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“Não herdamos o mundo de nossos pais; nós o 
pegamos emprestado de nossos filhos”. 
 
(BERRY, Wendell Erdman; 1971). 
 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 
para todo o propósito debaixo do céu: há tempo de 
nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo 
de arrancar o que se plantou (...); tempo de guardar 
e tempo de jogar fora”. 
 
(BÍBLIA SAGRADA. Eclesiastes 3. 1, 2 e 6. Antigo 
Testamento). 
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ROL DE CATEGORIAS E CONCEITOS OPERACIONAIS 

 
Análise do comportamento: cuida-se de ciência que tem por objetivo produzir 
conhecimento empírico/experimental que estabeleça relações entre variáveis 
ambientais e o comportamento. No âmbito filosófico, fundamenta-se no 
Behaviorismo Radical, de Burrhus Frederic Skinner, voltado para o estudo dos 
comportamentos passados a fim de encontrar auxílio na compreensão da sua 
influência em comportamentos presentes e futuros1. 
 
Análise econômica do direito: é o campo do conhecimento humano que tem por 
objetivo empregar os variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das 
ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o 
desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente com 
relação às suas consequências2. 
 
Aterro sanitário: é uma das formas tecnicamente adequadas de disposição final e a 
menos custosa de ser implantada. A instalação e operação dependem de um grande 
espaço físico, dentro do qual os resíduos são depositados, com observância de 
rigorosas posturas técnicas, que minoram ou, por vezes, evitam a ocorrência de 
danos ambientais3. 
 
Ciclo de vida do produto: consiste na série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final4.  
 
Coleta seletiva: trata-se da coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição5. 
 
Comportamentalismo: é o estudo de como o homem procede, interage e responde 
ao ambiente onde está inserido, considerando para tanto o aprendizado da 
psicologia e remetendo ao behaviorismo radical6. 

                                            
1 MOREIRA, Márcio Borges; MEDEIROS, Carlos Augusto de. Princípios básicos de análise do 
comportamento. 2 ed. Porto Alegre: Artmed (edição digital), 2019, pos. 6602 de 6958 – 95%. 
2 GICO JR., Ivo T. Introdução à análise econômica do direito. In RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; 
KLEIN, Vinícius. O que é análise econômica do direito: uma introdução. 2 ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 17. 
3 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters do 
Brasil, 2018, p. 1485. 
4 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. IV. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
5 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. V. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
6 Trata-se de uma opção teórica adotada para responder aos problemas propostos nesta pesquisa 
sem prejudicar ou extrapolar a sua estrutura metodológica. Porém, há outras plataformas científicas 
também capazes de contribuir para esta temática. Atualmente, a ciência sobre o comportamento 
humano também é protagonizada pela psicologia social, pela neuropsicologia, pela neurociência, 
entre outras. 
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Constitucionalismo: é o movimento surgido nos últimos três séculos que visa a 
submissão do poder ao direito instituído pela sociedade e, antes de tudo, à 
constituição. Para isso, ao mesmo tempo estabelece um processo político aberto, 
livre e democrático, canalizado por meio de regras predeterminadas que excluem a 
legitimidade do domínio da força como única ou principal razão para a resolução de 
conflitos entre os indivíduos. Apresenta-se, de um lado, como a limitação do poder 
governante e, de outro lado, preconiza a supremacia da lei, com previsão de direitos 
e garantias fundamentais incorporados à ordem constitucional7. 
 
Consumismo: é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 
desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, neutros 
quanto ao regime, transformando-os na principal força propulsora e operativa da 
sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 
estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao 
mesmo tempo um papel importante nos processos de auto identificação individual e 
de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida individuais8. 
 
Dano ambiental: é toda interferência antrópica infligida ao patrimônio ambiental 
(natural, cultural, artificial), capaz de desencadear, imediata ou potencialmente, 
perturbações desfavoráveis (in pejus) ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de 
vida, ou a quaisquer outros valores da coletividade ou de pessoas determinadas9. 
 
Dano ambiental pós-consumo: é o prejuízo decorrente da lesão intolerável ao 
meio ambiente causada pelos efeitos da ação humana na cadeia de produção e 
consumo, notadamente os infortúnios relacionados ao ciclo de vida dos produtos, 
bens e mercadorias, desde a sua extração da natureza até o exercício escorreito da 
sua destinação ou disposição final, na forma de resíduos ou rejeitos. 
 
Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos10. 
 
Direito ambiental: é o ramo da ciência jurídica que tem por finalidade regular a 

                                            
7 MOLAS, Isidre. Derecho constitucional. 4 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2016, p. 45: “El 
constitucionalismo es el movimiento surgido en los últimos tres siglos que se propone alcanzar la 
sumisión del poder al Derecho establecido por la Sociedad, y en primer lugar a la Constitución. Para 
ello, al mismo tiempo establece un proceso político abierto, libre y democrático, canalizado a través 
de reglas predeterminadas que excluyen la legitimidad del imperio de la fuerza como razón única o 
principal para resolver los conflictos entre los individuos” (tradução livre). 
8 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 41. 
9 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 323. 
10 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. VII. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
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apropriação econômica dos bens ambientais, de forma que ela se faça levando em 
consideração a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico social, 
assegurando aos interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, bem 
como padrões adequados de saúde e renda. Ele se desdobra em três vertentes 
fundamentais, que são constituídas pelos: (1) direito ao meio ambiente; (ii) direito 
sobre o meio ambiente; e (iii) direito do meio ambiente. Tais vertentes existem, na 
medida em que o direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental que 
cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao 
desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais. Mais do que um 
ramo autônomo do direito, o direito ambiental é uma concepção de aplicação da 
ordem jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do direito. O 
direito ambiental tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma 
dimensão econômica que devem ser compreendidas harmonicamente11. 
 
Disposição final ambientalmente adequada: é a distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos12. 
 
Economia Circular: economia responsável, sustentável, inovadora e 
transformadora que busca estimular a eficiência para a redução do desperdício e o 
aproveitamento dos recursos, tanto materiais quanto energéticos, dentro dos ciclos 
produtivos (técnicos e biológicos), durante o maior tempo possível, em condições de 
uso e valor adequados, aproveitando-se ao máximo os resíduos cuja geração ao 
final de sua vida útil não tenha conseguido evitar.     
 
Economia Linear: economia baseada na utilização de grande quantidade de 
matéria-prima e energia de baixo custo, de fácil obtenção, fornecimento e 
eliminação, cujo sistema, focado no consumo e no descarte, e não no uso 
restaurativo de recursos, acarreta desperdícios e perdas significativas ao longo de 
sua cadeia de valor, assim como acúmulo de resíduos depositados no meio 
ambiente e, por conseguinte, ocasionando forte impacto ao meio ambiente. 
 
Equipamentos eletroeletrônicos (EEE): são os equipamentos que dependem de 
corrente elétrica ou campo eletromagnético para funcionar, bem como aqueles que 
geram, transferem ou medem correntes e campos magnéticos13. 
 
Gerenciamento de resíduos sólidos: é o conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

                                            
11 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9 ed. rev., ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006, p. 9.  
12 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. VIII. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
13 XAVIER, Lúcia Helena; CARVALHO, Teresa Cristina Melo de Brito. Introdução à gestão de 
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. In.: Gestão de resíduos eletroeletrônicos: uma 
abordagem prática para a sustentabilidade. 1 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 2. 
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integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
nos termos da Lei n. 12.305/201014. 
 
Gestão integrada de resíduos sólidos: consiste no conjunto de ações voltadas 
para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e 
sob a premissa do desenvolvimento sustentável15. 
 
Hierarquia na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos brasileiros: 
observa-se a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos16. 
 
Incineração: cuida-se de mecanismo de destinação final adequada de resíduos, 
consistente em processo de queima controlada, normalmente mais indicado para 
boa parte dos resíduos industriais e para os denominados inertes combustíveis, 
podendo ser também utilizada para o lixo domiciliar. Trata-se de processo 
geralmente custoso, mas que apresenta como vantagem a eliminação quase total 
dos resíduos, além de ocupar espaço físico bastante reduzido17. 
 
Lixão: trata-se de forma arcaica e prática condenável de disposição final, sendo os 
resíduos lançados ao solo, em área a tal destinada, sem qualquer estudo prévio, 
monitoramento ou tratamento. O impacto ambiental, nesses casos, geralmente 
consiste em contaminação do solo por chorume – líquido percolado oriundo da 
decomposição de matéria orgânica –, podendo atingir o lençol freático e cursos de 
água, e supressão da vegetação18. 
 
Logística reversa: 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 adequada19. 
 
Meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

                                            
14 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. X. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
15 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XI. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
16 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 9º, caput. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
17 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
18 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
19 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XII. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
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formas20.  
 
Modernidade: trata-se do período que se estende do iluminismo europeu de 
meados do século XVIII a, pelo menos, meados dos anos 1980, caracterizado pela 
secularização, racionalização, democratização, individualização e ascensão da 
ciência21. 
 
Neoconstitucionalismo: é alternativa interpretativa ao direito a partir da valorização 
dos direitos fundamentais, que ganharam forte evidência após o período do segundo 
pós-guerra – marcado negativamente pelos equívocos do positivismo e eventuais 
injustiças decorrentes da interpretação literal de seus comandos positivados –, 
preconizando assim uma necessária valoração interpretativa constitucional22. 
 
Obsolescência planejada: é a expressão comum utilizada para descrever as mais 
diversas técnicas adotadas para limitar artificialmente a durabilidade dos produtos 
manufaturados com o objetivo de estimular o consumo repetitivo23.  
 
Política Nacional de Resíduos Sólidos: instituída pela Lei n. 12.305/2010, a qual 
“reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e 
ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos”24. 
 
Pós-modernidade: é o período histórico seguinte à modernidade, que é definido 
com menos clareza, é menos pluralístico e menos socialmente diversificado do que 
a modernidade que o precedeu. Costuma-se dizer que a pós-modernidade começou 
a se desenvolver a partir do início dos anos 1970. A virada pós-moderna na teoria 
social começou em meados dos anos 1980, embora o conceito de pós-moderno 
date de uma década antes na cultura e nas artes25. 
 
Produtos eletroeletrônicos (EEE): são os equipamentos de uso doméstico cujo 
funcionamento depende de correntes elétricas com tensão nominal de, no máximo, 
duzentos e quarenta volts26. 

                                            
20 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 16 out. 2020.  
21 GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da sociologia. Tradução de 
Claudia Freire. São Paulo: Editora Unesp, 2016, p. 22. 
22 GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 144.  
23 MORAES, Kamila Guimarães. Panorama atual dos aspectos jurídicos da obsolescência 
planejada e os novos limites para o século XXI. In LEITE, José Rubens Morato et al. Direito 
ambiental para o século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação dos 
resíduos sólidos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 212. 
24 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 21 
abr. 2020. 
25 GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. op. cit., 2016, p. 27. 
26 BRASIL. Decreto n. 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. Regulamenta o inciso VI do caput do art. 
33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de 
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Reciclagem: é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa27. Consiste em outra forma de destinação final ambientalmente 
adequada em que se busca reprocessar e aproveitar novamente determinados 
resíduos sólidos28. 
 
Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE): são os produtos, partes ou 
componentes dos equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo29. 
 
Resíduos sólidos: são o material, a substância, o objeto ou o bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível30.  
 
Resíduos sólidos pós-consumo: são o material, a substância, o objeto ou o bem 
socioambiental descartado, resultante de atividades humanas de consumo, que gera 
obrigação para o seu proprietário ou possuidor de bem atender a função 
socioambiental desta propriedade ou posse dispensada, sob pena de 
responsabilização pós-consumo pelos danos ambientais decorrentes da má 
destinação ou disposição destes resíduos sólidos. 
 
Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 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 dos 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 da Lei n. 12.305/201031. 
 

                                                                                                                                        
outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Art. 3º, inc. XIV. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm>. Acesso em: 20 nov. 
2020. 
27 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XIV. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
28 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
29 XAVIER, Lúcia Helena; CARVALHO, Teresa Cristina Melo de Brito. op. cit., 2014, p. 2. 
30 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XVI. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
31 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XVII. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
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Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 
final ambientalmente adequada32. 
 
Sociedade de consumo:  cuida-se de um dos inúmeros rótulos utilizados para se 
referir à sociedade atual, marcada pela conjunção de avanço tecnológico, 
desenvolvimento industrial, produção massificada, crescimento de mercado, 
esgotamento de recursos naturais, publicidade agressiva, crédito fácil, encurtamento 
da vida útil de produtos e obsolescência planejada; ou seja, diversos ingredientes 
estimuladores de um modo de vida voltado para o consumo exagerado.  
 
Sustentabilidade: trata-se de um imperativo ético tridimensional – ambiental, social 
e econômico – que deve ser implementado em solidariedade sincrônica com a 
geração atual, diacrônica com as futuras gerações, e em sintonia com a natureza, ou 
seja, em benefício de toda a comunidade de vida e dos elementos abióticos que lhe 
dão sustentação. A possibilidade desse novo paradigma (...) deve operar de forma 
intransigente com o direito à vida, atuar de forma dúctil e flexível na implementação 
dialética de outros bens e valores da comunidade e induzir condutas positivas, 
empreendidas em prol da melhora contínua da qualidade de vida em todas as suas 
dimensões, inclusive em benefício das futuras gerações33. 
 
Transconstitucionalismo: é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto 
estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos 
mesmos problemas de natureza constitucional34.  
 
Usina de compostagem: forma de destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos e que possibilita os maiores ganhos ambientais. Destina-se tão 
somente aos resíduos sólidos domésticos e compreende processo de transformação 
de matéria orgânica em composto a ser utilizado como enriquecedor do solo em 
áreas agrícolas35. 
 
Vazadouro a céu aberto (lixão): local de disposição inadequada de resíduos 
sólidos no meio ambiente, contaminando a atmosfera, solo, águas subterrâneas e 
águas superficiais, não havendo nenhuma forma de segurança ambiental, inclusive 
podendo ter a presença de animais e de catadores36. 

                                            
32 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Art. 3º, inc. XV. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
33 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Itajaí: Univali (edição digital), 2012, p. 54. 
34 HAIDAR, Rodrigo. O acesso à justiça não é só o direito de ajuizar ações. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj>. 
Acesso em: 22 jun. 2019. 
35 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
36 MARCHI, Cristina Maria Dacach Fernandez. Gestão dos resíduos sólidos: conceitos e 
perspectivas de atuação. 1 ed., Curitiba: Appris, 2018, pos. 322 de 3135 – 10%. 
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RESUMO 

A presente tese está inserida na área de concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, vinculando-se às 

linhas de pesquisa Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade e Derecho 

Ambiental y Sostenibilidad. O objetivo investigatório consiste em ofertar uma 

proposição inédita e original que possa servir como alternativa para a superação da 

má gestão de resíduos sólidos. A pesquisa articula a utilização de instrumentos 

jurídicos capazes de incentivar mudanças no comportamento humano a fim de 

alcançar uma gestão ambientalmente sustentável e responsável dos resíduos 

sólidos pós-consumo. Para tanto, apresenta-se num quadro histórico e sociológico o 

momento atual da humanidade, denominado pós-modernidade, que tem no 

consumismo uma forte característica e encontra na obsolescência planejada potente 

patologia mercadológica que coopera para uma aceleração da degradação 

ambiental pela extração exagerada de recursos naturais, ao mesmo tempo em que 

gera resíduos sólidos cuja destinação é mal gerida. A ciência do direito, por seu viés 

comportamental, pode e deve contribuir para as alterações necessárias na conduta 

do homem em sociedade. Em tal horizonte teórico, observa-se que a transição de 

um padrão linear de produção e consumo para a economia circular é uma importante 

oportunidade de evolução do modelo econômico atual, mais sustentável, capaz de 

superar uma crise ambiental de âmbito transnacional e cooperando com a 

preservação do equilíbrio dos ecossistemas e a conservação dos recursos naturais 

globais, sem deixar de criar alternativas de emprego e renda para o mercado e 

oportunizar vantagens competitivas para os estados. É nesse contexto, com a 

fundamental reserva de humildade científica, que se ousa propor um modelo 

econômico circular, estimulado por intermédio de instrumentos jurídicos, capaz de 

conceber um homem mais responsável, com hábitos sustentáveis e preparado para 

gerir os dilemas desta e das futuras gerações, conciliando desenvolvimento 

econômico, bem-estar e qualidade ambiental.    

