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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principais escopos: analisar o liame existente entre o 

consumismo e os impactos ambientais provocados pela geração de resíduos após o consumo; 

verificar a possibilidade da utilização da estratégia de logística reversa para mitigar tais danos. 

No intuito de alcançar a finalidade proposta, apresenta-se a evolução do Direito Ambiental, 

com o respectivo tratamento constitucional, e sua conexão com o Direito do Consumidor. 

Posteriormente, discorre-se a respeito do desenvolvimento da sociedade de consumo e sua 

regulamentação no ordenamento jurídico pátrio. Em seguida, são apontadas as mudanças 

sofridas na relação consumerista, que resultaram na hodierna sociedade consumista; logo 

após, aborda-se a produção exacerbada de resíduos e a consequente degradação do meio 

ambiente. Adiante, o estudo examina a legislação que criou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e estabeleceu como um de seus princípios a responsabilidade compartilhada. 

Para tanto, analisou-se a efetivação do compartilhamento da responsabilidade mediante o 

instituto da logística reversa, que objetiva dar tratamento adequado aos resíduos produzidos 

pós-consumo. A pesquisa baseou-se em doutrinas, jurídicas e sociológicas, legislações 

vigentes, sobretudo a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, documentos nacionais e 

internacionais, periódicos, bem como julgados do STF e do STJ referentes à importação de 

pneus usados de países não integrantes do Mercosul e à responsabilidade civil objetiva na 

seara ambiental, respectivamente. A metodologia apresentada teve como orientação o método 

dedutivo. 

 

Palavras-chave: Consumismo, Resíduos pós-consumo, Impacto ambiental, Responsabilidade 

Compartilhada, Logística reversa.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work has as its main scopes: analyze the bond that exists between consumerism 

and the environmental impacts caused by the generation of residues after consumption; check 

the possibility of using reverse logistics strategy to mitigate such damages. In order to achieve 

the proposed purpose, presents the evolution of environmental law, with its constitutional 

treatment, and its connection with the consumer law. Subsequently, talks about the 

development of the consumer society and its regulation in the Brazilian legal system. Are then 

pointed out the changes suffered in consumer relationship, which resulted in today's consumer 

society; soon after, deals with the production of waste and the resulting increased degradation 

of the environment. Further, the study examines the legislation that created the national solid 

waste policy (PNRS) and established himself as one of its principles shared responsibility. To 

this end, we analyzed the effect of the sharing of responsibility by the reverse logistics 

Institute, which aims to give proper treatment to post-consumer waste. The research was 

based on doctrines, sociological, legal and current legislation, especially the law of National 

solid waste Policy, national and international documents, periodicals, as well as judged from 

the Supreme Court and the Superior Court of Justice relating to the import of used tires from 

countries members of MERCOSUR and the objective liability in environmental field, 

respectively. The methodology presented had the deductive method guidance. 

  

Keywords: Consumerism, Post-consumer waste, Environmental impact, Shared 

responsibility, Reverse logistics.  

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – Processo de Marrakech ........................................ Erro! Indicador não definido. 

FIGURA 2 – Uma década de elevada inflação .......................... Erro! Indicador não definido. 

FIGURA 3 – A transformação econômica da sociedade brasileira ....... Erro! Indicador não 

definido. 

FIGURA 4 – A expansão do mercado de cartão de crédito ..... Erro! Indicador não definido. 

FIGURA 5 – O progressivo aumento do número de habitantes do planeta Terra ..... Erro! 

Indicador não definido. 

FIGURA 6 – Coleta de pilhas do programa do Banco Santander ......... Erro! Indicador não 

definido. 

FIGURA 7 – Importância da proteção e do cuidado com o meio ambiente Erro! Indicador 

não definido. 

FIGURA 8 – Posto de coleta em Shopping Pátio Savassi em Belo Horizonte .............. Erro! 

Indicador não definido. 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – A durabilidade dos bens de consumo ................. Erro! Indicador não definido. 

TABELA 2 – Exemplo de Tabela Ambiental, Natura .............. Erro! Indicador não definido. 

TABELA 3 – Atitudes cotidianas para ajudar na proteção do meio ambiente ........... Erro! 

