivos. (LEITÃO; 

GUANABARA, 2010, p. 1295) 

5.2 RÓTULOS ECOLÓGICOS – UM INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO AO 

CONSUMIDOR 

A publicidade incentiva o consumo a partir da criação de valores. O 

consumo insustentável ataca o meio ambiente sob dois aspectos fundamentais: na 

origem, através da redução e por vezes perda da biodiversidade. E no final, por meio 

dos resíduos oriundos desse consumo fetichista.  

Marga Inger Barth Tessler (2007) assevera que os problemas não serão 

resolvidos, nem serão mitigados, sem a colaboração de todos os segmentos sociais, 

muito menos sem a participação do poderoso segmento publicitário. Pensar 

diferente significa optar pela ilusão, pela indiferença, por se manter na ignorância, 

pois não se informar adequadamente é uma maneira desonesta de não se 

responsabilizar. Tal conduta não é justa porque leva a uma daquelas situações em 

que a omissão acarreta prejuízo não apenas para os que se omitem, mas para 

todos. Compromete o presente e o porvir.  

Se a publicidade cria valores para vender seus produtos, é preciso ficar 

atento para que, equivocadamente, o meio ambiente e o apelo ecológico não se 

transformem em incentivos para mais consumo. Tessler (2007) observa que a 
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publicidade ao criar valores para vender seus produtos, joga, na verdade, com a 

dualidade de carência e satisfação, conforme a seguinte equação: X (valores) + Y 

(carências) = produtos (satisfação). 

Por diversas vezes nesse trabalho, que bebeu na fonte do conhecimento  

de doutrinadores e estudiosos sobre o assunto, foi dito que para além do descarte 

ambientalmente adequado, o cerne da questão é: reduzir a produção de resíduos 

como resultado de uma reflexão sobre o consumo sustentável, que promova a 

existência digna das pessoas e do planeta. 

Manuela Leitão e Diogo Guanabara (2010, p. 1287) defendem os rótulos 

ecológicos como instrumentos úteis e eficazes na correção da assimetria de 

informação ao consumidor, sobretudo dentro do contexto da logística reversa. 

Para sustentarem essa afirmação, relatam o histórico dos chamados 

“rótulos verdes”, surgidos no fim da década de 1970, na Alemanha, sob a insígnia de 

Anjo Azul. 

Esse programa, ainda hoje vigente na Alemanha, é formado por vários 

segmentos da sociedade, incluindo órgãos do Governo e da sociedade civil. Esses 

selos verdes constituem um elemento de diferenciação de produtos que, 

pertencentes à mesma categoria, destacam-se por suas características favoráveis 

ao meio ambiente, funcionando como um atrativo ao consumidor. 

No que concerne a importância desses rótulos como instrumento 

promotor e efetivador da logística reversa, os autores supra citados sugerem que 

que deveria se condicionar as etiquetas à comprovação, pelo produtor, que dentre 

outras características ambientais, o produto se faz acompanhar de um manual de 

instruções que eduque o consumidor ao uso mais eficiente e prolongado, de modo a 

retardar a transformação do produto em resíduo e, quando este for inevitável, indicar 

a melhor técnica disponível para sua gestão. 

No Brasil, a rotulagem ambiental é conceituada pela ABNT como 

“certificação de produtos/serviços com qualidade ambiental que atesta, por meio de 

uma marca colocada no produto ou na embalagem, que determina produto/serviço 

(adequado ao uso) apresenta menor impacto ambiental em relação a outros 

produtos “comparáveis” disponíveis no mercado”. 

A rotulagem não deve se destinar a atender aos objetivos da propaganda 

e publicidade consumerista. Não pode ser encarada como mais um apelo ao 

consumo do tipo: consuma esse produto porque faz bem ao meio ambiente. Essa 
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seria mais uma forma de propaganda enganosa porque, definitivamente, a solução 

não passa por estratégias de incentivo ao consumo. Todavia, na medida em que não 

consumir é incompatível com as necessidades humanas, o consumo a ser 

incentivado é o sustentável, que leve em conta o custo-benefício do binômio 

consumo-meio ambiente que, sendo antagônicos por natureza, deve-se buscar o 

menor dano possível. 