Palavras-chave: Pós-modernidade, consumismo, obsolescência, meio ambiente, 

resíduos sólidos, sustentabilidade, economia circular. 
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RESUMEN 

Esta tesis se inserta en el área de concentración Constitucionalismo, 

Transnacionalidad y Producción del Derecho, vinculada a las líneas de investigación 

Estado, Transnacionalidad y Sostenibilidad y Derecho Ambiental y Sostenbilidad. El 

objetivo investigativo es ofrecer una propuesta original y sin precedentes que pueda 

servir como alternativa para superar la mala gestión de los resíduos sólidos. La 

investigación articula el uso de instrumentos legales capaces de incentivar cambios 

en el comportamiento humano para lograr una gestión ambientalmente sostenible y 

responsable de los residuos sólidos posconsumo. Para ello, el momento actual de la 

humanidad, denominado posmodernidad, se presenta en un marco histórico y 

sociológico, que tiene una fuerte característica en el consumismo y encuentra en la 

obsolescencia programada una potente patología de mercado que coopera para una 

aceleración de la degradación ambiental por la extracción excesiva de recursos 

mientras genera residuos sólidos cuyo destino está mal gestionado. La ciencia del 

derecho, debido a su sesgo comportamental, puede y debe contribuir a los cambios 

necesarios en la conducta del hombre en la sociedad. En tal horizonte teórico, se 

observa que la transición de un patrón lineal de producción y consumo a la 

economía circular es una oportunidad importante para la evolución del modelo 

económico actual, más sostenible, capaz de superar una crisis ambiental 

transnacional y cooperar con el preservando el equilibrio de los ecosistemas y 

conservando los recursos naturales globales, mientras crea alternativas de empleo e 

ingresos para el mercado y brinda ventajas competitivas para los estados. Es en 

este contexto, con la reserva fundamental de la humildad científica, que se atreve a 

proponer un modelo económico circular, estimulado a través de instrumentos 

legales, capaz de concebir un hombre más responsable, con hábitos sostenibles y 

preparado para gestionar los dilemas de esta y las futuras generaciones, conciliando 

desarrollo económico, bienestar y calidad ambiental. 

Palabras clave: Posmodernidad, consumismo, obsolescencia, medio ambiente, 

residuos sólidos, sostenibilidad, economía circular.   
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ABSTRACT 

This thesis is within in the area of concentration “Constitutionalism, 

Transnationality and Production of Law” and is linked to the lines of Research “State, 

Transnationality and Sustainability” and “Environmental Law and Sustainability”. The 

investigative objective is to propose an unprecedented and original alternative to 

overcome the mismanagement of solid waste. The research articulates the use of 

legal instruments capable of encouraging changes in human behavior in order to 

achieve an environmentally sustainable and responsible management of post-

consumption solid waste. It presents, within a historical and sociological framework, 

the current period of humanity, called post-modernity, which is strongly marked by 

consumerism and in which planned obsolescence indicates a severe market 

pathology that contributes to the accelaration of environmental degradation through 

the excessive extraction of resources, while generating solid waste whose 

destination is poorly managed. Due to its behavioral bias, the science of law can and 

must contribute to the necessary changes in the conduct of man in society. Within 

this theoretical horizon, it is observed that the transition from a linear pattern of 

production and consumption to a circular economy is an important opportunity for the 

evolution of the current, more sustainable economic model, capable of overcoming a 

transnational environmental crisis, promoting the pereservation of the balance of 

ecosystems, and conserving global natural resources, while creating alternatives for 

employment and income for the market and providing competitive advantages for 

states. It is in this context, with the fundamental reserve of scientific humility, that a 

circular economic model is proposed, stimulated through legal instruments, capable 

of conceiving a more responsible humanity, with sustainable habits, prepared to 

manage the dilemmas of this and future generations and reconciling economic 

development, well-being and environmental quality. 

Keywords: Postmodernity, consumerism, obsolescence, environment, solid waste, 

sustainability, circular economy. 
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INTRODUÇÃO 

A crise ambiental global tornou-se tema comum e caro para a opinião 

pública. Na pós-modernidade, a atividade humana irresponsável produz danos 

ambientais de impacto individual e em escala global. O homem individualista, 

egoísta, hedonista e consumista tem agido como péssimo proprietário e usufrutuário 

dos recursos naturais, dispondo destes de forma irracional e predatória a fim de 

satisfazer seus interesses mais comezinhos.  

Este mesmo indivíduo tem encontrado dificuldade em reconhecer que seu 

proceder degradante gera danos ambientais em larga escala e para além das 

fronteiras das nações, afetando globalmente toda a biodiversidade e rumando para 

um trágico desfecho: o colapso. 

Essa necessária reflexão aponta para uma dificuldade pós-moderna: 

como lidar com o desequilíbrio existente entre a escassez de recursos naturais e a 

produção demasiada e a destinação inadequada de resíduos sólidos pós-consumo? 

Nessa problemática, um eixo temático pautado em duas ações 

fundamentais se sobressai: o uso racional dos recursos naturais e a gestão 

adequada dos resíduos sólidos produzidos pelo homem.  

A humanidade, desde há muito, elegeu como seu principal objetivo o 

progresso. Para o alcance do crescimento infinito, a sociedade pós-moderna aposta 

em inovações tecnológicas e científicas e em formas produtivas aceleradas e 

complexas. Vivem-se dias de produção industrial massificada e de consumismo 

exagerado, tendo na obsolescência planejada estratégia de mercado voltada para a 

limitação artificial da durabilidade dos produtos e serviços com o objetivo de 

estimular o consumo repetitivo. 

Se o destino da sociedade está fortemente atrelado à economia e ao 

mercado, e o sucesso destes depende de um gradativo incremento da demanda, a 

reclamar o emprego progressivo de recursos finitos encontrados na natureza, a 

ciência do direito necessita apontar um caminho para que a indesejada degradação 

não seja o desfecho único, fatal e implacável. Incentivos jurídicos para as 
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necessárias mudanças comportamentais são imprescindíveis. 

Ao pensar na solução para este dilema tão atual, é necessário frisar duas 

questões: 1) não podemos deixar de consumir; e 2) não podemos deixar de gerar 

resíduos. O que fazer? Chegamos a um ponto de inflexão.  

A atividade humana e a própria vida na pós-modernidade tornam as 

ações de consumir e produzir resíduos inadiáveis. Logo, não se afigura possível 

propor o abandono do consumo, tampouco a não geração de resíduos. 

As imprescindíveis transformações no comportamento humano podem ser 

alcançadas a partir da transição de um padrão linear de produção e consumo para a 

economia circular, encontrando-se nesta concepção uma importante oportunidade 

de evolução do modelo econômico atual, mais sustentável, capaz de superar uma 

crise ambiental de âmbito transnacional e cooperando com a preservação do 

equilíbrio dos ecossistemas e a conservação dos recursos naturais globais, sem 

deixar de criar alternativas de emprego e renda para o mercado e oportunizar 

vantagens competitivas para os estados.  

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de 

Doutor pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do 

Itajaí – UNIVALI, inserindo-se na área de concentração Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção do Direito, com dupla titulação pela Universidad de 

Alicante – UA/Espanha, Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales – 

IUACA. 

O trabalho está inserido nas linhas de pesquisa Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade (PPCJ - UNIVALI) e Derecho ambiental y de 

la sostenibilidad (IUACA – UA), possuindo como objetivo investigatório geral 

investigar os danos ambientais globais decorrentes da má administração dos 

resíduos sólidos pós-consumo provenientes da obsolescência planejada, que podem 

ser enfrentados no âmbito estatal e transnacional por meio da formulação de 

incentivos jurídicos capazes de fomentar uma gestão circular, sustentável e 

responsável dos resíduos sólidos pós-consumo.  
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Como objetivos específicos do trabalho citam-se: i) analisar o mundo 

atual em que vivemos, a partir do exame da sociedade pós-moderna e de suas 

principais transformações ao longo das últimas décadas, notadamente por conta do 

fenômeno da globalização e seus impactos no modo de vida atual, marcado pelo 

consumismo e pela produção industrial massificada, criando um modelo social e 

econômico insustentável, com agravamento da crise ambiental; ii) introduzir a 

temática da obsolescência planejada como estratégia mercadológica maléfica ao 

meio ambiente e, por consequência, à humanidade; iii) apresentar o direito como 

ciência comportamental e dogmática, com destaque para o direito ambiental e seu 

status de norma constitucional e que, por isso, irradia-se pelos ordenamentos 

jurídicos; iv) identificar o paradigma da sustentabilidade como novo conceito 

axiológico e jurídico; v) expor a realidade jurídica de outros países no trato dos 

resíduos, em estudo comparado; vi) discorrer sobre a política nacional de resíduos 

sólidos; vii) identificar a economia circular como instrumento de gestão e ação 

estratégica para a utilização eficiente e racional, buscando conservar e reaproveitar 

os recursos naturais; viii) defender uma ideia sistêmica envolvendo o trato dos 

impactos ambientais da ação humana de modo preventivo (formação de uma 

consciência ecológica por meio da sustentabilidade) e repressivo (responsabilidade 

ambiental compartilhada), ix) oportunizar transformações nos indivíduos (por 

educação e conscientização), na sociedade (por estímulos), na gestão empresarial e 

mercado (por incentivos econômicos a um modelo sustentável), assim como em 

todas as esferas do estado, não se restringindo a território específico. 

O problema enfrentado se concentra em investigar em que medida a 

ideia de um sistema jurídico incentivador de um modelo econômico circular, 

sustentável e responsável, é capaz de, em meio ao cenário atual de crise ambiental 

de proporções globais, estimular condutas a fim de fomentar uma melhor gestão dos 

resíduos sólidos pós-consumo para o enfrentamento dos impactos danosos da ação 

humana na natureza. 

Para a pesquisa foram suscitadas algumas hipóteses: i) a crise da 

gestão de resíduos, com reflexos ambientais, apresenta-se como efeito colateral do 

consumismo na pós-modernidade; ii) o direito e sua condição de ciência 
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comportamental; iii) o direito ambiental e a sustentabilidade na gestão de resíduos 

sólidos, aptos a fornecer estímulos para que a sociedade possa se desenvolver 

economicamente em harmonia com a natureza; iv) o estudo de outros ordenamentos 

jurídicos e suas contribuições; v) a política nacional de resíduos sólidos e a 

promoção de uma gestão integrada e solidária de resíduos e rejeitos; vi) a economia 

circular como paradigma para uma gestão eficiente e integrada dos resíduos, 

voltada para o uso racional e sustentável da matéria prima de origem ambiental, 

cada vez mais escassa e limitada pelo seu uso na produção massificada, que acaba 

por ser indevidamente descartada ao final do processo industrial, quando poderia 

ser reinserida e reaproveitada na cadeia produtiva; vii) a formação de um sistema 

jurídico, sob o viés da economia circular e amparado na sustentabilidade e na 

responsabilidade ambiental compartilhada, apto a promover incentivos para 

comportamentos ambientalmente adequados e desejados. 

A pesquisa gravita, como se vê, em torno de algumas categorias centrais. 

A primeira reside na definição e apresentação da pós-modernidade, notadamente 

alguns traços marcantes desta nova era, destacando-se a massificação da produção 

e o consumismo. As seguintes categorias podem assim ser elencadas: os modelos 

crescimentista, decrescimentista e pós-crescimentista; a obsolescência planejada e 

suas modalidades; o comportamentalismo e a análise econômica do direito como 

ferramentas jurídicas pragmáticas e consequencialistas; a constitucionalização do 

direito ambiental; a sustentabilidade; a gestão de resíduos sólidos e a economia 

circular, temas que não podem passar ao largo dos debates jurídicos na esfera 

ambiental atualmente.  

Ao final, todos esses conteúdos são interligados, numa tentativa de 

demonstrar o acerto da hipótese que destaca a necessidade da concepção de um 

sistema jurídico sob o viés da economia circular e amparado em ações sustentáveis 

e de responsabilidade ambiental compartilhada, capaz de modular comportamentos 

de um homem com hábitos sustentáveis e preparado para gerir os dilemas desta e 

das futuras gerações, conciliando desenvolvimento econômico, bem-estar e 

qualidade ambiental na gestão dos resíduos sólidos pós-consumo em tempos de 

obsolescência programada. 
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Os resultados do trabalho de exame das hipóteses são estruturados e 

apresentados na presente Tese, de modo sistematizado, conforme segue. 

O primeiro capítulo da tese recebe o título de “a pós-modernidade e a 

sociedade de consumo”. O desafio proposto nesta etapa inicial é descrever o 

momento social, político e econômico atual, nominado como pós-modernidade, 

marcado por dilemas e conflitos característicos de um viver voltado para o 

crescimento econômico, para a produção industrial massificada e para o 

consumismo. Este modus vivendi, voltado para a satisfação das infindáveis 

necessidades humanas, tem ocasionado o esgotamento dos recursos naturais, além 

de indevida destinação das sobras do consumo. A concepção de um suposto 

progresso fundado em desenvolvimento econômico é questionada quando 

percebidos os danos ambientais e tragédias ecológicas decorrentes deste viver 

predatório. Ao final do capítulo, apresenta-se um fenômeno da pós-modernidade, 

desenvolvido para fomentar ainda mais crescimento econômico a partir de uma 

lógica de redução da durabilidade de bens e mercadorias: a obsolescência 

planejada. Trata-se de modelo de gestão que deve ser questionado e desestimulado 

e a ciência do direito pode e deve contribuir para tanto. 

O segundo capítulo dedica-se ao estudo da ciência do direito com olhar 

voltado para o comportamento humano, para a estrutura do estado pós-moderno e 

para a proteção ambiental. Para tanto, travar-se-á importante diálogo entre 

dogmática e sociologia jurídica, buscando-se apoio interdisciplinar na economia e na 

psicologia, tendo por fito a modulação do comportamento humano por meio de 

estímulos oportunizados pelas normas e comandos legais, com ajustes para uma 

relação viável nos âmbitos social, econômico e ambiental. Tais adequações devem 

se dar no âmbito dos estados, razão pela qual o movimento constitucionalista será 

apresentado. A temática ambiental, contudo, ganha fôlego e destaque a partir do 

constitucionalismo, sob a ótica neoconstitucionalista e transconstitucionalista, dado o 

seu caráter de direito transfronteiriço. Num cenário de crise ecológica, o direito 

ambiental é destacado, ganhando importante releitura a partir do paradigma da 

sustentabilidade, assunto que encerra o capítulo. 

Seguindo para o terceiro capítulo desta tese, o enfoque inicial se volta 
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para um ponto nevrálgico: a humanidade, ao explorar indevidamente os recursos 

naturais do planeta e ao não os gerir adequadamente, tem produzido danos 

ecológicos traumáticos. O planeta apresenta sinais sérios de esgotamento da sua 

capacidade de oferecer recursos, razão pela qual a gestão de resíduos sólidos é 

tema que merece especial destaque na pós-modernidade. Para tanto, uma visão 

geral sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em outros países é estratégia 

importante e que contribui para o alcance de propostas e soluções para o dilema da 

má-gestão do lixo. Estuda-se a visão gerencial e a legislação de resíduos existentes 

nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França, em Portugal e na Espanha, 

com foco também na normatização traçada pela União Europeia, buscando-se 

enriquecer a presente pesquisa com a experiência de outras nações, mas sem a 

pretensão de tratar deste recorte como efetivo a acabado estudo comparado. 

No quarto capítulo procurou-se apresentar a gestão de resíduos sólidos 

no Brasil, com foco principal na Lei n. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Apresentam-se conceitos, princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos que não só normatizam a gestão de resíduos no Brasil, mas que 

possuem a capacidade de contribuir positivamente com os avanços necessários 

para um adequado gerenciamento dos resíduos sólidos e rejeitos, destinando e 

dispondo adequadamente as sobras do consumo, bem como reinserindo na cadeia 

produtiva os bens socioambientais passíveis de reutilização, reciclagem ou 

tratamento. Ao final do capítulo, procurou-se de forma bastante objetiva e pontual, 

indicar alguns pontos de convergência e de divergência entre os ordenamentos 

jurídicos brasileiro e espanhol na gestão de resíduos sólidos. 

O quinto e último capítulo guarda a parte propositiva, com pretensão de 

originalidade e ineditismo. Em um primeiro momento, num contexto de boa política 

de resíduos, o trabalho oferece aquilo que se acredita como importante alternativa 

para a melhor gestão dos recursos que a natureza oferece ao homem: a economia 

circular. A lógica de fomentar eficiência e reduzir o desperdício com a manutenção 

dos recursos – materiais e energéticos – dentro dos ciclos produtivos, além da 

maximização do aproveitamento dos resíduos na cadeia produtiva, é exposta como 

alternativa original para o alcance de soluções inéditas no ordenamento jurídico 
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nacional para fins ambientais, sociais e econômicos. Medidas sustentáveis e 

responsáveis precisam ser estimuladas. Para resultados efetivos, pretende-se 

demonstrar que a ciência do direito, por meio de instrumentos jurídicos e de 

arcabouço normativo, pode incentivar e estimular as necessárias mudanças de 

comportamento capazes de promover um novo modo de viver, mais circular e com 

menos desperdício e degradação, preservando-se os recursos naturais para a 

presente e as futuras gerações. Este é o principal aspecto propositivo ofertado nesta 

Tese. 