Indicador não definido. 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

Abal – Associação Brasileira do Alumínio 

ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 

Abralatas – Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade 

Abrelpe – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

Art. – Artigo  

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CC – Código Civil 

CDC – Código de Defesa do Consumidor 

Cempre – Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

ECO-92 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

MDC/MG – Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

MP – Ministério Público  

MPF – Ministério Público Federal  

ONU – Organização das Nações Unidas 

ONUBR – Organização das Nações Unidas no Brasil  

p. – Página 

Peic – Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

PLS – Projeto de Lei do Senado 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio 

PPCS – Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Rio + 10 – Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

Rio + 20 – Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

STF – Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 



 

 

UP – UNIVERSIDADE POTIGUAR 

URV – Unidade Real de Valor  

USP – Universidade de São Paulo 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 15 

2 O DIREITO AMBIENTAL: EVOLUÇÃO, REGULAÇÃO E 

TRANSDISCIPLINARIDADE ........................................... Erro! Indicador não definido. 

2.1 O surgimento do Direito Ambiental ................................... Erro! Indicador não definido. 

2.2 A responsabilidade perante o meio ambiente .................... Erro! Indicador não definido. 

2.3 A positivação do bem ambiental na Constituição de Portugal ........ Erro! Indicador não 

definido. 

2.4 O Direito Ambiental no ordenamento jurídico brasileiro Erro! Indicador não definido. 

2.4.1 As relevantes leis infraconstitucionais da década de 1980 para tutela do meio 

ambiente: Lei 6.938/1981 e Lei 7.347/1985 .................... Erro! Indicador não definido. 

2.4.2 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: sua importância para a 

construção e a consolidação da tutela do meio ambiente .............. Erro! Indicador não 

definido. 

2.5 Os encontros internacionais sobre meio ambiente e o desenvolvimento sustentável: 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio + 10 Erro! Indicador não 

definido. 

2.5.1 O Processo de Marrakech e o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 

(PPCS) do Estado brasileiro ........................................... Erro! Indicador não definido. 

2.6 O meio ambiente e o consumo: uma relação transdisciplinar ......... Erro! Indicador não 

definido. 

3 O SURGIMENTO E A CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DE 

CONSUMIDORES, A NORMATIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES DA 

RELAÇÃO CONSUMERISTA .......................................... Erro! Indicador não definido. 

3.1 O surgimento do mercado de consumo ocidental: o pioneirismo inglês Erro! Indicador 

não definido. 

3.2 A construção do cenário de proteção jurídica do consumidor ........ Erro! Indicador não 

definido. 

3.2.1 O consumo de massa no Brasil e a respectiva regulação no ordenamento jurídico .Erro! 

Indicador não definido. 

3.2.1.1 O consumidor na esfera constitucional ....................... Erro! Indicador não definido. 



 

 

3.2.1.2 A Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor .............. Erro! Indicador não 

definido. 

3.2.1.3 O valor dos princípios no CDC ................................... Erro! Indicador não definido. 

3.3 O crescimento do mercado consumerista brasileiro ......... Erro! Indicador não definido. 

3.3.1 Da estagnação econômica à expansão da sociedade de consumo ... Erro! Indicador não 

definido. 

3.3.1.1 A estabilidade monetária e o surgimento de uma sociedade de consumo............ Erro! 

Indicador não definido. 

3.4 A Sociedade de Risco ............................................................ Erro! Indicador não definido. 

4 O CONSUMISMO: DAS ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O CONSUMO 

AOS IMPACTOS AMBIENTAIS ...................................... Erro! Indicador não definido. 

4.1 O papel da publicidade na sociedade consumista .............. Erro! Indicador não definido. 

4.2 A concessão facilitada de crédito: o seu papel como grande incentivador da prática 

consumista ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

4.2.1 O crescimento do setor de cartão de crédito e sua expressiva contribuição para o 

desenvolvimento do consumismo brasileiro .................... Erro! Indicador não definido. 

4.2.1.1 Crediário facilitado, consumismo e superendividamento: o comprometimento da 

adoção de programas em prol do desenvolvimento sustentável .. Erro! Indicador não 

definido. 

4.3 A obsolescência programada e a sua contribuição para a majoração da crise 

ambiental ............................................................................... Erro! Indicador não definido. 

4.4 Os resíduos sólidos e suas consequências para o meio ambiente .... Erro! Indicador não 

definido. 

4.4.1 Os impactos ambientais resultantes do pós-consumo ........ Erro! Indicador não definido. 

5 A LOGÍSTICA REVERSA COMO UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA 

EFETIVAÇÃO DE UM CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL .......... Erro! 