Esses desvirtuamentos quanto ao uso dos rótulos verdes são chamados 

de “logojungle” ou “selva de logotipos” que, segundo a lição de Manuela Leitão 

(2013), corresponde à proliferação desenfreada de rótulos ecológicos públicos e 

privados, certificados e não certificados. Todavia, essa aparente convivência 

harmônica nem sempre guarda correspondência entre a informação transmitida ao 

consumidor e a real proteção ambiental. 

Com a vigência da PNRS, não basta ao produtor informar que participa de 

um programa de reciclagem. Sendo o consumidor parte da cadeia de tratamento 

adequado dos resíduos sólidos, é imprescindível que a informação instrua o 

consumidor sobre como melhor desempenhar seu papel na gestão de resíduos. No 

caso da logística reversa, a informação deve instruir o consumidor quanto aos locais 

de descarte dos resíduos decorrentes do consumo. 

Manuela Leitão e Diogo Guanabara (2010) descreve práticas que, por 

caracterizar o greenwashing, devem ser vedadas pois se destinam apenas a criar 

uma aparência de produto ecológico, uma espécie de “maquiagem verde”. São elas: 

a) utilização de um clamor ambiental com informações genéricas; b) falta de provas 

que sustentem os dados ecológicos aduzidos; c) utilização de um símbolo que dê a 

entender tratar-se de entidade terceira certificadora quando na realidade essa 

entidade não existe; d) declaração baseada em um universo de critérios muito 

restritos, sem considerar a avaliação do ciclo de vida do produto e sem acesso pelo 

público; e) informações óbvias do tipo “não contém CFC” quando na verdade o 

produto, por sua natureza, jamais poderia contê-lo; e f) evidenciar características 

ecológicas ou sustentáveis em produtos naturalmente maléficos ao ambiente, para 

esconder ou camuflar seus aspectos prejudiciais. 

Vejamos alguns exemplos de publicidade, trazidos por Marga Tessler 

(2007), que incidem nas práticas condenadas acima. Houve uma representação 

(2.511/04) proposta pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – Abrea 

contra anúncio do Instituto Brasileiro de Crisotila. A despeito da comprovada 
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toxidade do amianto, o anúncio trazia a mensagem “Amianto Crisotila, respeitando a 

vida e fazendo o Brasil crescer”, fazendo com que uma substância cancerígena não 

só parecesse inócua, como responsável pelo crescimento do País. Nesse mesmo 

sentido, a Representação 357/03, movida pelo IDEC e grupos de consumidores 

contra a Monsanto e a agência Fisher America que veiculavam um anúncio com o 

seguinte título “Se você já pensou num mundo melhor, você já pensou em 

transgênicos”. Ambos mascaram produtos de nocividade conhecida ou de 

inofensividade controversa.  

Observa a autora que até mesmo na venda de imóveis o bem ambiental 

tem sido utilizado como âncora. A exemplo do que ocorreu em Salvador, há três 

anos, quando do boom imobiliário na área da Paralela, que, sob a conivência ou 

desídia do poder público, incorporadores e construtoras, no exercício de suas 

atividades econômicas, incorreram em flagrantes práticas de crimes ambientais, 

afetando o meio ambiente natural e artificial. 

Essa reflexão é um pequeno ponto fora da reta, no sentido de chamar a 

atenção sobre o poder da publicidade na formação de valores. Por que não usar tal 

poder para conscientização da coletividade, disseminando mensagens educativas e 

valores mais condizentes com as circunstâncias, ao invés da invocar o meio 

ambiente como “garoto propaganda”, criando outras artimanhas para lançar o 

consumidor na teia do consumo alienante? Esse é um exemplo do uso indevido da 

informação, operando na contramão da proteção ambiental, da redução de resíduos 

e do consumo sustentável. Isso é o greenswashing (que é a maquiagem da 

informação) que, pelas normas do CDC (art. 39, VIII), se enquadra no rol das 

práticas abusivas. 