O presente texto se encerra com as Conclusões, onde serão revisados, 

sintética e objetivamente, os principais pontos da pesquisa e serão enfatizadas as 

perspectivas que consolidam os objetivos de originalidade e de ineditismo deste 

trabalho.  

Quanto à metodologia, foram considerados os parâmetros37 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. O método38 

científico empregado na fase de investigação39 foi o indutivo40. Na fase de 

tratamento de dados utilizou-se o método cartesiano41.  

Nas diversas fases da pesquisa foram acionadas as técnicas do 

referente42, da categoria43, do conceito operacional44 e da pesquisa bibliográfica45. 

Cabe referir que se procurou amparar os argumentos em vasta bibliografia, a fim de 

melhor sustentar os conceitos trazidos, demonstrando que as ideias encontram 

sólido referencial. A propósito, os conceitos operacionais estão apresentados em rol 

inicial e as categorias básicas ou principais são aqui citadas: pós-modernidade, 

consumismo, obsolescência, meio ambiente, resíduos sólidos, sustentabilidade, 

                                            
37 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. 
38 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, pp. 90-93 e 97-111. 
39 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, pp. 87-109. 
40 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, p. 205. 
41 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, pp. 87-109. 
42 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, p. 58. 
43 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, p. 27. 
44 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, p. 39. 
45 PASOLD, Cesar Luiz. op. cit., 2015, p. 215. 
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economia circular. 

Algumas opções metodológicas merecem explicação neste ponto. No 

correr da escrita do presente texto, optou-se por grafar em itálico as palavras em 

língua estrangeira e destacar, em negrito e itálico, algumas expressões estratégicas, 

que facilitam a identificação e a compreensão do assunto que será tratado nas linhas 

e/ou parágrafos subsequentes.  

Além disso, utilizou-se de diversificada literatura do exterior, notadamente 

de fontes europeias, motivo pelo qual em diversas passagens são apresentadas 

citações em língua estrangeira com as respectivas traduções livres no próprio corpo 

do trabalho, com o objetivo de tornar a leitura mais dinâmica, relegando-se para as 

notas de rodapé o texto na língua de origem, a fim de preservar o sentido original 

das fontes.  

A propósito, no percurso de elaboração da tese, adotou-se como estilo a 

descrição do pensamento dos autores trabalhados neste estudo, ora por citações, 

ora por paráfrases, todas acompanhadas das necessárias indicações bibliográficas, 

em sucessivas notas de rodapé, com o intuito de dar o devido crédito e permitir a 

localização dos trechos nas obras em que as ideias desenvolvidas podem ser 

encontradas – contando inclusive com a indicação do intervalo das páginas de onde 

a citação foi extraída. Outrossim, procurou-se por vezes apresentar expressões por 

extenso, mas em outras oportunidades priorizou-se a escrita abreviada e por siglas, 

constantes em espaço reservado ao rol de siglas e de abreviações, em página inicial 

deste trabalho. 

Introduzido o tema e feitos os esclarecimentos tidos por pertinentes, 

passa-se ao primeiro capítulo da tese. 
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CAPÍTULO 1 

A PÓS-MODERNIDADE E A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Planeta Terra, século XXI. Os impactos da ação humana no meio 

ambiente são cada vez maiores. As transformações são mais velozes, 

surpreendentes e, por isso, preocupantes. O momento social, político e econômico 

atual revela dilemas e conflitos que desaguam na crise ambiental. Compatibilizar 

desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente é um dos 

grandes, senão o maior desafio da humanidade nos tempos hodiernos. 

O primeiro capítulo da tese, portanto, recebe o título de “a pós-

modernidade e a sociedade de consumo”. O desafio proposto nesta etapa inicial, 

sob um viés histórico e sociológico, é apresentar a evolução do agir humano com o 

passar dos anos até chegar no momento presente, tido por pós-moderno, em 

contexto marcado por características próprias e traços muito particulares, 

merecendo análise e reflexão. 

Diversos autores classificam esta fase da história como um novo período. 

O modo de vida atual, com relações sociais bastante complexas, tem sido objeto de 

análise por alguns estudiosos, tais como Jean-François Lyotard46, Jean Baudrillard47, 

                                            
46 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. 16. 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015. 
47 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 
2010. 
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Jürgen Habermas48, Anthony Giddens49, Gilles Lipovetsky50, Zygmunt Bauman51, 

Ulrich Beck52, Boaventura de Souza Santos53 e David Harvey54, entre outros. 

Temos, em verdade, juristas, sociólogos, filósofos, cientistas, entre outros 

estudiosos dos ramos das ciências sociais e humanas, que refletem e discorrem a 

respeito das dificuldades do modo de vida pós-moderno. A discussão é 

multidisciplinar, mas boa parte da preocupação, direta ou indiretamente, volta-se 

para o modelo econômico presentemente adotado e a (in)consequente forma de 

exploração dos recursos naturais impressa neste sistema. 

Alerta-se para um possível momento de ruptura ou inflexão. As 

preocupações com o meio ambiente assumem proporções cada vez maiores em 

razão do visível desequilíbrio provocado pela ação do homem na natureza. E as 

injustiças sociais se ampliam e ficam ainda mais evidentes. Faz-se necessário estar 

atento e buscar mudanças, não sob o olhar radicalista, porém com foco em 

resultados efetivos. 

É comum falar em crescimento e desenvolvimento a fim de apontar um 

indiscutível progresso: os avanços tecnocientíficos e a alta produtividade geram aos 

indivíduos condições de vida nunca antes vistas na história da humanidade. O 

acesso à cultura e à educação, a informação, os cuidados com a saúde, a facilidade 

de obtenção de alimentos, bens e serviços nos dias atuais têm tornado a vida das 

pessoas mais confortável e longeva. Contudo, paradoxalmente ainda é possível 

perceber miséria, penúria, exclusão e desigualdade social, econômica e política, que 

relegam parcela da população mundial a uma condição de subdesenvolvimento. 

                                            
48 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Tradução de Ana Maria Bernardo et 
al. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. 
49 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Editora Unesp, 1991. 
50 LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Editora Barcarolla, 2004. 
51 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. 
52 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2 ed. Tradução de 
Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011. 
53 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. São Paulo: Graal, 
2012. 
54 HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 26. reimpressão. São Paulo: 
Edições Loyola, 2017. 
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Na primeira etapa da tese procurar-se-á, portanto, abordar o modo de 

vida atual e suas consequências danosas para a humanidade. Testemunha-se na 

pós-modernidade a utilização predatória dos recursos disponíveis na natureza. O 

homem integra uma sociedade antropocêntrica, que busca o crescimento infinito, 

cujo modelo econômico proclama constante aumento da produção e do consumo, 

sem medir repercussão e desfecho. Noutro viés, a base de recursos naturais é finita 

e escassa, tornando impossível o ideal de crescimento indefinido. 

A pós-modernidade, portanto, encontra-se fundada em uma sociedade de 

consumidores, cujo foco está no consumismo. Na segunda etapa do primeiro 

capítulo o foco se volta para as necessidades humanas e a relação do homem com 

o meio ambiente.  

O acelerado progresso tecnológico e científico contribui para a melhoria 

da vida no planeta; entretanto, a necessidade de manutenção do sistema econômico 

e dos modos de produção, impulsionando e incentivando o consumo excessivo, vem 

acarretando danos diversos para a civilização. 

A presente pesquisa encaminhará discussão a respeito da necessária 

distinção entre consumo e consumismo, a fim de demonstrar que o primeiro se 

refere a ação de usar ou gastar produtos e mercadorias, enquanto o segundo é uma 

característica da sociedade em utilizar bens de forma abusiva e descartável, 

gerando graves danos à natureza. 

Para o alcance da finalidade de crescimento infinito, a sociedade pós-

moderna aposta em inovações tecnológicas e científicas e em formas produtivas 

aceleradas e complexas. O ideal de desenvolvimento se confunde com o objetivo de 

crescimento; “forjando uma cultura consumista fundadora de uma nova sociedade: a 

sociedade de consumidores”55. O consumismo, nos dias atuais, é a base da 

atividade produtiva, sendo característica preponderante da pós-modernidade.  

A atividade empresarial necessita de incentivos ao consumo de seus 

produtos e mercadorias para sobrevivência e ampliação. Por outro lado, o 

                                            
55 MORAES, Kamila Guimarães. Panorama atual dos aspectos jurídicos da obsolescência 
planejada e os novos limites para o século XXI. op. cit., 2015, p. 210. 
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consumismo cria um ciclo constante e linear de utilização e descarte a fim de 

fomentar mais produção e gastos. Há uma mídia agressiva que estimula o comércio 

e as vendas, criando necessidades e ilimitados desejos. Há muita oferta de crédito. 

Por fim, a atividade industrial em massa precisa escoar sua produção, trabalhando 

com a ideia de diminuição da vida útil dos produtos. E quanto mais esta máquina se 

movimenta – consumo e produção –, mais se propaga uma falsa ideia de 

desenvolvimento e crescimento, tudo isso às custas do esgotamento dos recursos 

naturais e da destinação inadequada das sobras do consumo, com consequências 

ao meio ambiente e, reflexamente, à humanidade. Integra-se uma sociedade 

consumista, compulsiva e obsessiva.  

Voltando-se aos aspectos econômicos, o terceiro tópico do primeiro 

capítulo pretende fazer a ligação entre os conceitos da economia e os valores da 

natureza, apontando os modelos de desenvolvimento econômico crescimentista, 

decrescimentista e pós-crescimentista. É neste momento do estudo que algumas 

reflexões são propostas: crescer é o mesmo que desenvolver? O aumento da 

produção gera mais bem-estar? A exploração exagerada dos recursos naturais 

proporciona mais qualidade de vida? As medidas de alcance social, econômico e 

ambiental são as mesmas em países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Mais do 

que encontrar respostas, tais questionamentos são propostos neste capítulo para 

uma melhor compreensão das dificuldades e para estímulos ao pensamento e 

observação sobre a importância do equilíbrio nas relações entre as nações, grupos 

sociais e indivíduos, idealização do que se busca como desenvolvimento sustentável 

e concepções adequadas de bem-estar e de cuidados com o meio-ambiente. 

Finalizando o capítulo, destaca-se um fenômeno da pós-modernidade, 

desenvolvido para gerar mais crescimento econômico: a obsolescência planejada. O 

mercado, ao fomentar estratégias que favorecem o consumismo, movimenta o 

sistema econômico e os modos de produção industrial e comercial, valendo-se de 

alguns ingredientes: publicidade, venda a crédito e o planejamento da minoração da 

vida útil de produtos.  

Trata-se a obsolescência planejada de um conjunto de técnicas 

empresariais voltadas para a redução artificial da durabilidade de um bem 
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manufaturado a fim de estimular o seu reiterado consumo. Tal estratégia coopera 

para o fomento e aceleração do ciclo produtivo que é baseado na utilização e no 

descarte dos produtos. E quanto mais consumo e produção, mais se propaga uma 

pseudo ideia de desenvolvimento e crescimento, mais se esgotam os recursos 

naturais e pior é a destinação dos resíduos pós-consumo, com consequências 

nefastas à natureza e ao homem. 

Esse modelo adotado em tempos pós-modernos não é perfeito e infalível, 

devendo ser questionado. Novas correntes de pensamento devem surgir em busca 

da quebra de paradigmas. “E para se abandonar um paradigma por outro é preciso 

que se troque por completo os cimentos da comunidade intelectual e dos modelos 

científicos disciplinares, transformações estas qualificadas como revoluções 

científicas”56. 

A sociedade de consumidores e seus hábitos predatórios necessitam de 

mudanças. Ao desenvolver os temas acima retratados, o primeiro capítulo, ao 

menos assim se almeja, apresentará um amplo panorama sobre os conflitos pós-

modernos na sociedade de consumo, notadamente sob o enfoque econômico e de 

mercado, envolvendo diversificada literatura a respeito. Estes aspectos, conforme se 

verá, possuem importância decisiva na elaboração dos capítulos subsequentes da 

tese.  

 

1.2 PÓS-MODERNIDADE 

1.2.1 O homem e a natureza 

A crise ambiental é pauta comum nos dias atuais. Em verdade, passados 

cerca de um quinto do século XXI, as preocupações com o meio ambiente chamam 

atenção cada vez maior em razão do visível desequilíbrio provocado na natureza 

pela atuação do homem. 

                                            
56 MORAES, Kamila Guimarães. Panorama atual dos aspectos jurídicos da obsolescência 
planejada e os novos limites para o século XXI. op. cit., 2015, pp. 1593-1597. 
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De plano, importante conceituar meio ambiente, o que não é uma tarefa 

fácil. Trata-se de conceito amplo: 

O termo meio ambiente é criticado pela doutrina, pois meio é aquilo 
que está no centro de alguma coisa. Ambiente indica o lugar ou área 
onde habitam seres vivos. Assim, na palavra ambiente está também 
inserido o conceito de meio. Cuida-se de um vício de linguagem 
conhecido por pleonasmo, consistente na repetição de palavras ou 
de ideias com o mesmo sentido simplesmente para dar ênfase. Em 
outras palavras, meio ambiente é o lugar onde habitam os seres 
vivos. É seu hábitat. Esse hábitat (meio físico) interage com os seres 
vivos (meio biótico), formando um conjunto harmonioso de condições 
essenciais para a existência da vida como um todo57. 

Sánchez-Mesa Martínez complementa este difícil exercício teórico de 

delimitar o conceito de meio ambiente: 

A tarefa atual (definir o que é meio ambiente e, mais 
especificamente, definir o que é meio ambiente para o Direito) não 
tem sido pacífica na doutrina. O próprio uso (ambiente), apesar de 
ser o mais difundido, tem sido frequentemente criticado por sua 
redundância (daí muitos estudiosos preferirem recorrer a outros 
termos no singular: ambiente, entorno ou meio; isso também se 
estende a próprio adjetivo dado ao nome de setor administrativo, 
onde o termo direito ambiental ganha cada vez mais peso). O termo 
meio ambiente (ou ambas as palavras separadamente), portanto, é 
identificado com o entorno, fazendo ambos referência aquilo que o 
cerca (...). No termo mais simples possível, o ambiente pode ser 
entendido como o conjunto de circunstâncias que envolvem os seres 
vivos58. 

Paulo de Bessa Antunes, a seu turno, apresenta sua definição para meio 

ambiente: 

                                            
57 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 18 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020, p. 125. 
58 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. Aspectos básicos del derecho ambiental: objeto, 
caracterización y principios. Regulación constitucional y organización administrativa del 
médio ambiente. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, Estanislao. Derecho 
ambiental. 3 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2018, pp. 42-43: “La presente tarea (definir qué es el medio 
ambiente y, más concretamente, definir qué es el medio ambiente para el Derecho) no ha resultado 
pacífica en la doctrina. La propia utilización (medio ambiente), a pesar de ser la más extendida, ha 
sido frecuentemente criticada por su carácter redundante (de ahí que muchos estudiosos prefieran 
recurrir a otros términos en singular: ambiente, entorno o medio; ello se extiende también a la propia 
adjetivación dada a la denominación des sector administrativo, donde el término Derecho ambiental 
cobra cada vez mayor peso). El término medio ambiente (o ambas as palabras por separado), por 
tanto, se identifica con el de entorno, haciendo todos ellos referencia a lo que rodea (...). En los 
términos más simples posibles, puede entenderse el ambiente como el conjunto de circunstancias 
que rodea a los seres vivos” (tradução livre). 
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Meio ambiente é uma designação que compreende o ser humano 
como parte de um conjunto de relações econômicas, sociais e 
políticas que se constroem a partir da apropriação econômica dos 
bens naturais que, por submetidos à influência humana, se 
constituem em recursos ambientais59. 

Dito isso, existe, ainda, um conceito legal de meio ambiente, que pode ser 

extraído da Lei n. 6.938/81, a qual dispõe sobra a Política Nacional do Meio 

Ambiente. No inc. I do art. 3º da referida lei, define-se meio ambiente como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”60. 

O direito ambiental tem como objetivo maior tutelar a vida saudável e, 

para tanto, possui quatro aspectos a serem amparados: meio ambiente natural, 

artificial, cultural e do trabalho61. Não obstante, convém destacar ressalva feita por 

Molina Giménez, que, apesar de distinguir o patrimônio cultural como parte não 

integrante do conceito de meio ambiente, afirma que as duas ordens não podem ser 

desenvolvidas separadamente, uma vez que “as estratégias de desenvolvimento e 

de proteção ambiental requerem uma visão conjunta que lida com variáveis culturais, 

ambientais e, claro, territoriais”62.  