Indicador não definido. 

5.1 A importância da normatização da produção dos resíduos sólidos Erro! Indicador não 

definido. 

5.1.1 O princípio da responsabilidade compartilhada ............... Erro! Indicador não definido. 

5.1.2 ADPF 101/DF: a vedação da importação dos pneus usados ........... Erro! Indicador não 

definido. 



 

 

5.2 A adoção do instituto da logística reversa .......................... Erro! Indicador não definido. 

5.2.1 A responsabilidade do setor empresarial perante o mecanismo da logística reversa

 Erro! Indicador não definido. 

5.2.1.1 O progresso do mercado de reciclagem dos resíduos resultantes do pós-consumo

 ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

5.2.1.1.1 A importância da atuação dos catadores de resíduos recicláveis ..... Erro! Indicador 

não definido. 

5.2.1.2 A mobilização da iniciativa privada em prol da efetivação do fluxo reverso......... Erro! 

Indicador não definido. 

5.2.1.2.1 Acordo Setorial celebrado com o Ministério do Meio Ambiente .... Erro! Indicador 

não definido. 

5.2.1.2.2 Cempre: O engajamento das empresas no tratamento dos resíduos Erro! Indicador 

não definido. 

5.2.1.2.3 Descarte Legal: uma plataforma em busca de tratamento dos resíduos sólidos Erro! 

Indicador não definido. 

5.2.1.2.4 Programa Papa-Pilhas do Banco Santander .............. Erro! Indicador não definido. 

5.2.1.2.5 Programa de sustentabilidade da Natura ................... Erro! Indicador não definido. 

5.2.2 O papel do consumidor no canal de distribuição reverso . Erro! Indicador não definido. 

5.2.2.1 A educação ambiental como ferramenta para a operacionalização da logística reversa

 ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 20 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 25 



16 

1 INTRODUÇÃO 

A relação existente entre meio ambiente e consumo e suas consequências são temas 

que despertam, há algum tempo, a atenção da sociedade acadêmica. Mais recentemente, desde 

a década de 1970, após a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo no ano de 1972, a questão se tornou pauta do poder 

público, resultando na elaboração de políticas públicas, do setor privado – provocando a 

criação de estratégias empresariais – e da sociedade civil – demandando uma mudança 

comportamental.  

Com o progresso científico e tecnológico, desenvolvido intensamente após a 

Revolução Industrial, o mundo passou a vivenciar uma produção em larga escala, com grande 

e diversificada oferta de produtos e serviços, ocasionando o consumo de massa, o que resultou 

no aumento da pressão exercida sobre o meio ambiente. Assim, diante do desenvolvimento da 

civilização, a sociedade passou a experimentar e vivenciar, continuamente, a oferta de bens de 

consumo cada vez mais modernos, numa velocidade colossal. Nesse contexto, os indivíduos 

são despertados a consumir além das suas necessidades básicas, instigados e estimulados, 

especialmente pelas sedutoras técnicas do mercado publicitário, a saciar seus desejos e 

vontades em busca de uma felicidade baseada no consumismo descomedido.  

O consumismo envolve a aquisição de produtos e serviços para atender a uma 

insaciabilidade constante, muitas vezes alicerçada num exibicionismo, por questão de status, 

no sentido de o consumidor alcançar a aprovação social do grupo a que pertence ou que 

pretende integrar. Entretanto, tal prática compromete o meio ambiente, pois, quanto maior o 

consumo desenfreado, mais recursos são extraídos da natureza e mais resíduos são nela 

depositados como resultado do pós-consumo. Sendo assim, o consumismo se transformou 

num problema global, já que provoca graves danos ao meio ambiente, como a poluição do ar, 

do solo e da água, o desmatamento generalizado, o esgotamento dos recursos naturais, 

comprometendo a biodiversidade.  

Assim, emergiu a necessidade de abordar esta tônica: o consumismo e os impactos 

ambientais decorrentes dos resíduos sólidos originados do descarte pós-consumo em face da 

forma inadequada como se dá o manejo dos produtos e dos materiais gerados, ocasionando 

sérios problemas para todos os seres vivos.  