A informação ao consumidor deve observar os seguintes critérios e 

objetivos: a) educar quanto ao uso do produto e o descarte de seu resíduo. b) a 

informação deve ser clara, precisa, completa e com dados facilmente assimiláveis 

pelo consumidor; c) a credibilidade da informação deve garantir que o agente 

econômico irá atuar dentro da cadeia de gestão de resíduos, conforme a expectativa 

do consumidor, ou seja, que o resíduo não terá destinação diversa e que o modo de 

descarte é o mais apropriado à prevenção de risco para o ambiente; d) o consumidor 

deve ter acesso às informações mais detalhadas, caso deseje aprofundar-se, em 

veículos de fácil acesso. (LEITÃO; GUANABARA, 2010, p.1290) 
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Assim, concluem os autores que o sucesso de políticas calcadas na 

logística reversa depende, no que concerne à participação dos consumidores, da 

observância de princípios como o da prevenção, da precaução e de outros bem 

específicos, tais quais, prioridade da hierarquia de gestão, da valorização e da 

planificação. Especificamente quanto ao direito de informação dos consumidores 

como ferramenta para que atuem como atores principais nesse processo de 

conscientização e verdadeira liberdade de escolha, verificam-se dois princípios de 

fundamental importância: o da identificação e o da veracidade, já expostos em 

capítulo anterior. 

Frise-se que a PNRS não regulamentou a rotulagem e essa lacuna 

deverá ser preenchida pelas normas que regem o CDC. Outra fonte de apoio é o 

sistema de rotulagem desenvolvido pela ABNT por meio do Programa Rótulo 

Ecológico. Sendo a ABNT um organismo de certificação credenciado pelo Inmetro, 

cabe ao poder público estimular o incremento e a ampliação desse sistema, 

vinculando a ele todos os segmentos empresariais interessados. (GUERRA, 2012, p. 

136). 

A International Organization Standardization (ISO) estabelece três formas 

de rotulagem ambiental: a) realizada pelas partes diretamente envolvidas na 

fabricação e comercialização do produto, onde não há critérios preestabelecidos e 

aceitos como referência e é de vinculação voluntária; b) realizada pelas partes 

envolvidas na fabricação ou na comercialização do produto, são as entidades 

corporativas ou associações comerciais que utilizam critérios únicos para a 

certificação; e c) realizada por pessoas totalmente independentes dos fabricantes e 

comerciantes, geralmente é feita por entidades governamentais, do setor privado ou 

sem fins lucrativos que usam de múltiplos critérios, que podem ser de natureza 

voluntária ou obrigatória. 

O sistema de rotulagem adotado pela ABNT se enquadra na terceira 

categoria, cabendo ao poder público, em conjunto com a ABNT, avalizar a criação 

do sistema de rotulagem nas demais categorias. São essas informações que guiarão 

os consumidores nas escolhas de consumo sustentável, da aquisição ao descarte. 
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5.2.1 A rotulagem e as implicações jurídicas quanto aos deveres do 

consumidor. 

Manuela Leitão (2013) observa que as mensagens transmitidas nos 

rótulos trazem duas implicações jurídicas distintas ao consumidor: o dever de pré-

aquisição e de pós-aquisição. 

Os deveres de pré-aquisição atribuídos ao consumidor consiste na 

aquisição de produtos que tenham atributos ecológicos benéficos relacionados à 

concepção, à extração da matéria-prima, à produção, à distribuição e à 

comercialização. A opção do consumidor por esses produtos funciona como um 

estímulo ao mercado para que desenvolvam produtos sustentáveis. 