Dito isso, José Afonso da Silva, em percepção ampliada do tema, aponta 

para uma concepção de meio ambiente que bem se adequa aos dilemas atuais: 

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, 
abrangente de toda a natureza, o artificial e original, bem como os 
bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o 
ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 
turístico, paisagístico e arquitetônico. O meio ambiente é, assim, a 
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do 

                                            
59 ANTUNES, Paulo de Bessa. op. cit., 2006, p. 6.  
60 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 16 out. 2020.  
61 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 56.  
62 MOLINA GIMÉNEZ, Andrés. La protección del patrimonio cultural en su dimensión ambiental. 
Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, n. 40, pp. 327-384, 2000, 
p. 336.  
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ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais63. 

Para fins deste estudo, não se fará distinção entre meio ambiente e 

natureza, os quais serão considerados conceitos sinônimos que se relacionam com 

este conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que circundam o homem e 

contribuem para o desenvolvimento harmonioso da vida como um todo. 

Nos últimos anos têm sido comum ver boa parte das manchetes 

jornalísticas destacando os danos decorrentes da ação humana no referido meio 

ambiente. Mais recentemente no Brasil, pode-se lembrar, por exemplo, das tragédias 

de Mariana e Brumadinho ocasionadas pela queda de barragens64, o desmatamento 

ocasionado por incêndio nas florestas e matas65 e o derramamento de óleo que 

atingiu boa parte do litoral nordestino brasileiro66. Em âmbito planetário e talvez em 

proporções nunca antes vistas, a pandemia de 2020 também é apontada como 

produto das “mudanças no comportamento humano – destruição de habitats naturais 

somado ao rápido movimento de pessoas no planeta”, facilitando “a transmissão de 

doenças antes circunscritas à natureza distante”67 e, por óbvio, impactando 

ecossistemas. 

Délton Carvalho demonstra em números e exemplos as consequências 

do agir dos homens: 

Em conformidade com dados do EM-DAT (2007), ocorreram 150 
registros de desastres naturais no período 1900-2006 no Brasil. 
Deste total, 84% (oitenta e quatro por cento) ocorreram após a 
década de setenta, demonstrando um incremento considerável nos 
registros destes eventos. Em recente publicação, tomando em 

                                            
63 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
19. 
64 MORTARI, Marcos. De Mariana a Brumadinho: como a tragédia se repete 3 anos depois e o 
que mudou de lá para cá? Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/politica/de-mariana-a-
brumadinho-como-a-tragedia-se-repete-3-anos-depois-e-o-que-mudou-de-la-para-ca/>. Acesso em: 
27 out. 2019. 
65 BARBOSA, Vanessa. E a Amazônia? Incêndios florestais ganham as redes sob silêncio do 
governo. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/e-a-amazonia-incendios-florestais-
ganham-as-redes-sob-silencio-do-governo/>. Acesso em: 27 out. 2019. 
66 SILVEIRA, Daniel. Óleo encontrado nas praias do Nordeste vem de 3 campos da Venezuela, 
diz Petrobras. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/25/petrobras-diz-que-
e-praticamente-impossivel-impedir-que-oleo-chegue-as-praias.ghtml>. Acesso em: 27 out. 2019. 
67 CARVALHO, Ricardo Cintra Torres de. A relação entre o meio ambiente e a pandemia de 
coronavírus. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-mar-28/ambiente-juridico-relacao-
entre-meio-ambiente-pandemia-coronavirus>. Acesso em: 11 jun. 2020. 



43 
 

 

consideração o período de 1948 a 2019, o Brasil teve um registro de 
232 desastres “naturais”, em danos estimados em U$ 22.538.381 
(vinte e dois milhões, quinhentos e trinto e oito mil, trezentos e 
oitenta e um dólares) com 104.175.592 afetados. Segundo os dados 
do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, de 1991 a 2010, o Brasil 
registrou 31.909 (trinta e um mil, novecentos e nove) ocorrências de 
desastres, sendo na década de 1990 registradas 8.671 (equivalente 
a 27%) ocorrências, enquanto na década de 2000 foram 23.238 
(73%). Em sua versão mais atual (1991 a 2012), houve o diagnóstico 
de um total de 38.996 registros, sendo que 8.515 (22%) ocorreram 
na década de 1990; 21.741 (56%) ocorreram na década de 2000; e 
apenas nos anos de 2010, 2011 e 2012 esse número já soma 8.740 
(22%)68. 

É indubitável: a ação do homem gera impactos no meio ambiente. 

Sempre gerou. No dizer de Moraes: 

(...) é preciso afastar-se, nesta reflexão, da ilusão da coexistência 
humana com uma natureza intocada, pois, desde o seu surgimento 
como espécie, o ser humano atua e interfere no ambiente onde está 
inserido. Com efeito, só por sua existência, o ser humano já pesa 
sobre os ecossistemas, vez que, como qualquer outro ser vivo, retira 
recursos do ambiente para assegurar sua sobrevivência e rejeita 
matérias usadas69. 

Os danos ambientais, portanto, não são exclusividade dos dias atuais. O 

desenvolvimento da humanidade sempre teve como consequência a modificação e a 

transformação da natureza. Para Reinaldo Dias: 

O ser humano, dentre todas as espécies animais existentes, é a que 
apresenta a maior capacidade de adaptação ao ambiente natural, e 
pode ser encontrado no deserto mais causticante, no frio continente 
antártico, nas profundezas da floresta amazônica, sob o oceano ou 
voando na atmosfera e além dela. Esta incrível capacidade de 
adaptação só foi possível porque o homem sempre criou no seu 
entorno um meio ambiente próprio, diferente do meio circundante – 
natural – que denominamos cultural. A construção pelos seres 
humanos de um espaço próprio de vivência, diferente do natural, se 
deu sempre à revelia e com a modificação do ambiente natural. 
Assim, o ser humano, para sua sobrevivência, de um modo ou de 
outro, sempre modificou o ambiente natural70. 

                                            
68 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de 
prevenção, resposta e compensação ambiental. 2 ed. São Paulo: Thomson Reuters (edição 
digital), 2020, pos. RB-2.1.  
69 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora (edição digital), 2015, 
pos. 354 de 3656 – 7%.  
70 DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3 ed. São 
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A história da humanidade, em seus primórdios, possui como eventos 

marcantes as modificações feitas pelo homem no ambiente onde estava inserido 

com a finalidade de sobrevivência. As condições físicas e biológicas não eram 

favoráveis a uma criatura que caminhava de forma lenta sobre duas pernas, de 

baixa compleição física, com poucos pelos para proteção do frio e sem garras ou 

presas para defesa ou ataque contra adversários carnívoros mais poderosos. A 

necessidade de evoluir era premente e o homem, como ser dotado do privilégio 

único de pensar racionalmente e não agir por instinto, passou a criar alternativas 

capazes de suprir suas deficiências e fraquezas. No dizer de Laraia, assim o fez 

“com um equipamento físico muito pobre. Incapaz de correr como um antílope; sem 

a força de um tigre; sem a acuidade visual de um lince ou as dimensões de um 

elefante”71. 

Dias destaca que, na pré-história, a primeira grande modificação feita pelo 

homem foi nas suas próprias condições biológicas, pois o equipamento humano de 

sobrevivência não lhe daria boas condições de superação dos predadores naturais. 

Mesmo diante das dificuldades, a espécie humana sobreviveu72.  

A sobrevivência se deu por meio de ferramentas criadas para superar as 

limitações físicas e biológicas, instrumentos tais que ampliavam a capacidade 

humana. Se não há garras, cria-se um artefato pontiagudo; se não há pelos, extrai-

se da pele de outros animais a cobertura necessária para enfrentar o frio; se não há 

força para enfrentar um grande predador, criam-se alternativas intelectuais para 

subjugá-lo. 

Todavia, não bastava apenas o ferramental para a sobrevivência. Com o 

passar do tempo, o homem percebeu “que a sua resistência ao meio ambiente hostil 

era mais facilmente superada com a formação de grupos, que, organizados em torno 

de um objetivo, multiplicavam suas capacidades individuais”73.  

Essa multiplicação da capacidade humana de intervir no meio ambiente 

                                                                                                                                        
Paulo: Atlas, 2019, p. 1.  
71 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 11 ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1997, p. 39.  
72 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 1.  
73 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 1.  
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não afetou de maneira significativa a natureza durante a pré-história, ainda que se 

reconheçam algumas extinções de espécies animais e vegetais causadas pelos 

seres humanos em tempos distantes. Enfatiza-se, todavia, que os impactos da ação 

humana sobre o meio ambiente ainda eram de tal monta que o próprio sistema 

ecológico possuía condições de autorrecuperação e regeneração. 

Com o passar dos tempos, o homem, ser pensante, criou mecanismos de 

adaptação às dificuldades da vida, amoldando-se e passando, grosso modo, a 

replicar aquilo que outros animais faziam:  

Construiu represas maiores e melhores do que aquelas que 
constroem os castores, desenvolveu a capacidade de tecer fibras 
vegetais melhor do que os animais, construiu abrigos melhor do que 
as outras espécies conseguiam, aperfeiçoou seus métodos de caça e 
pesca, tornando-se o predador mais temido, superando os animais 
mais ferozes que existiam. Deste modo, a capacidade de intervenção 
humana sobre o meio ambiente ao longo dos anos foi sendo 
multiplicada de uma forma jamais imaginada pelo próprio homem, 
superando todos os seus limites74. 

Os resultados alcançados permitiram à humanidade uma imposição do 

seu modus vivendi: 

(...) inaugura-se, então, uma dupla transformação em relação à 
natureza: a transformação simbólica pelo sentido que o homem 
passa a impor à sua aliança com o mundo natural, iniciando-se o 
processo que o transformará de membro para senhor e proprietário 
da natureza; e a mutação ecológica, resultante da intervenção tão 
específica do homem no ambiente para “ordenar” os ecossistemas 
que habita75. 

Durante milhares de anos, a intervenção humana no meio ambiente 

desenvolveu-se de forma gradual e paulatina, com impactos toleráveis e 

controláveis. Entretanto, o processo de evolução do homem teve um salto. Com a 

vivência em grupos, as sociedades humanas deixaram de ser nômades. Perez 

descreve a transição entre a vida nômade e a vida em comunidade: 

O período Paleolítico, que durou de 2,5 milhões de anos até cerca de 
12 mil anos atrás, viu surgir um mamífero curioso, o antepassado da 
humanidade. Esse homem posteriormente começou a viver em 

                                            
74 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 2.  
75 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. op. cit., 2015, pos. 401 de 3656 – 8%.  



46 
 

 

grupos como caçador-coletor, ou seja, vivia da caça de animais 
selvagens e da coleta, ou recoleta, de plantas encontradas na 
natureza (...).  Passávamos o dia com fome procurando o que pegar 
no meio do mato, fugindo de predadores e vivendo como nômades, 
já que dependíamos da sazonalidade daquilo que encontrávamos na 
natureza. Mas há pouco mais de 12 mil anos veio a revolução 
neolítica ou revolução agrícola, quando o ser humano passou a 
entender a natureza e controlá-la em alguma medida, podendo 
abandonar seu estilo nômade para adotar um sedentário. Com isso, 
surgiram as cidades, pudemos nos abrigar dos predadores, 
aumentamos nossos números, passamos a cuidar uns dos outros 
(...)76. 

A necessidade incessante de busca do alimento, que impunha uma vida 

em constante movimento, sucumbiu diante de uma nova experiência: 

Há mais de 8.000 anos, os homens aprenderam a domesticar os 
animais e a plantar sementes selecionadas, o que permitia maiores e 
melhores colheitas ao longo do ano. Essas duas novas atividades –
domesticação dos animais e domínio da técnica de plantio –
provocaram uma revolução na história da humanidade (uma 
revolução agrícola), pois permitiram a fixação das pessoas e o 
surgimento das primeiras vilas e cidades77. 

O conceito de civilização humana passa a ser uma ideia sinônima de 

conquista da natureza. O homem delimitou espaços de ocupação, fixando-se em 

determinadas regiões e assinalando o seu território ao realizar as atividades 

necessárias para sua sobrevivência. Keith Thomas elucida: 

O mundo vegetal sempre foi fonte de alimento e de combustível; o 
Ocidente, por essa época, caracterizava-se por sua dependência 
excepcionalmente alta dos recursos naturais, fosse para o trabalho, o 
alimento, o vestuário ou o transporte. A civilização da Europa 
medieval seria inconcebível sem o boi e o cavalo. Na verdade, já se 
calculou que o emprego de animais para carga e tração fornecia ao 
europeu do século XV uma força motriz cinco vezes superior à de 
seus contemporâneos chineses (...). O início da época moderna 
inglesa presenciou uma notável expansão no uso de cavalos para 
tração, dessa forma liberando gradualmente os bois para serem 
usados como alimento humano. Os visitantes estrangeiros 
espantavam-se vendo tanto açougues e tanta alimentação baseada 
na carne78. 

                                            
76 PEREZ, Eduardo. A fragilidade do capitalismo é a fragilidade da vida. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_línguas_por_número_de_falantes_nativos>. Acesso em: 26 abr. 
2020.  
77 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 3.  
78 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 3.  
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O homem aprendeu a domesticar animais e a plantar sementes, 

acentuando o seu senhorio sobre a natureza. Foi uma verdadeira revolução. George 

Orwell retrata com arte e poesia a intervenção do homem na natureza sob a ótica 

dos “bichos”, com destaque para a fala de Major, um “velho porco corpulento, de 

porte majestoso, com ar sábio e benevolente”: 

O Homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá 
leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o 
que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os 
animais. Põe-nos a mourejar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a 
inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso 
estrume o fertiliza, e no entanto nenhum de nós possui mais que a 
própria pele. As vacas, que aqui vejo à minha frente, quantos litros de 
leite terão produzido neste ano? E que aconteceu a esse leite, que 
poderia estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela 
garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram 
neste ano, e quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes 
foram para o mercado, fazer dinheiro para Jones e seus homens. E 
você, Quitéria, diga-me onde estão os quatro potrinhos que deveriam 
ser o apoio e o prazer da sua velhice. Foram vendidos com a idade 
de um ano — nunca mais você os verá. Como paga por seus quatro 
partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você, além 
de ração e baia?79. 

De fato, o homem passou a dominar a produção de seus alimentos, 

atuando em ofícios e funções mais complexas. Também ficaram mais complicadas 

as relações sociais, com busca de mais qualidade de vida em prejuízo do meio 

ambiente. Dias acrescenta: 

Com a concentração humana em locais específicos – aldeias, vilas, 
cidades –, cresceu a necessidade de atendimento dessa população, 
e principalmente aumentou a ocupação dos espaços naturais. 
Surgiram novos anseios que somente poderiam ser atendidos em 
detrimento do mundo natural. As pirâmides seriam construídas 
destruindo-se áreas que detinham o material necessário para a sua 
construção; cursos d’água foram desviados para atender às 
necessidades das concentrações humanas; florestas foram 
destruídas para atender à demanda de madeira para as habitações 
etc80. 

Com mais alimentos, melhores condições de sobrevivência e com a 

proteção da vida em grupos, há um incremento das aglomerações humanas e o 

                                            
79 ORWELL, George. A revolução dos bichos. Tradução de Heitor Aquino Ferreira. São Paulo: 
Companhia das Letras (edição digital), 2007, pos. 59 de 1853 – 4%. 
80 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 3.  
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aparecimento das primeiras vilas e cidades. Para Moraes, foi apenas uma questão 

de “tempo e oportunidades para que esses povoados pré-modernos em crescimento 

se desenvolvessem em algo maior e mais complexo, transformando-se no que 

conhecemos atualmente por cidades”81. 

Por conseguinte, em meio à formação das cidades, torna-se necessário o 

cercamento de determinados espaços de terras, “que passa a ser propriedade de 

alguém ou de um grupo. Surge a propriedade privada”82. 

A coletividade de homens passou a criar o seu próprio ambiente, 

alterando o espaço natural que os cercava. Moraes explica que aquilo que “era 

carregado de culpabilidade em um primeiro momento, torna-se, na modernidade, 

brutal, maciço e dominador”83. A ação humana, portanto, passou a ser mais 

destrutiva do ponto de vista ambiental, inclusive com a produção de danos de forma 

mais acelerada: 

No Oriente Médio, onde atualmente se encontra o Iraque, se 
registram as primeiras grandes aglomerações humanas e é onde 
ocorrem as primeiras grandes extinções de espécies animais. Os 
grandes predadores são rapidamente extintos, pois eram a primeira 
ameaça ao homem e a suas criações de animais domésticos. Há 
inúmeras representações de caçadas a leões e outros predadores 
naquela região, que foram rapidamente extintos. A construção de 
grandes cidades intensificou a destruição do ambiente natural 
circunvizinho. Assim ocorreu na Mesopotâmia, com a construção da 
Babilônia, cuja obra mais conhecida até hoje foi uma recriação 
artificial do ambiente natural – os jardins suspensos da Babilônia, 
revelando a existência de uma nostalgia que ligava o sentimento das 
populações e de sua classe dominante com a recente alteração do 
ambiente natural84. 