A relevância do tema se consagra pelo vertiginoso aumento dos volumes de resíduos 

produzidos diariamente e suas sequelas para o bem ambiental, uma vez que o consumo 
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desregrado se tornou uma prática enraizada na sociedade hodierna. A preocupação com essa 

questão é majorada pelo crescimento da população mundial, que, segundo a ONU, 

ultrapassará o número de 9 bilhões até 2050, com perspectiva de chegar a 10 bilhões em 2100, 

conforme divulgação realizada pelo endereço eletrônico da Organização das Nações Unidas 

no Brasil (ONUBR), que divulgou, em 2013, o relatório Perspectivas da População Mundial: 

Revisão de 2012.
1
  

Diante de tal problemática, surgem questionamentos: o que fazer com os resíduos 

gerados pós-consumo? Há responsabilidade dos atores envolvidos no ciclo de vida útil dos 

produtos e dos serviços de consumo? Existe algum instrumento que possa ser utilizado para 

tratamento dos resíduos sólidos oriundos da relação consumerista? O instituto da logística 

reversa pode ser considerado uma viável estratégia? A adoção dos canais de distribuição 

reversa viabiliza o controle e o processamento dos resíduos? Com a utilização da logística 

reversa, podem ser apontados benefícios e vantagens para o meio ambiente?  

Na tentativa de responder às perguntas, necessárias se fazem a reflexão e a análise da 

relação entre meio ambiente e consumo, além da respectiva regulação, pelo ordenamento 

jurídico pátrio, da prática consumista, dos fomentadores de tal comportamento do indivíduo e 

de suas consequências em face da exorbitante produção de resíduos, especialmente para o 

meio ambiente.  

Em busca de percepção mais abrangente do consumismo e de seus impactos 

ambientais, e da imprescindibilidade da responsabilidade de todos os atores em prol da tutela 

do meio ambiente, esta pesquisa se desenvolveu mediante a transdiciplinariedade da ciência 

que estuda a questão ambiental, baseada em doutrinas, legislações vigentes, documentos 

nacionais e internacionais, bem como jurisprudência e trabalhos publicados em periódicos 

acadêmicos-científicos. A presença de diversas fontes decorreu da pretensão de se conceber 

um diálogo lógico-argumentativo entre elas para obter, como objetivo geral, uma resposta que 

possibilitasse o alcance de um consumo consciente e de um desenvolvimento mais 

sustentável.  

Para tanto, o estudo teve como orientação o método dedutivo, que, substancialmente 

racional, presume o uso da razão como a forma adequada e ideal de se adquirir o verdadeiro 

conhecimento, que se efetiva, segundo essa metodologia, pelo raciocínio descendente, 

iniciado de uma análise geral para a específica, com o fim de obter uma conclusão.  

                                                 
1
 Disponível em: <http://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-novo-

relatorio-da-onu>. Acesso em: 13 maio 2015. 
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Dessa maneira, o Capítulo 2, intitulado “O Direito Ambiental: evolução, regulação e 

transdiciplinaridade”, aborda o surgimento do ramo do Direito Ambiental, com uma 

retrospectiva que relata alguns importantes acontecimentos que impactaram o meio ambiente 

no século XX. Em seguida, como resultado dos episódios apontados, é analisado o marco 

histórico das discussões sobre a problemática ambiental: a Declaração de Estocolmo de 1972.  

O estudo trata também dos tópicos sobre a responsabilidade perante o meio 

ambiente. Para a compreensão do instituto da responsabilização, é apresentada a ótica de Hans 

Jonas, pela essencialidade de sua análise da relação entre a natureza e o desenvolvimento da 

civilização. Em outro momento, são analisadas as regulamentações sobre o bem ambiental, 

iniciando-se pela positivação constitucional de Portugal, apresentando-se, na sequência, os 

diplomas do ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para as leis 6.938/1981 e 

7.347/1985 e para a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com realce para 

a sua importância na consolidação do bem ambiental, em face do compromisso firmado com a 

tutela do meio ambiente. 

O segundo Capítulo dedica-se, ainda, aos encontros internacionais sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável. Evidenciam-se as decisões da Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável – ocorrida em Joanesburgo, em 2002 – e do “Processo de 

Marrakech” em prol da produção e do consumo sustentáveis. Por fim, discorre-se sobre a 

relação transdiciplinar entre o meio ambiente e o consumo.  