Continua prelecionando Manuela Leitão (2013) que o dever de pré-

aquisição está relacionado diretamente ao dever do consumidor-cidadão de exigir a 

plena satisfação do seu direito à informação contra os fornecedores que incidam na 

prática ilícita da maquiagem verde. Esse dever se concretiza através de 

reclamações junto às ouvidorias dos órgãos administrativos de defesa do 

consumidor e ao ombudsman ou serviços de atendimento ao consumidor das 

empresas fornecedoras dos produtos com informações inidôneas. Essas condutas 

adotadas pelo consumidor são o exercício do dever de solidariedade, na 

concretização de um direito. 

Por outro lado, os rótulos que contem informações relativas ao uso 

adequado dos produtos para o seu prolongamento do ciclo de vida ou para a 

minimização de emissões de poluentes sobre o meio ambiente, ou sobre as 

modalidades de descarte ambientalmente adequadas, espelham o dever de pós-

aquisição. 

Assim, as informações presentes nos rótulos devem instruir o consumidor 

sobre como proceder ao longo do consumo do produto, que compreende as etapas 

de aquisição, uso e descarte, no intuito de minimizar os impactos sobre o meio 

ambiente, seria, segundo Alexandra Aragão (apud LEITÃO, 2012, p.141) o dever de 

pré-reciclagem exercido pelo consumidor. 

Sendo assim, o dever de pós-aquisição refere-se, basicamente, à 

obrigação do consumidor de cooperar com as políticas de preservação ambiental 

dentro de sua esfera individual. Esse dever está previsto na PNRS, não com essa 



74 

 

denominação, mas o comando é o mesmo, consubstanciado na política da gestão 

compartilhada.  

Como o descumprimento de um dever implica uma responsabilização, ao 

consumidor que não observar seu papel no processo caberá a imputação de 

sanções, segundo o Decreto 7.404 (BRASIL, 2010c), que institui a pena de 

advertência e multa, no caso de reincidência. 

No entendimento de LEITÃO (2012, p. 142), as sanções cabíveis àqueles 

que comercializam produtos com a adoção da maquiagem verde compreende 

responsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal, conforme as 

consequências do ilícito praticado. Se a informação feriu um direito de informação, 

sem gerar danos ao meio ambiente, caberão as sanções previstas no CDC. Se a 

violação gerou danos ambientais, deverão incidir as sanções previstas na legislação 

ambiental, cabendo indenizações por danos morais e materiais, em qualquer das 

esferas (consumerista e/ou ambiental). 

Nessa esteira, Aragão elucida que o ônus do custo de prevenção deve 

recair sobre o poluidor-pagador (produtor) que aufere ganhos com a atividade ilícita, 

quando a responsabilidade for decorrente dos deveres de pré-aquisição porque o 

consumidor, nesta fase, confirma sua condição de vulnerabilidade, uma vez que não 

dispôs de meios para aferir se aquele produto, através do seu uso normal, 

representa danos excessivos ao meio ambiente. 

Por tudo que foi exposto, resta provada a necessidade da prestação 

adequada de informações através da rotulagem, e de outros meios quanto 

necessários, que promovam a educação e conscientização do consumidor e a 

efetividade da logística reversa, que é o instrumento de gestão dos fluxos de 

resíduos resultantes do consumo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em 2001, Ludwig Krämer (apud ARAGÃO, 2006), em conferência 

proferida aos alunos da Universidade de Coimbra, afirmava que “lentamente a 

Natureza vai se retirando do Ambiente”. Essa frase resume a vasta problemática que 

inspirou esse trabalho. 

Tudo começa a partir da visão antropocêntrica do homem que definiu a 

Natureza como sendo algo que o rodeia e que serve aos seus propósitos. Porém, 

por qualquer ângulo que se analise a relação homem – Natureza, não há lógica que 

justifique uma civilização concebida pela alcunha de “sociedade de risco”.  

Mesmo numa visão antropocêntrica, que hoje não parece absurdo afirmá-

la equivocada, o homem progrediu, poder-se-ia dizer, para uma sociedade 

antropofágica, que destrói os elementos que compõe todas as espécies de vida, 

inclusive a humana.  