O desaparecimento de espécies pela ação predatória do homem é tratado 

pelo peculiar olhar de Harari: 

Os animais grandes foram as primeiras vítimas porque eram 
relativamente pouco numerosos e se procriavam lentamente. 
Comparem-se, por exemplo, os mamutes (que acabaram extintos) 

                                            
81 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. op. cit., 2015, pos. 433 de 3656 – 9%.  
82 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 4.  
83 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. op. cit., 2015, pos. 492 de 3656 – 11%.  
84 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 4.  
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com os coelhos (que sobreviveram). Um bando de mamutes era 
constituído por poucas dúzias de indivíduos e a taxa de procriação 
era talvez de apenas duas crias por ano. Resultado: se uma tribo 
humana local caçasse apenas três mamutes por ano, já era 
suficiente para que as mortes ultrapassassem em número os 
nascimentos, e em poucas gerações os mamutes desapareceram85. 

Por outro lado, os impactos dos conglomerados urbanos e de suas 

alterações no meio ambiente provocaram a adaptação de seres e organismos que 

existiam nos ambientes naturais afetados, os quais passaram a conviver mais 

proximamente dos homens e ocasionaram doenças. “Durante séculos tivemos 

notícias de grandes epidemias que assolaram as cidades, trazidas por animais que 

passaram a viver no ambiente humano”86.  

Milhões de pessoas morreram em episódios de surtos e pragas. A 

pandemia de 2020 é o exemplo mais recente. O modo como o homem passou a 

interagir com as outras espécies gerou disseminações pandêmicas de patógenos. Já 

se vivenciou no decurso da história diversas adaptações de vírus proveniente da 

interação entre seres humanos e animais; porém, o coronavírus é o sinal mais 

recente, claro e incontestável de que a degradação ambiental pode matar os 

humanos com rapidez87. 

Em verdade, as transformações, com alterações no meio ambiente 

natural, não pararam com a formação das cidades e dos grandes centros urbanos. 

Molina Giménez lembra que a cidade “é uma entidade parasitária de seu ambiente 

territorial. Dele recebe os elementos básicos de que necessita para sua subsistência 

e emite aqueles que despreza”88, impactando fauna e flora à sua volta. 

Para o homem, a concentração em povoamentos trouxe aparentemente 

mais conforto e segurança; contudo, a natureza, em escala local, foi muitas vezes 

quem pagou esta fatura, ressalvando-se que se a humanidade estivesse dispersa e 

                                            
85 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. Tradução de Paulo Geiger. 
São Paulo: Companhia das Letras (edição digital), 2016, pos. 1312 de 7874 – 17%.  
86 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 5.  
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não concentrada nas cidades, o impacto danoso do homem ao meio ambiente 

poderia seria maior. 

Prosseguindo, a civilização humana deu um novo salto no seu processo 

de evolução com mudanças marcantes na capacidade produtiva e na forma de 

organização em sociedade: 

A sociedade, enquanto fenômeno humano, decorre da associação de 
homens, da vida em comum, fundada na mesma origem, nos 
mesmos usos, costumes, valores, cultura e história. Constitui-se 
sociedade no e pelo fluxo das necessidades e potencialidades da 
vida humana; o que implica tanto a experiência da solidariedade, do 
cuidado, quanto da oposição, da conflitividade. Organização e caos 
são polos complementares de um mesmo movimento – dialético – 
que dá dinamismo à vida da sociedade89. 

A revolução industrial, cujo início remonta à Inglaterra do século XVIII, 

mas que se difundiu por outros recantos do mundo, promoveu o crescimento 

econômico e abriu as perspectivas de maior geração de riqueza, trazendo a ideia de 

prosperidade, bem-estar e de qualidade de vida. Todavia, o desejado crescimento 

econômico ultrapassou limites e, de forma desorganizada, culminou com um quadro 

de degradação contínua do meio ambiente90. 

De fato, nos últimos três séculos o que se tem visto é a exploração 

desmedida dos recursos naturais. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se 

percebe o desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade de forma 

inigualável, com descobertas e avanços em todos as áreas do conhecimento, 

também é possível constatar que o ser humano gerou os meios e os instrumentos 

que podem levá-lo à extinção. 

Uma interessante metáfora trazida por Capra e Mattei bem elucida o 

impacto da ação humana sobre a natureza, não só sob o aspecto ambiental, mas 

também sob a ótica econômica e social: 

A perca do Nilo é um dos maiores peixes de água doce, chegando a 
alcançar quase dois metros de comprimento e cerca de duzentos 

                                            
89 DIAS, Maria da Graça dos Santos. Sociedade. In: BARRETO, Vicente de Paulo. Dicionário de 
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quilos de peso. A perca é nativa da África subsaariana, e é 
encontrada não apenas no Nilo, mas também nos rios Congo e 
Níger, além de outros, assim como também no Lago Chade e em 
outras grandes bacias. Por mais de meio século, porém, ela também 
foi encontrada no Lago Victoria, na África Ocidental, onde não é 
nativa e onde se tornaria posteriormente um dos exemplos mais 
conhecidos das consequências indesejadas da introdução de uma 
espécie num ecossistema (...). Como superpredador de tamanho, 
força e voracidade extraordinários, a perca comerá praticamente 
qualquer coisa, inclusive membros de sua própria espécie. Sua 
longevidade é de dezesseis anos, o que lhe confere um 
extraordinário potencial de destruição ininterrupta. Sua introdução 
pelos humanos no Lago Victoria para exploração comercial levou ao 
desaparecimento da maioria das espécies endêmicas do lago, e as 
consequências sociais e econômicas foram desastrosas. Por 
exemplo, as operações de pesca em grande escala, tipicamente 
feitas com a finalidade de exportação, privaram muitos moradores 
locais de seu meio de vida tradicional no comércio pesqueiro. 
Pequenas cidades às margens do lago surgiram para atender às 
necessidades dos pescadores e demais trabalhadores do setor da 
pesca, mas esses lugares têm pouco a oferecer em termos de 
serviços básicos, como água ou eletricidade. Os moradores que não 
foram assimilados à nova economia monetária local foram obrigados 
a abandonar suas casas em busca de trabalho. Prostituição, AIDS e 
consumo abusivo de drogas por crianças de rua não param de 
aumentar. Além disso, a perca do Nilo não pode ser seca ao sol da 
maneira tradicional – ao contrário, deve ser preservada por meio de 
defumação, o que tem provocado uma grave falta de madeira para 
usar como combustível91. 

A relação homem x natureza, como se extrai do exemplo citado, tem se 

tornado extremamente canibalesca e predatória. “Os novos mecanismos e formas 

de produção, acrescidos da exploração intensiva e sistemática dos recursos naturais 

trazidos pela revolução industrial, generalizaram-se e se espalharam de forma 

descontrolada, sem prever as consequências para o meio ambiente”92. 

Como afirmava Thomas Hobbes, o homem, sem predadores naturais, 

torna-se o lobo de si mesmo (homo lupus hominis)93. Harari, a propósito, destaca 

mais exemplos da relação ambígua do homem com a natureza e da condição 

daquele de senhor do meio ambiente: 
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No que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses 
há muito tempo. Não gostamos de refletir sobre isso com muita 
profundidade porque não somos deuses particularmente justos ou 
misericordiosos. Se você assistir a um programa do canal National 
Geographic ou a um filme da Disney, ou se ler um livro de contos de 
fadas, facilmente terá a impressão de que a Terra é habitada 
principalmente por leões, lobos e tigres, que estão em pé de 
igualdade com os humanos. Simba, o rei leão, domina os animais da 
floresta; Chapeuzinho Vermelho tenta escapar do Lobo Mau; e o 
menino Mogli enfrenta com bravura o tigre Shere Khan. Mas na 
verdade eles não estão mais lá. Embora nossas televisões, nossos 
livros, nossas fantasias e nossos pesadelos ainda sejam povoados 
por eles, os Simbas, os Shere Khans e os Lobos Maus do nosso 
planeta estão desaparecendo. O mundo está habitado principalmente 
por humanos e seus animais domesticados. Quantos lobos vivem 
hoje na Alemanha, o país dos irmãos Grimm, de Chapeuzinho 
Vermelho e do Lobo Mau? Menos de cem. (E mesmo esses são na 
maioria lobos poloneses que atravessaram furtivamente a fronteira 
em anos recentes.) Em contrapartida, a Alemanha abriga 5 milhões 
de cães domesticados. No total, cerca de 200 mil lobos selvagens 
ainda perambulam pela Terra, mas existem mais de 400 milhões de 
cães domesticados. 1. Há no mundo 40 mil leões, comparados com 
600 milhões de gatos domésticos; 900 mil búfalos na África contra 
1,5 milhão de vacas domesticadas; 50 milhões de pinguins e 20 
bilhões de galinhas. 2. Desde 1970, malgrado o aumento da 
consciência ecológica, as populações selvagens foram reduzidas à 
metade (não que estivessem aumentando em 1970). 3. Em 1980 
havia 2 bilhões de aves selvagens na Europa. Em 2009 só restavam 
1,6 bilhão. No mesmo ano os europeus criavam 1,9 bilhão de 
galinhas para carne e ovos. 4. Atualmente, mais de 90% dos animais 
de maior porte do mundo (isto é, os que pesam mais do que uns 
poucos quilos) são ou humanos ou animais domesticados94. 

Os problemas ambientais são inúmeros, como bem alerta Gordilho: i) 

aumento do dióxido de carbono (elemento químico responsável pelo aprisionamento 

do calor solar) provocado pela queima dos combustíveis fósseis; destruição das 

florestas, as quais são capazes de remover o excesso de dióxido de carbono da 

atmosfera; aumento da emissão de metano (capaz de aprisionar vinte vezes mais o 

calor que o CO²) provocado por lixões a céu aberto, pelo manejo pecuário e 

granjeiro intensivo e pela flatulência do gado (responsável por 18% das fontes de 

metano), tudo cooperando para o efeito estufa global; ii) processo de desertificação 

do solo, a destruição dos habitat da vida animal pela pecuária e granjearia intensiva, 

o aumento da população humana, a nitrificação das águas subterrâneas e dos 

litorais provocada pelos dejetos de porcos também contribuem para o efeito estufo e 
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o aquecimento global; iii) aumento do clima e dos períodos de seca, bem como a 

majoração do número e da intensidade das tempestades, dos índices pluviométricos, 

das inundações e do nível do mar; iv) destruição da camada de ozônio (filtro natural 

dos raios ultravioletas) decorrente das emissões de gases clorofluorcarbonetos, que 

tem provocado o enfraquecimento do nosso sistema imunológico, com o 

consequente aumento de doenças epidérmicas da população, tal como o câncer de 

pele; v) polução das águas, dos oceanos, do ar e das culturas alimentícias por 

inseticidas e dejetos industriais, o aumento da acidez do solo, a chuva ácida 

(provocando morte das árvores e a acidificação do solo e da superfície das águas)95. 

As grandes indagações ambientais do nosso tempo (reprisa-se: o 

aquecimento global, a poluição letal do ar e das águas, a insegurança alimentar, o 

exaurimento nítido dos recursos naturais, o desmatamento criminoso e a 

degradação disseminada do solo, só para citar algumas) devem ser entendidas 

como questões naturais, sociais e econômicas, simultaneamente, motivo pelo qual 

só podem ser equacionadas mediante uma abordagem integrada, objetiva, 

fortemente empírica e, numa palavra, sistemática96. 

Esse contexto de exploração desmedida com danos incalculáveis tem 

deflagrado, notadamente nas últimas décadas, um movimento envolvendo indivíduos 

e organizações de todo tipo com o objetivo de salvar o planeta da destruição. A 

problemática ambiental hoje faz parte da pauta obrigatória dos eventos mundiais e 

tornou-se uma preocupação crescente da maioria das nações, organizações sociais 

e indivíduos. 

O cenário de mudanças é evidente, sendo tais alterações decorrentes, em 

boa parte, das transformações do meio ambiente. A vida mudou e tem mudado. O 

tópico a seguir apresenta a vida na atualidade. 

 

1.2.2 A vida na atualidade 

                                            
95 GORDILHO, Heron José de Santana. Direito ambiental pós-moderno. 1 ed. (ano 2009), 2 reimpr. 
Curitiba: Juruá, 2011, pp. 15-16.  
96 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 31. 
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O modo de vida atual tem imposto aos indivíduos desafios diversos. Os 

dilemas atuais nascem da crise de valores que se enfrenta a todo instante. “Nossa 

era é uma época marcada pelos extremos. Eventos, comportamentos, clima, 

acidentes, decisões”97. 

O atual modus vivendi é peculiar: em determinados temas aparenta 

inofensividade; em outros, demonstra nocividade. 

Inicie-se pelas relações sociais. Note-se, por exemplo, as transformações 

da família como unidade base da sociedade – sua célula mater. Num passado 

próximo, a família possuía uma característica de pouca mutabilidade, com estrutura 

e papéis bem definidos. Era composta por pai, mãe e filhos, os quais viviam, via de 

regra, no mesmo local por anos. Os filhos permaneciam próximos e acabavam 

seguindo os destinos dos seus consanguíneos; as relações de fidelidade eram muito 

presentes e fortes. Cada qual com funções típicas bem definidas. Não havia muitas 

opções. 

Bauman explica que houve uma época em que “a divisão do trabalho e a 

distribuição dos papéis familiares se superpunham. O filho deveria juntar-se ao oikos 

familiar, somar-se à força de trabalho da oficina ou da fazenda”. Acrescenta o autor 

que, naquele período, “a chegada de um filho trazia consigo a expectativa de 

melhoria do bem-estar da família”, pois os “filhos eram, na visão de todos, bons 

investimentos e, como tal eram saudados. Quanto mais, melhor”98. 

Na atualidade a configuração de família mudou; as relações sociais 

tornaram-se de outro tipo. Temos família nuclear, família extensa, adotiva, 

monoparental, multiparental, homossexual, heterossexual, entre outras. Enfim, o 

padrão de família mudou; mas não quer dizer que acabou. A forma, os componentes, 

o número e os papéis de cada integrante, tudo tem se alterado. Muitas alternativas 

se apresentam. 

Os caracteres da socialidade, afirma Neto, “antes calcada em células 

                                            
97 CARVALHO, Délton Winter de. op. cit., 2020, pos. RB-1.1.  
98 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 59.  
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definidas, tal como a família, a comunidade, passa por transformações substanciais, 

que implicam na dissolução dos vínculos associativos e seus mecanismos de 

coesão e controle sociais, o que implica na reformulação do contexto social e das 

suas unidades basilares”99.  

Os laços de aproximação entre as pessoas se tornaram mais flexíveis, 

superficiais, fluídos, líquidos. Fala-se na sociedade das redes sociais100.  

Os relacionamentos na pós-modernidade são virtuais. No passado, para 

alguém se isolar, precisava se deslocar, sair, afastar-se. Hoje o isolamento se dá 

dentro de si próprio, em pequenos espaços – uma casa, um escritório, um 

dormitório. “A casa torna-se um centro de lazer multiuso em que os membros da 

família podem viver, por assim dizer, separadamente lado a lado”101. 

As limitações do mundo físico se contrapõem ao infindável mundo virtual. 

Bauman adverte: 

Seu celular está sempre tocando (ou assim você espera). Uma 
mensagem brilha na tela em busca de outra. Seus dedos estão 
sempre ocupados: você pressiona as teclas, digitando novos 
números para responder às chamadas ou compondo suas próprias 
mensagens. Você permanece conectado – mesmo estando em 
constante movimento102. 

No presente, as amizades e os vínculos são virtuais. Os relacionamentos 

são superficiais. “Evite abraços muito apertados. Lembre-se de que, quanto mais 

profundas e densas suas ligações, compromissos e engajamentos, maiores seus 

riscos”103. 

Alguém uma vez já falou que a tecnologia aproxima os distantes e 

distancia os próximos. O quanto do tempo que se dispõe é dedicado às tecnologias? 

O aparato tecnológico toma boa parte do tempo que poderia ser dedicado aos 

familiares, amigos e a si próprio (estudando, trabalhando, produzindo). 

                                            
99 NETO, José Affonso Dallegave. Pós-modernidade, espiritualidade e o direito à felicidade. In 
FERREIRA, Abner et al. Direito e cristianismo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora Betel, 2017. p. 224.  
100 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da 
internet. 2. ed. ver. e atual., Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 153.  
101 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2004, p. 85.  
102 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2004, p. 79.  
103 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2004, p. 79.  
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Relacionamentos não cultivados. 

Os aparelhos televisores, num passado não muito distante, e os diversos 

aparatos tecnológicos de hoje (computadores, aparelhos de telefone celular 

inteligentes, tablets) invadiram as casas e os momentos de reunião familiar são 

disputados com as tecnologias existentes. O “coração e a mesa de jantar da família 

foram substituídos por aparelhos de TV presentes em todos os cômodos – ‘cada 

indivíduo preso em seu próprio casulo’”104.  