O Capítulo 3, intitulado “O surgimento e a consolidação da sociedade de 

consumidores, a normatização e as transformações da relação consumerista”, disserta sobre o 

consumo, com a identificação temporal na visão de Zygmunt Bauman. Perpassa pelas 

transformações sofridas pela civilização quanto ao modo de consumir, com destaque para as 

mudanças provocadas pelo desenvolvimento científico-tecnológico, mormente após a 

Revolução Industrial, como o surgimento do consumo de massa. Um dos objetivos principais 

do capítulo é realizar a contextualização da relação consumerista com o surgimento da 

proteção jurídica, pioneiramente defendida, na década de 1960, por John Frietzgerald 

Kennedy, presidente norte-americano.  

O mesmo capítulo ainda trata do crescimento do mercado consumerista no Brasil e 

de sua regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio, com destaque para a previsão 

constitucional que estabeleceu a obrigatoriedade do Estado de proteger e defender o 

consumidor, que resultou na promulgação da Lei 8.078/1990, conhecida como Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. A pesquisa atentou para a relevância da legislação 

especial, sobretudo por se tratar de uma norma de ordem pública e de interesse social.  
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Também é objeto de análise do capítulo a transformação econômica ocorrida nos 

últimos 20 anos no país, que impactou diretamente o modo de consumir do brasileiro, com a 

consequente consolidação da sociedade de consumo, conforme se demonstra pela evolução 

das classes sociais. Em seguida, é apresentada a concepção de “Sociedade Risco”, elaborada 

por Ulrich Beck, que entende ser essa a realidade da contemporaneidade, como resultado das 

ameaças e dos perigos gerados pelo próprio homem, em sua constante busca pelo progresso. 

Finaliza-se chamando atenção para a alteração do comportamento do consumidor, que pratica, 

hodiernamente, um consumo descomedido, denominado “consumismo”, e para os respectivos 

danos provocados ao meio ambiente em face dos resíduos sólidos produzidos.  

Coube ao Capítulo 4, intitulado “O consumismo: das estratégias para aumentar o 

consumo aos impactos ambientais”, identificar e descrever a prática do consumo desenfreado, 

que se tornou uma característica da sociedade de consumidores. Para uma compreensão mais 

ampla sobre a temática, é apresentada a ótica de Zygmunt Bauman, que discorre sobre o 

consumismo e sua contextualização na atual sociedade. Aborda-se, também, o papel do 

mercado publicitário na formação e na manutenção do mercado consumista. Posteriormente, 

apresenta-se tópico a respeito da concessão facilitada de crédito e de sua considerável 

contribuição para a prática do consumismo. Citam-se, ainda, o crescimento do setor de cartão 

de crédito e suas consequências, como o fenômeno do superendividamento, fomentador de 

problemas sociais e um dos obstáculos para o desenvolvimento sustentável brasileiro.  

Além disso, o quarto Capítulo versa sobre a estratégia mercadológica da 

obsolescência programada e os impactos ambientais dela decorrentes. Nesse tópico é 

explicitada a correlação entre publicidade, consumismo e obsolescência, realizada por 

Zygmunt Bauman. A análise do referido liame permite compreender a abrangência de tal 

planejamento, mormente para o meio ambiente, diante da proliferação dos volumes de 

resíduos produzidos pós-consumo. Em seguida, é apresentada a Lei 12.305, promulgada em 2 

de agosto de 2010, que regulamentou a temática dos resíduos sólidos, com a previsão de 

instrumentos para seu controle e tratamento, a exemplo do instituto da logística reversa.  

O último Capítulo, intitulado “A logística reversa como um importante instrumento 

para efetivação de um consumo consciente e sustentável”, trata da normatização da produção 

dos resíduos sólidos, com destaque para a legislação especial que estipulou a criação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Ressalta-se a relevância da citada lei, 

mormente pela inovação em estabelecer, como uma das suas bases principiológicas, a 

responsabilidade compartilhada entre todos os responsáveis pela cadeia produtiva dos bens e 

serviços de consumo. Adiante, é apresentada decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
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proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 101/DF, que 

tratou da importação de pneus usados de países não integrantes do Mercosul.  

Por fim, esse quinto capítulo busca apresentar uma das alternativas para o controle, o 

tratamento, o processamento e a disposição final dos resíduos sólidos: a adoção, por todos os 

responsáveis pela vida útil do produto, da estratégia denominada Logística Reversa. Destaca-

se, então, a necessidade de políticas educacionais, públicas e privadas, assim como de 

informações claras e precisas para implementar essa estratégia.  