O homem caminha para deixar de herança a marca de uma devastação 

impressionantemente rápida. Uma herança bem diferente da que foi herdada, 

forjada pelos tempos geológicos, biológicos e históricos, há bilhões de anos 

(MILARÉ, 2011, p. 64). Em muitos casos, não há mais que se falar em risco, o dano 

é concreto e pouco ou nada se faz para repará-lo, pouco ou nada se conhece sobre 

seus reflexos. 

Não se trata de uma conclusão apocalíptica, mas da constatação de 

fatos. Ainda bem que o estado de letargia global começou a ser despertado nos idos 

de 1970, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 

(Estocolmo, 1972) e, de lá para cá, o Direito vem caminhando numa estranha 

direção – a de proteger a natureza do homem. O homem, que por milhares de anos 

considerou-se ameaçado pelas forças da Natureza, levou tão a sério a necessidade 

de dominá-la, que acabou por degradá-la e, por dedução lógica, degradando a si 

próprio. 

Das várias ameaças sobre o meio ambiente, as milhares de toneladas de 

resíduos sólidos que são produzidos nos vários cantos do mundo, começando pelas 

grandes concentrações urbanas, vêm preocupando e mobilizando Governos e 

sociedade que se veem disputando espaço com os resíduos que se multiplicam, 
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causando danos em quantidade e qualidade preocupantes. Há uma inquietante 

equação em curso: a escassez dos recursos naturais de um lado e a abundância 

dos resíduos, de outro. 

Apoiado nessa ideia de escassez dos recursos naturais e dos receios 

produzidos por uma sociedade de risco, o presente trabalho teve por objeto 

apresentar a problemática dos resíduos sólidos, no contexto nacional, cuja gestão 

encontra-se regulada, precipuamente, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

que elegeu a Logística Reversa como um de seus principais instrumentos no 

enfrentamento do problema. 

Soluções mágicas não existem e essa verdade se reflete no conceito da  

logística reversa, assim definido pela PNRS: “uma série de ações voltadas para a 

recaptura dos resíduos sólidos sobejados pelo consumidor final de modo a 

reencaminhá-los ao setor empresarial competente para que se proceda à destinação 

final ambientalmente adequada.” (GUERRA, 2012, p. 76).  

Portanto, a solução compreende várias ações que demandam posturas 

proativas a dispêndio de muitos esforços dos vários setores da sociedade: 

consumidor, comerciantes ou distribuidores, fabricantes e importadores. Para que o 

sistema funcione, a informação deve ser disponibilizada de forma adequada, 

acessível e clara para que cada um compreenda seu papel e suas 

responsabilidades. 

Já foi dito que a PNRS não se ocupou muito de regular a informação 

nesse contexto. Por isso, as lacunas do sistema, no que concerne à informação, 

devem ser preenchidas através das normas do CDC e do direito ambiental. Contudo, 

a PNRS reconhece o direito da informação no Capítulo II – Dos princípios e objetivos 

-, “o direito da sociedade à informação e ao controle social” (Lei 12.305/2010, 

capítulo II, art. 6º, inc. X) e no Capítulo III, instituindo Sinima (Sistema Nacional de 

Informações sobre Meio Ambiente) como um dos instrumentos da PNRS, embora 

ainda não esteja implantado, segundo recentes matérias divulgadas pelo Jornal 

valor Econômico. 

Ao longo do estudo foram sendo detectados pontos onde a PNRS foi 

muito conservadora, como na instituição da responsabilidade subsidiária do Estado 

quanto aos danos ambientais. Relevante constatar que, a despeito do longo período 

de maturação dessa lei, até que fosse definitivamente promulgada, parece que a 
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sociedade despertou para o problema que há muito já vem sendo debatido em 

outras partes do mundo.  

Mas é preciso que as informações frequentem as ruas, alcançando a 

população a fim de que o esforço coletivo atue na concretização dos objetivos dessa 

política, imprimindo uma velocidade compatível com os prejuízos causados pela 

ação humana. O poder público tem o enorme desafio de promover a educação e a 

conscientização dos cidadãos-consumidores a fim de a informação não seja mero 

comando para mais consumo. 