A internet se infiltrou na sociedade. Smartphones hoje em dia estão 

incorporados ao corpo, sendo a extensão artificial dos membros, verdadeiros 

tentáculos com alcance inimaginável. Cada indivíduo multiconectado e, ao mesmo 

tempo, no isolamento do seu lar. Jeremy Rifkin destaca: 

O mundo encolheu e a espécie humana se encontra praticamente 
cara a cara no território do ciberespaço. As distâncias estão 
perdendo relevância na era da globalização. Nossos endereços 
virtuais ofuscam nossos endereços geográficos. A duração dos 
acontecimentos foi comprimida até alcançar praticamente a 
simultaneidade, a multitarefa se converteu em norma e até o tempo 
se tornou um bem escasso105. 

Veja-se um paradoxo: a solidão dos relacionamentos num momento 

histórico onde é possível o contato com outras pessoas por meio de apenas um 

toque; todos estão ao alcance de um chamado; no entanto, a conexão é virtual, 

imaginária, ilusória.  

Conexão não pode ser sinônimo de relacionamento. As conexões: i) são 

superficiais, com alcance tão amplo e variado quanto frágil e sem qualidade é o 

vínculo de intimidade e convivência; ii) permitem a ruptura do contato de forma 

simples - o toque que te aproxima virtualmente é o mesmo toque que te afasta -, 

                                            
104 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Tradução de Vera Pereira. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011, p. 14.  
105 RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: la carrera hasta una conciencia global en un 
mundo en crisis. Tradução para o espanhol de Genís Sánchez Barbeán y Vanesa Casanova. Madrid 
(Espanha): Paidós, 2010, p. 410: “El mundo ha encogido y la especie humana se encuentra 
prácticamente cara a cara en el territorio del ciberespacio. Las distancias están perdiendo relevancia 
en la era de la globalización. Nuestras direcciones virtuales eclipsan nuestras direcciones 
geográficas. La duración de los acontecimientos se ha comprimido hasta alcanzar prácticamente la 
simultaneidad, la multitarea se ha convertido en norma e incluso el tiempo se ha convertido en un 
bien escaso” (tradução livre).  
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bastando que o diálogo se torne indesejável ou que a ligação passe a ser 

desagradável. Clique! Sem traumas maiores. 

De fato, as pessoas vivem uma crise de solidão e a evolução tecnológica 

acentua este problema social. Para escapar da multidão, basta baixar a cabeça, 

desviar o olhar e manter os dedos ocupados ao digitar uma mensagem para alguém 

fisicamente ausente. 

Não mais se separa tempo para pensar, refletir, planejar. Vive-se um 

vazio. Não se lê um livro por prazer; não se contempla a paisagem; não é possível 

parar para imaginar um mundo diferente, relembrar episódios do passado. Não se 

tem tempo. 

Existe muita informação, via de regra, fragmentada. Contudo, a 

informação não é transformada em conhecimento. Os fragmentos não são juntados 

e não há capacidade de compreensão das questões mais comezinhas. O quebra-

cabeças não é montado. 

As facilidades da vida moderna muitas vezes impedem os estímulos que 

são necessários para uma vida eficiente, de qualidade, para o crescimento 

intelectual e o desenvolvimento sentimental. Na linguagem da economia, estímulo 

significa incentivo. Não há incentivos suficientes para amadurecer, florescer e 

crescer.  

As comodidades dos dias presentes criaram seres individualistas. A 

presença física do outro é dispensada. “Dentro da rede, você pode sempre correr 

em busca de abrigo quando a multidão à sua volta ficar delirante demais para o seu 

gosto”106. 

Os relacionamentos, neste cenário de individualismo que impera, tornam-

se descartáveis. Como Neto bem adverte, “aquela velha promessa do altar (felizes 

para sempre) já não mais seduz a maioria. Logo, se o cônjuge se tornou ‘sem 

utilidade’ ele é descartado”. O mesmo vale para os amigos e o emprego: “tudo é 

descartável e visto em uma ótica mercantilista. Até os relacionamentos são 

                                            
106 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2004, p. 80.  
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esquadrinhados numa equação de custo-benefício”107. 

O hiperindividualismo sustentado pelos mercados compromete a visão de 

sociedade108. Em uma reação em cadeia, estimula-se a tendência de 

descompromisso com o outro, quando não desprezo ou indiferença. Os laços entre 

as pessoas perderam robustez; limitam-se ao mínimo necessário.  

Como mercadorias, tudo se torna descartável. Busca-se satisfação 

imediata e instantânea, uma vez que não há previsibilidade e segurança a longo 

prazo. O imediatismo contribui para o descarte. Sidinei Josemar Soares aponta: 

Esta realidade imprevisível e ameaçadora estimula as pessoas a 
verem tudo como descartáveis, onde objetos possuem validade 
temporária e mesmo as relações sociais não são cultivadas com 
profundidade, pois tudo pode desabar a qualquer momento109.   

Ser descartável é ser vulnerável. O individualismo torna as pessoas 

frágeis e inseguras. Quando se olha apenas para si, deixa-se de confiar no 

semelhante, deixa-se de entender o próximo. Em meio à solidão, não se percebe o 

tempo passar de forma acelerada. 

Nos dias atuais, o velho tornou-se sinônimo de ruim, de antiquado. Só é 

bom aquilo que é novo.  

Décadas atrás, sabedoria era sinônimo de vivência, ou seja, das 

experiências que os anos de vida nos proporcionam. Hoje em dia o idoso é visto 

como alguém que não possui condições de se adaptar à vida atual. Habita-se em 

uma sociedade de excluídos.  

Uma constatação: a tecnologia, durante a história, sempre esteve nas 

mãos dos mais experientes. Hoje a tecnologia e a informação fazem parte do mundo 

dos jovens. E os mais velhos, paradoxalmente, vivem a síndrome do Peter Pan110: 

                                            
107 NETO, José Affonso Dallegave, op. cit., 2017, pp. 235-36.  
108 LIPOVETSKY, Gilles. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. 1 ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 44.  
109  SOARES, Josemar Sidinei. Globalização, pós-modernidade e transnacionalidade: questões 
existenciais e jurídicas. In: ROSA, Alexandre Moraes da; STAFEN, Márcio Ricardo. Direito global: 
transnacionalidade e globalização. Itajaí: Univali, 2013, p. 91. 
110 KILEY, Dan. Síndrome de Peter Pan. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1983. p. 1.  
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vivem mais tempo com os pais e procuram se manter jovens. Academia de ginástica, 

suplementos alimentares, cirurgias estéticas etc. Todos procuram a fórmula da 

juventude. 

Em meio a isto existe uma mídia agressiva, que quer vender e que 

precisa escoar a produção em massa. A publicidade agressiva nos alcança a cada 

minuto, seja pela televisão, seja ao andar nas ruas e olhar outdoors, seja na internet, 

seja no smartphone. 

O prazer não está no relacionamento com o outro, mas em nossas 

conexões virtuais e na possibilidade de adquirir produtos e serviços que saciam 

nossa alma: alta estima, popularidade, prazer.  

Consumir passa a ser uma excelente fuga da realidade e meio de alcance 

de prazeres momentâneos. 

Vive-se dias de consumismo. Alguém já disse que “consumismo é o ato 

de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para 

impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que 

você não é”111. 

Pertence-se a uma sociedade consumista. Frise-se: décadas atrás os 

objetos de consumo que atraíam crianças e adolescentes eram mais caros, portanto, 

menos acessíveis; verdadeiros objetos de sonho. Possuir estes objetos era sorte 

grande, sonho realizado. Hoje estes objetos de desejo são menos custosos e, 

portanto, mais acessíveis. Adquiri-los não significa mais realizar um sonho; é algo 

normal e faz parte das rotinas da vida. Não se trata mais de um acontecimento único 

e muito comemorado.  

Como alerta Bauman: 

A sociedade de consumo tem por premissa satisfazer os desejos 
humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde 
realizar ou sonhar. A promessa de satisfação, no entanto, só 
permanecerá sedutora enquanto o desejo continuar irrealizado; o que 
é mais importante, enquanto houver uma suspeita de que o desejo 

                                            
111 Disponível em <http://www.anarquista.net/consumismo/>. Acesso em: 11 jun. 2020. 
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não foi plena e totalmente satisfeito. Estabelecer alvos fáceis, 
garantir a facilidade de acesso a bens adequados aos alvos, assim 
como a crença na existência de limites objetivos aos desejos 
“legítimos” e “realistas” – isso seria como a morte anunciada da 
sociedade de consumo, da indústria de consumo e dos mercados de 
consumo. A não satisfação dos desejos e a crença firme e eterna de 
que cada ato visando a satisfazê-los deixa muito a desejar e pode 
ser aperfeiçoado – são esses os anúncios da economia que têm por 
alvo o consumidor112. 

Os laços afetivos que se tinha com os objetos adquiridos desapareceram. 

O que vale é o momento da aquisição; não há amizade duradoura. Na prática, os 

objetos de consumo logo tornam-se obsoletos e deixam rapidamente de ser 

cobiçados. Acabam sendo descartados, pois logo saem de moda.  

O que é importante hoje? Importante não é manter o produto, mas manter 

o estilo. “A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação”113. 

Isto significa voltar ao mercado logo para comprar novamente. “O que caracteriza o 

consumismo não é acumular bens (...), mas usá-los e descartá-los em seguida a fim 

de abrir espaço para outros bens114. 

E o mercado conhece os indivíduos. O padrão de gastos se torna 

informação concreta a cada vez que são utilizados o cartão de crédito, o aparelho 

celular, a internet e seus sítios. É possível detalhar a loja que se frequenta, o horário 

da compra, o tipo de produto, o valor gasto. As empresas conhecem os 

consumidores e seus hábitos melhor do que parentes e amigos. 

Cotidianamente a vida moderna oferece uma infinidade de opções: 

roupas, comidas, programas, músicas, lugares, viagens, produtos. A liberdade de 

escolhas, a facilidade em obter crédito, às diversas ofertas que o mundo proporciona 

na atualidade, a necessidade de pagar as contas; tudo tem tornado as pessoas mais 

ansiosas. 

No passado havia menos opções. Desde os ofícios e empregos até às 

atividades de lazer. Hoje as opções são muitas. O comércio é amplo e os meios de 

                                            
112 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 2 ed. rev. Rio de Janeiro: 
Zahar (edição digital), 2012, p. 78.  
113 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. op. cit., 2012, p. 78.  
114 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2004, p. 69.  
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acesso são ilimitados. Diversos produtos que atendem a necessidades que sequer 

sabia que existiam. Pode-se, inclusive, ser o que quiser. Mas o que se quer? Não 

saber o que se quer também gera ansiedade. E, volta-se a dizer, quanto mais 

opções, mais difícil saber o que se busca.  

A incerteza quanto ao futuro faz com que se olhe apenas para o presente, 

vivendo-se exclusivamente o hoje. Não se pensa mais no amanhã. E quando se olha 

apenas para o hoje, deixa-se de planejar. Sem planejamento, não há projeto, não 

existem planos.  

No passado as pessoas organizadas poupavam pacientemente até poder 

comprar: “apertar o cinto, privar-se de certas alegrias, gastar com prudência e 

frugalidade, colocar o dinheiro economizado na caderneta de poupança e ter 

esperança, com cuidado e paciência, de conseguir juntar o suficiente para 

transformar os sonhos em realidade”115.  

Tempos atrás, portanto, o desejo ou a satisfação eram adiados, 

planejados ou programados. Hoje em dia a facilidade de acesso ao crédito inverteu 

esta lógica: o que antes impunha o poupar para ter, hoje transformou-se em 

endividar para ter. Dizendo isto de uma forma mais simples: no passado os 

indivíduos desejavam, planejavam, pagavam e então tinham o objeto de desejo; no 

presente os indivíduos desejam, têm e depois planejam como vão pagar aquilo que 

foi adquirido. 

As armadilhas de crédito estão ao redor; o mercado é feroz. Bauman 

recorda: 

(...) numa sociedade de consumidores (sendo os lucros oriundos 
sobretudo da exploração dos desejos de consumo), a filosofia 
empresarial dominante insiste em que a finalidade do negócio é 
evitar que as necessidades sejam satisfeitas e evocar, induzir, 
conjurar e ampliar novas necessidades que clamam por satisfação e 
novos clientes em potencial, induzidos à ação por essas 
necessidades: em suma, há uma filosofia de afirmar que a função da 
oferta é criar demanda. Essa crença se aplica a todos os produtos – 
sejam eles fábricas ou sociedades financeiras. No que diz respeito à 

                                            
115 BAUMAN, Zygmunt. Vida a crédito. Tradução de Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar 
(edição digital), 2012, p. 23.  
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filosofia dos negócios, os empréstimos não são exceção: a oferta de 
empréstimos deve criar e ampliar a necessidade de empréstimos. As 
empresas de crédito vivem dos lucros gerados pelos tomadores de 
empréstimo. As pessoas que se recusam a fazer empréstimos e 
vivem poupando não possuem utilidade para as empresas de crédito. 
Já as pessoas que se endividam pesadamente e contraem 
empréstimos ‘acima de suas posses/capacidades’ são recebidas com 
alegria pelas empresas de crédito, uma vez que se mantêm como 
eternas pagadoras de juros, tornando-se fonte constante de lucro das 
referidas empresas116. 

Na fluidez dos novos tempos, o capital tornou-se volátil. Quebrado o eixo 

espaço-temporal, com os movimentos dos oponentes ou concorrentes beirando à 

instantaneidade, mais do que conquistar novos territórios, passou a ser decisivo 

romper as barreiras da livre circulação das riquezas. O que se tinha por soberania 

de uma nação tornou-se uma inconveniente barragem na fluidez dos negócios 

internacionais. 

A dinâmica de um mercado globalizado é destacada por Aguiar: 

Ao menor sinal de alteridade, a exigir uma aplicação dispendiosa da 
força ou negociações cansativas, o capital volátil pode sempre mudar 
para outros locais, de forma extremamente rápida, já que não há 
necessidade de se comprometer. Surge, então, uma nova assimetria 
entre a natureza extraterritorial do poder, marcada pela 
independência das elites globais, e a contínua territorialidade da vida 
como um todo, com efeitos demolidores sobre a capacidade 
decisória dos governos locais, cada vez mais dependentes e assim 
submissos aos interesses do capital/mercado117. 

Capra aponta uma nova economia: 

(...) a Revolução da Informática ajudou a trazer à luz uma nova 
economia global – um capitalismo rejuvenescido, flexível e 
enormemente ampliado. Como enfatiza Castells, esse novo 
capitalismo é profundamente diferente do que se formou durante a 
revolução industrial e do que surgiu depois da segunda guerra 
mundial. Caracteriza-se por três traços fundamentais: suas principais 
atividades econômicas são globais; suas principais fontes de 
produtividade e competitividade são a inovação, a geração de 
conhecimento e o processamento de informações; e ele se estrutura 

                                            
116 BAUMAN, Zygmunt. Vida a crédito. op. cit., 2012, p. 23.  
117 AGUIAR, Leandro Katscharowski. Crise ambiental transnacional, sustentabilidade e economia 
circular: desafio global para a construção do futuro sustentável. 1 ed. Florianópolis: Habitus, 
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principalmente em torno de redes de fluxos financeiros118. 

E completa: 

Nessa nova economia, o capital financeiro funciona “em tempo real”, 
movimentando-se rapidamente pelas redes financeiras 
internacionais. A partir dessas redes, ele é investido em atividades 
econômicas de todo tipo, e a maior parte dos lucros são 
redirecionados para a meta-rede de fluxos financeiros. As tecnologias 
sofisticadas de informática e telecomunicações permitem que o 
capital financeiro mova-se rapidamente de uma opção a outra numa 
incansável busca de oportunidades de investimento pelo planeta 
inteiro, o que faz com que as margens de lucro no mercado 
financeiro sejam, em geral, muito mais altas do que na maioria dos 
investimentos diretos. Por isso, todos os fluxos de dinheiro 
convergem, em última análise, para as redes financeiras 
internacionais, sempre à procura de ganhos maiores119. 

Bauman destaca algumas marcas da contemporaneidade dos dias atuais: 

O tipo de modernidade que era o alvo, mas também o quadro 
cognitivo, da teoria crítica clássica, numa análise retrospectiva, 
parece muito diferente daquele que enquadra a vida das gerações de 
hoje. Ela parece “pesada” (contra a “leve” modernidade 
contemporânea); melhor ainda, “sólida” (e não “fluida”, “líquida” ou 
“liquefeita”); condensada (contra difusa ou “capilar”); e, finalmente, 
“sistêmica” (por oposição a “em forma de rede”120. 