Nesse contexto, a intenção da pesquisa é demonstrar a importância da discussão das 

questões que envolvem o consumismo, suas consequências para o meio ambiente em face da 

geração exacerbada de resíduos e a implementação do fluxo reverso dos produtos ao ponto de 

partida da cadeia produtiva como alternativa para mitigar os danos ambientais.  
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2 CONCLUSÃO 

Desde os tempos mais remotos, meio ambiente e consumo se encontram interligados. 

Contudo, em face das transformações e dos aprimoramentos do processo de produção 

resultantes do desenvolvimento da civilização, especialmente com o advento da Revolução 

Industrial, esse relacionamento tornou-se desequilibrado, uma vez que a natureza passou a ser 

demandada de maneira descomedida e irresponsável. Com o desenvolvimento científico-

tecnológico, vivenciado pela humanidade nos últimos séculos, as interferências no meio 

ambiente procederam-se de forma intensa, o que tem sido realizado cada vez mais progressiva 

e abruptamente, em busca de recursos naturais para fomentar a produtividade, com o objetivo 

de atender ao sedento e crescente mercado consumerista, caracterizado pelo consumo de 

massa.  

Diante das mudanças no trato do homem com a natureza, reconheceu-se a 

importância do surgimento do ramo do Direito Ambiental e sua tutela por todos: sociedade 

civil, iniciativa privada e poder público. Assim, a partir da década de 1970, impulsionado pela 

Convenção de Estocolmo em 1972, o mundo passou a discutir as questões referentes aos 

impactos ambientais causados pela civilização, como, da mesma forma, a necessidade da 

adoção de medidas para enfrentar tal situação.  

Nesse cenário de preocupação com o bem ambiental, em vários países, diplomas 

constitucionais surgiram nos anos e nas décadas seguintes estabelecendo a sua proteção, como 

ocorreu com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao prescrever o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em busca de uma sadia qualidade de vida, 

como um direito fundamental, que deve ser preservado e defendido por todos, para resguardar 

as presentes e as futuras gerações. Desse modo, em decorrência da relevância da tutela do 

meio ambiente, sua regulamentação se encontra prescrita em diversas legislações 

infraconstitucionais, especialmente na Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, recepcionada pela vigente Constituição.  

Durante todo o estudo realizado no presente trabalho, a temática ambiental 

encontrou-se diretamente conectada com a tônica consumerista. Isso porque uma efetiva 

tutela do meio ambiente implica a prática de um consumo consciente, a ser realizado por 

todos os atores. Quando a conscientização não é desenvolvida pelos indivíduos, as 

consequências são nefastas para a natureza, como se constata pelos danos provocados pelo 

consumismo desenfreado empreendido na sociedade hodierna. 



22 

No ordenamento pátrio, a normatização das relações de consumo foi determinada 

pela Constituição da República, o que implicou a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor, Lei 8.078/1990, norma de ordem pública e de interesse social. Na referida 

legislação especial, estipulou-se a Política Nacional das Relações de Consumo, que possui 

como um dos objetivos, entre vários, a melhoria da qualidade de vida, o que, necessariamente, 

esbarra na relação com o meio ambiente.  

Ocorre que foi constatado ser a prática contemporânea do consumo exorbitante e 

exagerado, denominado como consumismo, um dos entraves para o alcance de uma sadia 

qualidade de vida e um efetivo bem-estar, assim como um dos motivadores da crise ambiental 

que assola a humanidade. O consumismo também provoca superendividamento, 

especialmente pela concessão facilitada de crédito e pela instigação dos anúncios 

publicitários, o que gera problemas sociais, além de configurar-se como obstáculo para a 

implementação do desenvolvimento sustentável.  

O consumismo encontra-se consolidado na sociedade atual e é incentivado, 

estimulado e impulsionado pelas sedutoras estratégias de marketing. Para tanto, o mercado 

publicitário emprega todos os instrumentos e ferramentas para criar novas necessidades de 

consumo, assim como para convencer o consumidor de que, quanto mais se consome, maior a 

satisfação e a sua aceitação no grupo social.  

Os hábitos de consumo são fortemente manipulados pelas publicidades, elaboradas 

com o objetivo de persuadir os consumidores a adquirirem, de forma contínua, os produtos e 

os serviços ofertados. Além da contribuição das técnicas de marketing, o consumismo 

também é fomentado pela obsolescência programada, tática empresarial para reduzir a vida 

útil dos bens de consumo, seja pela perda da funcionalidade, seja pela dificuldade de reparo, 

seja, ainda, pelo lançamento de modelos mais modernos, o que força a compra de novos 

produtos.  