Entende-se que, no caso do Brasil, essa tarefa encontra dois agravantes, 

bem alertados por LEITÃO, (2012, p. 144): a dificuldade do Poder Público de exercer 

uma fiscalização reiterada e adequada em diversos setores, seja por falta de fiscais, 

seja por problemas estruturais. O outro agravante é a qualidade da informação 

colocada à disposição do consumidor, quando disponibilizada9.  

Se a informação destinada à educação ambiental – relativa à gestão de 

resíduos - é escassa ou não cumpre o seu objetivo por não ser capaz de ser 

decodificada pelo consumidor, no contexto educacional brasileiro esse aspecto 

precisa ser especialmente considerado em razão da baixa alfabetização de parte da 

população. Caberá a atuação do Poder Público em duas frentes: na instituição de 

programas que promovam a educação das pessoas e no exercício de seu poder de 

polícia através da fiscalização e punição dos produtores que insistam em “rotular” 

seus produtos como “amigos da Natureza”, ocultando a nocividade desses produtos 

e induzindo o consumidor à escolhas ambientalmente danosas. 

Os longos 20 anos de tramitação e recente aprovação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos dão clara demonstração do quanto o Brasil tardou a 

cuidar do assunto como deveria, uma postura incompatível com um País que detém 

uma das maiores biodiversidades do mundo. Resta imprimir velocidade ao passo, 

cabendo a cada um fazer a sua parte de modo a exigir de si, de cada um e de todos, 

postura compatível com o patrimônio ambiental herdado. Patrimônio esse que, a 

despeito de estar sob os contornos da soberania do Brasil, não pode ser entendido 

                                                           
9 Grifo da autora que, na prática, enfrentou problemas junto a um fabricante de notebook para obter 

informações sobre onde realizar o descarte de bateria. Para localizar um posto de descarte foi preciso lançar 

mão de um site de reclamações destinado aos consumidores porque as tentativas de contato foram 

frustrantes, confirmando a repisada e lamentável fórmula de jogar o consumidor de um lado para outro. 
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como propriedade no sentido privatista dos civilistas, mas sob as luzes da 

Constituição e do século XXI. 

Por fim, para ratificar o caráter fundamental do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, para as gerações presente e futura, Fiorillo (apud, 

VULCANIS, 2007, p. 50) leciona que o direito ao meio ambiente é pressuposto de 

exercício lógico dos demais direitos do homem uma vez que o direito à vida é o 

objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem vida, com qualidade e 

saúde, é que terão condições de exercitarem os demais direitos humanos. E a 

autora complementa afirmando que só se valoriza e preserva o que se conhece e o 

conhecimento só se obtém por meio da informação. Não qualquer informação, mas 

a que já foi amplamente discutida, baseada no princípio da transparência porque 

transparente é aquilo que se mostra, que se faz compreender e que está acessível, 

que tem por objetivo materializar o espírito de uma norma. 

Conclui-se, portanto, que o direito à informação, instrumento viabilizador 

da logística reversa que, por sua vez, é o principal instrumento da gestão de 

resíduos no Brasil, é dever do Poder Público, poder-dever dos consumidores-

cidadãos e um exercício de solidariedade que é o princípio que deve nortear todos 

os agentes participantes do sistema de logística reversa (geradores, poder público e 

consumidores). H. G. Wells, renomado historiador, resume tudo quanto foi dito ao 

afirmar que “a história humana é cada vez mais uma corrida entre a educação e o 

desastre.” 

Um ponto azul composto por inter-relações tão sofisticadas e mal 

compreendidas, quando não completamente ignoradas, instiga a pergunta: como 

não agir com o instinto de proteção e de sobrevivência? O ser humano, alçado ao 

topo da cadeia evolutiva pelos humanistas, não pode prescindir de sua racionalidade 

e inteligência em nome de valores destoantes das necessidades do século XXI, 

principalmente o da solidariedade. No dilema entre desenvolvimento ou meio 

ambiente, impõe-se uma variável: a sobrevivência. 
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