A exaltação patológica do indivíduo ofuscou a dimensão da cidadania. O 

espaço público foi reduzido a um palco para a exposição de intimidades de 

personalidades públicas121. As questões que poderiam interessar à construção de 

uma comunidade foram relegadas a um plano inferior. Os indivíduos tornaram-se 

consumidores frenéticos que perderam a dimensão da cidadania, fascinados pela 

profusão de mercadorias, suas cores, seus sabores, seus brilhos e seus cheiros. 

O consumo progressivo, a multiplicidade de opções, a perseguição 

incessante da última moda, tudo tem contribuído para uma fragmentação da vida em 

satisfações que se esvaem a cada compra para, quase de imediato, darem lugar ao 

desejo de uma nova aquisição. Vive-se o paradoxo de se alcançar satisfações 

momentâneas, entremeadas pela sensação de vazio de quem nunca experimentará 

                                            
118 CAPRA, Fritjof. As Conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução de Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002, p. 148.  
119 CAPRA, Fritjof. op. cit., 2002, p. 148.  
120 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 36.  
121 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 36.  
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a satisfação plena.  

Os dias atuais produzem, de um lado, uma multidão solitária da black 

friday ou aglomerados de seres nas filas dos outlets, um ajuntado caótico de 

indivíduos muito distantes de formar uma comunidade; de outro lado, parcela 

considerável da humanidade sequer possui condições de acesso a bens e serviços, 

vivendo em insegurança alimentar. 

O mercado possui estratégias bem definidas. Apresenta forte publicidade 

para criar novas necessidades. Oferta crédito facilitado para que se tenha condições 

de satisfazer tais necessidades. E trabalha com a obsolescência de mercadorias e 

serviços - a diminuição de sua vida útil - para tornar constante a necessidade de 

retorno às compras.  

A vontade aguda e premente de consumir inevitavelmente faz com que a 

propalada preocupação com o meio ambiente vá até onde não prejudique a falsa 

sensação de liberdade que os centros comerciais proporcionam. Interessante o 

ponto de vista de Bauman: 

A liberdade de tratar o conjunto da vida como uma festa de compras 
adiadas significa conceber o mundo como um depósito abarrotado de 
mercadorias. Dada a profusão de ofertas tentadoras, o potencial 
gerador de prazeres de qualquer mercadoria tende a se exaurir 
rapidamente. Felizmente para os consumidores com recursos, estes 
os garantem contra consequências desagradáveis como a 
mercantilização. Podem descartar as posses que não mais querem 
com a mesma facilidade com que podem adquirir as que desejam. 
Estão protegidos contra o rápido envelhecimento e contra a 
obsolescência planejada dos desejos e sua satisfação transitória122.   

Sob outro viés, não do consumo, mas dos laços sociais e políticos que 

unem o indivíduo à determinada comunidade ou grupo e o transforma em cidadão, a 

sociedade contemporânea sofre um processo inverso de “desmassificação”, pelo 

qual o indivíduo é deixado cada vez mais à própria iniciativa. Em diálogo entre o 

sociólogo italiano Bordoni e o sociólogo polonês Bauman, é possível extrair: 

Os laços entre o Estado e o cidadão são enfraquecidos, a sociedade 
perde coesão e se torna ‘líquida’. [...] A desmassificação sem dúvida 

                                            
122 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 114.  
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é um processo de tomada de consciência da autonomia do indivíduo, 
mas também é um estado de isolamento e solidão para o cidadão 
global, de perda dos vínculos sociais que a massa de algum modo 
assegurava123. 

A contemporaneidade deixa a marca do coletivo e do social e os substitui 

por um individualismo disseminado, agressivo e egoísta, onde todo mundo só quer 

saber de si mesmo, à custa dos outros e sem se preocupar com o bem (comum) da 

sociedade. “As pessoas só estão preocupadas com seus interesses pessoais e em 

se proteger diante de um presente instável e de um futuro incerto”124. 

De seu turno, nesse mundo fluído por incertezas provocadas pela 

instabilidade das relações econômicas, políticas e sociais, o medo de se relacionar 

com estranhos ou mesmo com o próximo conduz à solidão e à lenta corrosão e 

desintegração da cidadania. Em meio a este cenário distópico de um oceano revolto, 

“o ‘público’ é colonizado pelo ‘privado’; o ‘interesse público’ é reduzido à curiosidade 

sobre as vidas privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à 

exposição pública de questões privadas”125. 

Enfim, a liquidez desta sociedade pós-moderna se dá pela incapacidade 

de tomar forma fixa, assim como a água, na medida em que se transforma 

diariamente, assumindo a aparência e a configuração que o mercado a induz a 

tomar.  

Por isso, não se há mais falar em identidades coletivas, mesmo porque 

“as identidades e as culturas globais são arrancadas de seus solos e substituídas 

por símbolos do mundo das mercadorias provenientes das companhias 

multinacionais de propaganda, aparência e imagem”126.  

Até mesmo as identidades individuais são tratadas como mercadorias, 

não algo que a pessoa herda ou tem, mas algo que ela procura ou quer ter para 

atender ao desejo fluído do momento (daquele momento). “As pessoas são aquilo 

                                            
123  BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. op.cit., 2016, p. 27. 
124  BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. op.cit., 2016, p. 115.  
125  BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 51. 
126  BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 86. 
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que irão (poder) comprar”127.     

Para Bauman, a sociedade em que vivemos deixou de se questionar, 

perdendo o seu caráter reflexivo128. Aponta-se para um outro momento histórico: a 

pós-modernidade.  

Necessário entender e conhecer esta atual quadra da história, refletir a 

respeito e buscar soluções evolutivas. Viver é mais do que extrair, produzir, comprar 

e descartar. É preciso repensar este cenário que direciona para um resultado trágico. 

Importante conhecer o momento histórico onde nos encontramos. Este é o tema do 

próximo tópico.  

 

1.2.3 Modernidade e pós-modernidade 

É próprio do homem rotular os momentos de sua história. Isto pode se dar 

conforme a idade: infância, adolescência, idade adulta, velhice. As divisões 

temporais também podem ocorrer conforme as etapas da vida: vida estudantil, vida 

profissional, vida em família. Independentemente de critérios e razões para as 

nomenclaturas adotadas, o ser humano classifica os momentos de sua história, 

etiquetando-os. 

A história da humanidade, semelhantemente, também é classificada em 

períodos. No dizer de Vaz, a “(...) evolução histórica da humanidade é marcada por 

ciclos. Há, por assim dizer, uma espécie de espiral de fases que vão se sucedendo 

no tempo, e que, de uma forma mais ou menos regular, representam rupturas 

(cortes), ascensão, auge e declínio”129. 

A periodização da história observa, portanto, um método cronológico para 

contar e separar os diversos eventos marcantes. Pré-história, idade antiga, idade 

média, idade moderna e idade contemporânea são períodos específicos da história.  

                                            
127  BECK, Ulrich. op. cit., 2011, p. 86. 
128  BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 33. 
129  VAZ, Paulo Afonso Brum. Juizado Especial Federal: contributo para um modelo democrático 
de justiça conciliativa. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016, 
p. 32. 
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Dito isso, como podemos rotular o atual momento em que nos 

encontramos? Quais as características do tempo histórico em que estamos 

inseridos? Refletir a respeito contribui não só para que compreendamos o presente, 

mas também para que possamos caminhar rumo ao futuro de forma a perpetuar os 

nossos dias e não os abreviar em eventual colapso. 

O momento histórico atual têm sido objeto de análise por juristas, 

sociólogos, filósofos, cientistas, entre outros, numa grande cadeia multidisciplinar, 

havendo preocupação, direta ou indireta, com o modelo econômico atualmente 

adotado e a (in)consequente forma de exploração dos recursos naturais impressa 

neste sistema, colocando em risco a perpetuação da espécie humana. 

Fala-se em idade contemporânea, cujo início remonta a duas grandes 

revoluções, a Francesa e a Industrial:  

A passagem do século XVIII para o século XIX inaugura o que, 
convencionalmente, se denomina de história contemporânea. Depois 
de quase quatro séculos de acumulação de capital, de comércio 
colonial, de sucessivas guerras hegemônicas e contra-hegemônicas, 
da desestruturação do feudalismo, da expansão da linguagem escrita 
e do ensino, da lenta conquista e subjugação de outras civilizações, 
a Europa teve de enfrentar uma profunda transformação de seu 
processo histórico, que reafirmava tendências anteriores. Assim, o 
desenvolvimento da burguesia desencadeou as duas grandes 
revoluções, a Francesa e a Industrial, que marcaram o início de uma 
nova era130. 

Esclarecendo a respeito, Leite e Caetano anotam: 

Embora configure a revolução francesa como a porta de entrada da 
modernidade simples, o ápice desta ocorreu na revolução industrial 
do século XVIII, na qual se tem o surgimento de grandes fábricas e a 
divisão social bem definida em duas classes (o proletariado e a 
burguesia)131. 

                                            
130  SILVA, André Luiz Reis da. A nova ordem europeia no século XIX: os efeitos da dupla 
revolução na história contemporânea. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/profile/Andre_Luiz_Reis_da_Silva/publication/267802158_A_nova_ord
em_europeia_no_seculo_XIX_os_efeitos_da_dupla_revolucao_na_historia_contemporanea/links/557
1d27d08ae75215866fde5.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2019, p. 11. 
131 LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilidade civil por danos 
ambientais na sociedade de risco: um direito reflexivo frente às gerações de problemas 
ambientais. In LOPEZ, Teresa Ancona et al. Sociedade de risco e direito privado: desafios 
normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013, p. 274-275. 
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A revolução francesa apontou uma mudança decisiva no modo político, 

com a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia. A revolução industrial 

inglesa, noutra banda, impôs uma transmutação radical no modo de produção 

econômico com o advento da industrialização. 

Abreu destaca que, na construção do projeto da modernidade, houve a 

“(...) consolidação progressiva do ideário político da revolução francesa – os signos 

da liberdade, da igualdade e da fraternidade”132. 

Prosseguindo, o mesmo autor acrescenta que, com a “(...) eclosão da 

revolução industrial, a ordenação da sociedade civil e a emergência dos direitos 

sociais demarcam, no plano histórico e político, a passagem do estado moderno 

para o contemporâneo ou social”133. 

É nessa quadra da história que se superam modos de organização 

econômico, social e político tais como o feudalismo e o absolutismo, e se passa para 

o desenvolvimento e consolidação do sistema socioeconômico denominado 

capitalismo.  

A corrente filosófica dos primórdios deste período histórico, com forte 

influência do renascentismo, é o iluminismo, voltado para a razão e para o 

desenvolvimento da ciência. Foi o iluminismo que precedeu ao que chamamos hoje 

de modernidade. Marcelo Buzaglo Dantas explica que remonta a este período o 

individualismo e contextualiza: 

Esta concepção individualista do ser humano teve seu ápice no 
liberalismo do século XIX, tendo sido rompida apenas 
posteriormente, com o surgimento e o desenvolvimento dos direitos 
políticos e sociais, fruto dos conflitos em defesa de novas 
liberdades134. 

Grenz explica que a “renascença lançou os fundamentos da mentalidade 

                                            
132 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus da 
democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito. Vol. 3. São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 45. 
133 ABREU, Pedro Manoel. op. cit., 2011, p. 47. 
134 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos: o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e os casos de colisão com outros direitos fundamentais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 144. 
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moderna, porém, não foi responsável pela edificação de sua superestrutura”. 

Acrescenta que a “modernidade veio à luz só depois de um longo período de 

gestação”. E arremata dizendo que “a renascença foi a avó da modernidade, ao 

passo que o iluminismo foi seu verdadeiro pai”135. 

Giddens define modernidade como o “(...) período que se estende do 

iluminismo europeu de meados do século XVIII a, pelo menos, meados dos anos 

1980, caracterizado pela secularização, racionalização, democratização, 

individualização e ascensão da ciência”136. 

Foi na modernidade que surgiu o estado na concepção em que 

conhecemos, com fronteiras nacionais bem delimitadas, amparadas pelo conceito 

puro de soberania, ainda não metamorfoseado, de modo a permitir que o estado 

nação impusesse suas regras sem maiores entraves.  

Esse período, de concepções sólidas e conservadoras, foi se dissolvendo, 

em boa medida pelo aperfeiçoamento da tecnologia, notadamente na evolução dos 

meios de transporte e de comunicação, em pleno contexto de globalização. Para 

Bauman, o “significado mais profundo transmitido pela ideia da globalização é o do 

caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a 

ausência de um centro, de um painel de controle”137. 

Luis Alberto Warat, prefaciando obra de Abreu, destaca que “(...) o Direito 

sólido da modernidade, chamado de normativismo, está sofrendo os embates da 

fluidez atual como concepção do mundo”, e finaliza apontando para “(...) estes 

tempos de modernidade líquida”138. 

Abreu destaca que aquele período tido por moderno mudou ante a 

convergência histórica de três processos independentes: a revolução da tecnologia e 

                                            
135 GRENZ, Stanley James. Pós-modernismo: um guia para entender a filosofia de nosso tempo. 
São Paulo: Vida Nova, 2008, pp. 92-93. 
136 GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da sociologia. Tradução de 
Claudia Freire. São Paulo: Editora Unesp, 2016, p. 22. 
137 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 66. 
138 ABREU, Pedro Manoel. Acesso à justiça e juizados especiais: o desafio histórico da 
consolidação de uma justiça cidadã no Brasil. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 18. 
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da informação (tecnologia e ciência); a crise econômica do capitalismo e do 

estatismo e a sua reestruturação; o apogeu dos movimentos socioculturais 

(ambientalismo, direitos humanos, feminismo...)139. Fala-se, então, em sociedade em 

rede, economia informacional/global e virtualidade real. O mundo é interdependente. 

Para Vaz, “os elementos, as estruturas e os valores dos sistemas sociais 

vão mudando e, de crise em crise, avançam rumo a um futuro incerto, utópico e 

reflexivo”140. No século XXI vivencia-se “(...) uma autêntica sociedade de 

transformações e de incertezas: a única certeza são as mudanças”141. 

Habermas ensina que “(...) quando aprendemos algo novo sobre o 

mundo, e sobre nós como seres no mundo, modifica-se o conteúdo de nossa 

autocompreensão”142. 

A mudança no pensar se exterioriza e produz mudanças culturais e 

sociais. Conforme Beck, “(...) somos testemunhas oculares – sujeitos e objetos – de 

uma ruptura no interior da modernidade, a qual se destaca dos contornos da 

sociedade industrial clássica e assume uma nova forma (...) denominada ‘sociedade 

(industrial) de risco’”143. 

As transformações encaminham um ponto de ruptura. “Nossas vidas 

vacilam no turbilhão de várias crises”144: de estado, de democracia, de legitimidade 

política, econômica, do judiciário, de saúde, de segurança, ambiental, entre outras.  

Há quem indique o término da modernidade e aponte para um novo 

período: a pós-modernidade. Para Bittar:  

Apesar de toda a problemática que envolve a afirmação dessa 
expressão, pós-modernidade parece ter ganho maior alento no 
vocabulário filosófico (Lyotard, Habermas, Beck) e sociológico 
(Bauman, Boaventura de Souza Santos) contemporâneos, e ter 

                                            
139 ABREU, Pedro Manoel. Jurisdição e Processo: desafios políticos do sistema de justiça na 
cena contemporânea. Florianópolis: Conceito Editorial, 2016, p. 32. 
140 VAZ, Paulo Afonso Brum. op. cit., 2016, p. 33. 
141 VAZ, Paulo Afonso Brum. op. cit., 2016, p. 34. 
142 HABERMAS, Jürgen. Fé e saber. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 9. 
143 BECK, Ulrich. op. cit., 2011, p. 12. 
144 CASTELLS, Manuel. Ruptura. 2. ed., Madrid: Alianza Editorial, S. A., 2018, p. 11: “Nuestras vidas 
titubean en el torbellino de múltiples crisis” (tradução livre). 
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entrado definitivamente para a linguagem corrente. O curioso é 
perceber que é esta já a primeira característica da pós-modernidade: 
a incapacidade de gerar consensos145. 

Para Lipovetsky, é a partir dos anos 70 que a noção de pós-modernidade 

fez a sua entrada na cena intelectual, sendo, por vezes, designada para evidenciar o 

abalo dos fundamentos absolutos da racionalidade e a falência das grandes 

ideologias da história, outras vezes, a potência dinâmica da individualização e da 

pluralização das nossas sociedades. O filósofo francês prossegue realçando a ideia 

de uma sociedade mais diversa, mais facultativa, menos carregada de expectativas 

em relação ao futuro, e com o triunfo concomitante das normas consumistas 

centradas na vida no presente, indicando então o advento de uma temporalidade 

social inédita marcada pelo primado do aqui-agora146. 