Perante a realidade do consumo desmesurado, analisaram-se as sequelas causadas no 

meio ambiente resultantes dos danos produzidos pelo próprio homem, para potencializar, num 

ritmo cada vez mais frutífero e rentável, a relação entre produção e consumo. A intervenção 

descomunal na natureza para propiciar o aumento da produtividade e o respectivo consumo 

gera perigos, caracterizados por imprevisibilidade, universalidade, ausência de controle, 

ameaçando todos os seres vivos, o que, na concepção do sociólogo alemão Ulrich Beck, 

caracteriza a sociedade atual como de risco.  

A prática de atos irresponsáveis coloca em risco a própria humanidade, visto que 

provoca desastres ambientais incontroláveis, com danos generalizados, nem sempre passíveis 
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de mensuração, quantificação e valorização, como a tragédia de Bento Rodrigues, distrito da 

cidade mineira de Mariana, ocorrida em 5 de novembro de 2015, oriunda do rompimento de 

uma barragem de rejeitos, construída para conter os detritos derivados da atividade de 

extração de minério de ferro, matéria-prima destinada à produção de inúmeros bens de 

consumo. Nesse desastre, decorrente da atividade da Mineradora Samarco, a 

imprevisibilidade e a falta de controle são prontamente identificáveis, uma vez que o mar de 

lama de resíduos comprometeu não apenas vidas humanas, mas também a biodiversidade de 

forma geral, especialmente por ter atingido significativamente o Rio Doce, além de ter 

devastado patrimônio particular e histórico-cultural, entre outros danos provocados, trazendo 

prejuízos para a toda a coletividade. Ressalta-se que os resíduos constantes na barragem 

rompida não se originam da relação pós-consumo – a qual foi enfocada nesta dissertação –, 

mas, sim, são caracterizados como pré-consumo, pois que são constantes da linha de insumo 

para fomentar o processo de produção dos produtos e dos serviços a serem ofertados 

posteriormente no mercado.  

Relativamente aos resíduos gerados pós-consumo, identificou-se a problemática 

derivada do consumismo desordenado, já que um dos seus efeitos é a degradação do meio 

ambiente, resultante do volume colossal de produtos e materiais produzidos em face da forma 

irregular e irresponsável de proceder ao descarte. Assim, a produção e o consumo em massa 

provocam o aumento da quantidade de lixo produzido, o que resulta em graves consequências 

para o ambiente, de forma geral, como a poluição do ar, do solo e dos lençóis freáticos, além 

de propiciar a proliferação dos transmissores de doenças.  

Tendo em vista a seriedade do tema, analisou-se a Lei 12.305/2010, que criou a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Sua normatização foi inovadora, já que, 

entre os vários objetivos, estabeleceu a gestão compartilhada entre todos os partícipes da 

cadeia produtiva dos bens de consumo em prol da proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental. Outro dispositivo que chamou a atenção foi a criação de políticas públicas e 

privadas no sentido de estimular e incentivar a adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços.  

Importa lembrar que o alcance dos objetivos da PNRS depende da atuação de todos 

os atores: poder público, iniciativa privada e sociedade civil, por isso a legislação estipulou, 

como um de seus princípios, a responsabilidade compartilhada, com vistas a viabilizar uma 

atuação eficaz para o controle, o processamento e a disposição final adequada dos resíduos 

produzidos pós-consumo. Assim, este estudo ressaltou a relevância da responsabilidade 

compartilhada, pois a cooperação de todos os sujeitos que contemplam e integram a vida útil 
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dos bens e dos serviços é imprescindível para o sucesso no tratamento de materiais e produtos 

descartados após o consumo, irregularmente despejados no meio ambiente.  

Uma das formas de viabilizar a eficácia da PNRS é, portanto, o compartilhamento da 

responsabilidade no tocante à destinação reversa dos resíduos produzidos. Sendo assim, o 

instituto da logística reversa foi normatizado para esta ser utilizada como um dos instrumentos 

capazes de dar um destino apropriado para os objetos e os insumos que não despertam mais 

interesse nos consumidores. Apontou-se, então, que, diante da imposição da constituição de 

canais de distribuição de fluxo reverso, englobando todos os atores responsáveis pela vida útil 

dos bens e dos serviços de consumo – fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana –, um novo modelo 

comportamental começou a ser construído.  

As vantagens proporcionadas pela implementação da logística reversa são evidentes, 

pois privilegiam todos os setores, não se limitando à mitigação dos impactos ambientais. Isso 

porque a adoção de técnicas que propiciam o retorno dos resíduos ao ponto de origem da 

cadeia produtiva possibilita benefícios para o setor empresarial, assim como sociais e para o 

poder público. Frisam-se algumas das vantagens mencionadas: novas oportunidades de 

negócios, como o setor da reciclagem; redução de custos da produção, com o 

reaproveitamento das matérias-primas extraídas; melhoria da imagem coorporativa, em face 

da adoção de estratégias em prol do desenvolvimento sustentável; empregabilidade; inclusão 

social, como no caso dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; diminuição da 

poluição, inclusive da visual nos grandes centros metropolitanos; facilidade no manejo da 

coleta pelos órgãos de limpeza urbana; melhoria da qualidade de vida.  

A Lei da PNRS, em pouco tempo de vigência, pouco mais de cinco anos, já começou 

a produzir frutos. Foram citados alguns exemplos que comprovam a eficácia da adesão à 

estratégia de retornar os materiais e os produtos descartados, após o consumo, à ponta da 

cadeia de produção. Além das iniciativas privadas citadas, foi mencionado o pioneiro acordo 

setorial realizado em 2015 entre o Ministério do Meio Ambiente, representantes do 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e as associações do setor 

empresarial com vistas a implementar o fluxo reverso para as embalagens. Outro exemplo que 

mereceu destaque foi o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), que contempla 

empresas de diversos setores da indústria brasileira com o objetivo de viabilizar uma 

destinação adequada aos resíduos produzidos pós-consumo.  

Foi objeto de realce, também, o papel do consumidor, por ser um dos protagonistas 

na efetiva implementação dos canais de distribuição de fluxo reverso dos resíduos pós-
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consumo. Por isso, a relevância do cumprimento do direito básico à informação clara, precisa 

e objetiva, assim como a necessidade de políticas públicas e privadas em prol da educação 

ambiental, para a formação de uma sociedade mais consciente dos seus atos, especialmente no 

tocante às consequências que o consumo irresponsável provoca.  

A atuação do consumidor é imprescindível para o sucesso da consolidação da 

logística reversa, que, certamente, é uma das estratégias que propiciam um desenvolvimento 

mais sustentável, já que o tratamento adequado dos resíduos sólidos diminuiu os impactos 

ambientais. Assim, diante da conscientização da necessidade de sua contribuição, o 

consumidor transforma os seus hábitos e se torna um multiplicador, na sua família, na sua 

comunidade e na sociedade. Tal mudança de comportamento é oportunizada pela ação 

encadeada dos demais atores, poder público e iniciativa privada, que devem proporcionar uma 

contínua educação em favor do consumo consciente. Além de educarem, também é preciso 

que disponibilizem informações úteis a respeito de como poderá agir o consumidor para 

efetivamente participar do processo do fluxo reverso, por exemplo, com uma eficaz 

comunicação informando o endereço dos postos de coleta para que os produtos não mais 

utilizados possam ser adequadamente descartados.  

Ademais, a educação e a informação devem ser valorizadas não apenas para a 

viabilização da logística reversa, mas em razão da abrangência que alcançam, pois um 

consumidor consciente entende os malefícios da prática do consumismo desenfreado e passa a 

reconhecer a importância das ferramentas e dos instrumentos que podem ser utilizados em 

prol da sustentabilidade.  

Não se pode olvidar que, em tempos de escassez de recursos naturais e de crescente 

degradação do meio ambiente, a busca por alternativas que possibilitem a mitigação dos 

danos é imprescindível, o que resulta na distinção das apostas em técnicas de 

desenvolvimento sustentável, como a adoção dos canais de distribuição reversa dos fluxos de 

resíduos oriundos do pós-consumo.  

Por fim, a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado perpassa, indubitavelmente, pelo consumo consciente. Essa conscientização deve 

ser considerada sob uma perspectiva holística, com o englobamento do poder público, da 

iniciativa privada e da sociedade civil, pois somente com a adoção, por todos, dos valores 

econômicos, sociais e ecológicos de forma integrada e indissociável é que poderá se 

vislumbrar uma sadia qualidade de vida, não só para as presentes, mas também para as futuras 

gerações.  
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