Segundo Giddens, a pós-modernidade é o “(...) período histórico, seguinte 

à modernidade, que é definido com menos clareza, é menos pluralístico e menos 

socialmente diversificado do que a modernidade que o precedeu. Costuma-se dizer 

que a pós-modernidade começou a se desenvolver a partir do início dos anos 

1970”147. 

Não há unanimidade a respeito das denominações atribuídas ao atual 

período. Vaz lista “(...) pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, 

modernidade reflexiva, nova fase da modernidade, modernidade líquida, 

modernidade da modernidade, segunda modernidade, alta modernidade, 

modernidade desorganizada e outras tantas, todas com razões relevantes”148. 

Lipovetsky, noutro viés, enfatiza que o “neologismo ‘pós-moderno’ tinha 

um mérito: o de colocar em relevo a mudança de curso, uma reorganização 

profunda do modo de funcionamento social e cultural das sociedades democráticas 

avançadas”149. 

                                            
145 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. 3 ed. mod. e atualiz. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 84. 
146 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sebastien. Os tempos hipermodernos. Tradução de Luís Filipe 
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Bauman, por sua vez, refere-se ao presente período como “(...) sociedade 

moderna (que aparece sob o nome de última sociedade moderna ou pós-moderna, a 

sociedade da ‘segunda modernidade’ de Ulrich Beck ou, como prefiro chamá-la, a 

‘sociedade da modernidade líquida’)”150. 

Bittar adverte que “a pós-modernidade chega para se instalar 

definitivamente, mas a modernidade ainda não deixou de estar presente entre nós, e 

isso é fato”. E arremata: “suas verdades, seus preceitos, seus princípios, suas 

instituições, seus valores (...), ainda permeiam grande parte das práticas 

institucionais e sociais, de modo que simples superação imediata da modernidade é 

ilusão151. 

Harvey anota: 

Os sentimentos modernistas podem ter sido solapados, 
desconstruídos, superados ou ultrapassados, mas há pouca certeza 
quanto à coerência ou ao significado dos sistemas de pensamento 
que possam tê-los substituído. Essa incerteza torna peculiarmente 
difícil avaliar, interpretar e explicar a mudança que todos concordam 
ter ocorrido152. 

Inobstante tais ressalvas, por uma questão de acordo semântico quanto à 

utilização do melhor termo e para garantir o entendimento daquilo que se pretende 

transmitir, adota-se o termo pós-modernidade para definir o presente período 

histórico, seguinte à modernidade, como bem salienta Giddens, ao afirmar que “a 

virada pós-moderna na teoria social começou em meados dos anos 1980, embora o 

conceito de pós-moderno date de uma década antes na cultura e nas artes”153. 

Concebida a pós-modernidade, pode-se discorrer sobre o momento 

antagônico por que passa a humanidade: em que pese todo o progresso e uma 

suposta condição de maior bem-estar à sociedade, os homens têm sido vítimas 

constantes de catástrofes e tragédias – notadamente ambientais –, que colocam em 

risco a sua própria existência. 
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Para Bauman, “o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma 

redistribuição e realocação dos ‘poderes de derretimento’ da modernidade”154. 

Lyotard explica que “o cenário pós-moderno é essencialmente cibernético-

informático e informacional”. E continua ao asseverar que “neste cenário, 

predominam os esforços (científicos, tecnológicos e políticos) no sentido de 

informatizar a sociedade”155. 

O impacto da informatização da sociedade produz avanços em todos os 

segmentos: sociais, econômicos, culturais, científicos, políticos e tecnológicos. Em 

que pese o progresso, é perceptível a situação de miséria, de penúria, de exclusão, 

de desigualdade social, econômica e política, de retrocesso cultural de boa parte da 

população mundial, que fica relegada a uma condição de subdesenvolvimento, de 

desamparo e de indigência. 

Vive-se na era dos paradoxos. Algumas contradições da pós-

modernidade: fartura de alimento e comida de baixa qualidade; grandes distâncias 

percorridas em menos tempo aproximando pessoas que cada vez mais se isolam; 

meios de transportes evoluídos e mobilidade urbana diminuída; avanços inegáveis 

na ciência e incertezas diante de uma pandemia de efeitos globais; mais conforto e 

bem-estar para a sociedade ao custo da exploração de recursos naturais que 

faltarão para a presente e as futuras gerações. 

A respeito, Abreu afirma que:  

O nosso tempo, de todo modo, é uma era de absurdos, de 
contradições. De avanços sociais, políticos, econômicos, culturais, 
científicos e tecnológicos, mas contraditoriamente de exclusão, de 
miséria, de desigualdade social e política, que parece abandonar a 
parcela mais significativa da humanidade a uma condição de 
subcidadania156. 

Boaventura de Sousa Santos lembra que o nosso mundo é desigual, mas 

é também “(...) um mundo em que cada vez mais os cidadãos e, em especial, as 

                                            
154 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 13. 
155 LYOTARD, Jean-François. op. cit., 2015, p. VIII. 
156 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus da 
democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito. Vol. 3. São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 231. 
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classes populares têm consciência dessa desigualdade, de que ela é injusta e de 

que viola os seus direitos”. E finaliza ao afirmar que é “(...) essa nova consciência de 

direitos e a sua complexidade que torna o actual momento sócio-jurídico tão 

estimulante quanto exigente” (sic)157. 

Debord fala na sociedade do espetáculo. “A sociedade que se baseia na 

indústria moderna não é fortuita ou superficialmente espetacular, ela é 

fundamentalmente espetaculoísta”. E conclui, “o espetáculo não deseja chegar a 

nada que não seja ele mesmo”158.  

Para Boaventura Santos, na sociedade atual se encontram reunidas as 

condições técnicas para cumprir as promessas da modernidade. Antagonicamente, é 

cada vez mais evidente que tais promessas nunca estiveram tão longe de serem 

cumpridas159. 

Beck apresenta um cenário de modernização permeado por conflitos 

sociais: 

Paralelamente, dissemina-se a consciência de que as fontes de 
riqueza estão “contaminadas” por “ameaças colaterais”. Isto, de 
forma alguma, é algo novo, mas passou despercebido por muito 
tempo em meio aos esforços para superar a miséria. Essa página 
negra, além do mais, ganha em importância com o 
superdesenvolvimento das forças produtivas. No processo de 
modernização, cada vez mais forças destrutivas também acabam 
sendo desencadeadas, em tal medida que a imaginação humana fica 
desconcertada diante delas. (...). Argumentando sistematicamente, 
cedo ou tarde na história social começam a convergir na 
continuidade dos processos de modernização as situações e os 
conflitos sociais de uma sociedade “que distribui riqueza” com os de 
uma sociedade “que distribui riscos”160. 

Demajorovic pontua: 

Da sociedade mercantil do século XV à moderna economia global, as 
forças produtivas vêm propiciando um crescimento das 
potencialidades do homem que pareceria impossível imaginar há 

                                            
157 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 2 ed. São Paulo: 
Cortez, 2008, pp. 10-11. 
158 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 17. 
159 SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 29. 
160 BECK, Ulrich. op. cit., 2011, p. 25. 
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quinhentos, duzentos, cinquenta, ou mesmo, dez anos. 
Paradoxalmente, quanto maior o potencial humano, decorrente da 
capacidade infinita de gerar conhecimento, mais incerto é o futuro. 
Parece que a sociedade contemporânea está constantemente 
avançando sinais vermelhos que desafiam sua capacidade de se 
ajustar a mudanças cada vez mais rápidas161. 

O momento é de crise. Para Capra:  

As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um 
estado de profunda crise mundial. É uma crise complexa, 
multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa 
vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e 
das relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise 
de escala e premência sem precedentes em toda a história da 
humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real 
ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta162. 

Presencia-se cada vez mais a utilização predatória dos recursos da 

natureza. A vida social tem sofrido mudanças, desde a modificação dos padrões 

familiares tradicionais até as transformações nas atividades laborais e os critérios de 

empregos. 

Para Bauman, primeiro foram afetadas as instituições existentes, as 

molduras que circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, como os 

estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance de apelação. 

E prossegue: “(...) tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois 

novamente moldado e refeito”163. 

O capital encontra-se cada vez mais concentrado nas mãos de poucos. A 

divisão entre ricos e pobres são enormes, profundas e dão fortes demonstrações de 

que serão duradouras164. 

Freitas destaca a gravidade do atual estágio de desenvolvimento da 

humanidade:  

Ao que tudo indica, nos próximos milhões de anos, o planeta não 

                                            
161 DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: 
perspectivas para a educação corporativa. 2. ed. São Paulo: Editora Senac. 2003, p. 19. 
162 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1999, p. 19. 
163 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 14. 
164 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2001, p. 108. 
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será extinto. A humanidade é que corre real perigo. A gravidade das 
questões ambientais encontra-se, no presente estágio, isenta de 
dúvidas, em pontos fulcrais. O peso dessa ou daquela causa, sim, 
pode ser debatido, mas a crise ambiental é indesmentível. Negar, 
nessa altura, os malefícios dos bilhões de toneladas de gases tóxicos 
(com os enormes custos associados) parece atitude despida de 
mínima cientificidade. Provavelmente, trata-se da primeira vez na 
história, salvo risco de guerra nuclear, que a humanidade 
simplesmente pode inviabilizar a sua permanência na Terra, por obra 
e desgraça, em larga escala, do seu estilo devorante, compulsivo e 
pouco amigável. O alerta está acionado165. 

Hoje os riscos são globais e o perigo de danos está em todos os cantos e 

envolve a todos os indivíduos, não se adstringindo às limitações territoriais de um 

país ou nação. Ameaças e incertezas passaram a ser vistas como inerentes à 

condição geral de existência humana. A indústria de fármacos, as empresas 

bioquímicas, a nanotecnologia, a engenharia genética, a indústria alimentar e os 

alimentos transgênicos, as ondas eletromagnéticas que integram os aparelhos de 

telecomunicação, a transmissão de doenças de animais para seres humanos e a sua 

circulação rápida com efeitos pandêmicos; todas as atividades que buscam facilitar e 

melhorar a vida no planeta paradoxalmente ampliam as possibilidades de perigo à 

saúde e de risco de danos ao meio ambiente – riscos da vida global. 

Fala-se em produção em massa, consumo de massa, comunicação de 

massa, contrato de massa, contágio em massa; tudo a demonstrar que a sociedade 

global atingiu um nível de interdependência entre os homens como jamais existiu 

antes. A conexão de tudo a todos é que gera esta fragilidade em relação aos riscos 

incalculáveis que a vida moderna nos impõe. O risco se faz integrante da vida na 

pós-modernidade. 

São expressões comuns da atualidade: “taxa de risco”, “risco país”, “grupo 

de risco”, “comportamento de risco”, “riscos à saúde”, “situação de risco”, “risco 

zero”, “fator de risco”, “risco de contágio”, entre outros exemplos. Beck amplia: 

Os riscos e ameaças atuais diferenciam-se, portanto, de seus 
equivalentes medievais, com frequência semelhantes por fora, 
fundamentalmente por conta da globalidade de seu alcance (ser 
humano, fauna, flora) e de suas causas modernas. São riscos de 
modernização. São um produto de série do maquinário industrial do 

                                            
165 FREITAS, Juarez. op. cit., 2012, pp. 23-24. 
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progresso, sendo sistematicamente agravados com seu 
desenvolvimento ulterior. Os riscos do desenvolvimento industrial são 
certamente tão antigos quanto ele mesmo. A pauperização de grande 
parte da população – o “risco da pobreza” – prendeu a respiração do 
século XIX. “Riscos de qualificação” e “riscos à saúde” já são há 
muito tema de processos de racionalização e de conflitos sociais, 
salvaguardas (e pesquisas) a eles relacionados (...). De acordo com 
seu feitio, eles ameaçam a vida no planeta, sob todas as suas 
formas166. 

Giddens adverte: 

O que chamei de intensidade de risco é certamente o elemento 
básico no ‘aspecto ameaçador’ das circunstâncias em que vivemos 
hoje. A possibilidade de guerra nuclear, calamidade ecológica, 
explosão populacional incontrolável, colapso do câmbio econômico 
global, e outras catástrofes globais potenciais, fornecem um 
horizonte inquietante de perigos para todos167. 

Demajorovic explana que o risco é um produto social e, como produto da 

sociedade, os processos decisórios que envolvem o risco não podem prescindir do 

envolvimento de um conjunto de atores, internos e externos à organização, sendo 

fundamental a generalização da educação socioambiental168. 

O desafio a ser alcançado na pós-modernidade, em um contexto social de 

risco, consiste em crescer e se desenvolver sem rumar para o colapso.  

 

1.3 SOCIEDADE DE CONSUMO E CONSUMISMO 

1.3.1 A sociedade de consumo e suas necessidades 

A humanidade desde sempre se valeu do consumo: para saciar a fome é 

necessário consumir alimentos; para suplantar a sede é necessário consumir 

líquidos; para superar predadores é necessário consumir instrumentos de proteção e 

segurança; para desafiar uma doença é necessário consumir remédios; para se 

proteger da ação meteorológica é necessário consumir materiais que permitam a 

edificação de um abrigo. Estes são apenas alguns exemplos. 

                                            
166 BECK, Ulrich. op. cit., 2011, p. 26. 
167 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Editora Unesp, 1991, p. 138. 
168 DEMAJOROVIC, Jacques. op. cit., 2003, p. 266. 
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Para Bauman, o consumo sempre acompanhou a história da humanidade; 

“é algo banal, até mesmo trivial. É uma atividade que fazemos todos os dias, por 

vezes de maneira festiva, ao organizar um encontro com os amigos, comemorar um 

evento importante ou para nos recompensar por uma realização particularmente 

importante”. Tem “(...) raízes tão antigas quanto os seres vivos”169. 

Dito isso, o consumo, visto não só como atividade cotidiana do homem 

para sua sobrevivência, mas também como etapa do ciclo natural do biossistema no 

planeta, não representa uma ameça. Contudo, o “advento da globalização e o 

crescimento do capitalismo provocaram mudanças na forma como o ser humano 

passou a desfrutar de seu poder de consumo”170. 

De fato, a vida atual oferece aos indivíduos conforto, bem-estar e uma 

série de facilidades. Esta condição de maior qualidade de vida, de melhor acesso ao 

crédito e de uma imensidão de opções criou uma variedade infinita de necessidades 

supérfluas que até então não existiam ou nunca foram sentidas pelos seres 

humanos. 

Inúmeras terminologias poderiam rotular a sociedade atual. Uma destas 

nomenclaturas é sociedade de consumo. Trata-se, portanto, da conjunção de uma 

série de ingredientes pós-modernos estimuladores do consumo: avanço tecnológico, 

desenvolvimento industrial, produção massificada, crescimento de mercado, 

esgotamento de recursos naturais, publicidade agressiva, crédito fácil, encurtamento 

da vida útil de produtos e obsolescência planejada. A soma destes fatores consolida 

um modo de vida voltado para o consumo exagerado.  

Para Barbosa: 

Sociedade de consumo é um dos inúmeros rótulos utilizados por 
intelectuais, acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing 
para se referir à sociedade contemporânea. Ao contrário de termos 
como sociedade pós-moderna, pós-industrial e pós-iluminista — que 

                                            
169 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 37. 
170 BALDISSERA, Rafael; SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O homem pós-moderno como vítima 
colateral da sociedade de consumo. Revista de direito e sustentabilidade. v. 3, n. 1, pp. 17-34, 
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sinalizam para o fim ou ultrapassagem de uma época — sociedade 
de consumo, à semelhança das expressões sociedade da 
informação, do conhecimento, do espetáculo, de capitalismo 
desorganizado e de risco, entre outras, remete o leitor para uma 
determinada dimensão, percebida como específica e, portanto, 
definidora, para alguns, das sociedades contemporâneas171. 

Na obra Globalização, Bauman diferencia a atual sociedade de consumo:  

As diferenças são tão profundas e multiformes que justificam 
plenamente falar da nossa sociedade como sendo de um tipo distinto 
e separado — uma sociedade de consumo. O consumidor em uma 
sociedade de consumo é uma criatura acentuadamente diferente dos 
consumidores de quaisquer outras sociedades até aqui. Se os 
nossos ancestrais filósofos, poetas e pregadores morais refletiram se 
o homem trabalha para viver ou vive para trabalhar, o dilema sobre o 
qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para 
viver ou se o homem vive para poder consumir. Isto é, se ainda 
somos capazes e sentimos a necessidade de distinguir aquele que 
vive daquele que consome172. 

O consumo, por si só, não é danoso. Porém, os hábitos de consumo 

atuais, baseados na superficialidade, no exagero e no descarte geram a impressão 

de que o consumo é algo ruim e prejudicial aos seres humanos. Algumas distinções 

devem ser feitas. 

Consumir, “seja para fins de satisfação de ‘necessidades básicas’ e/ou 

‘supérfluas’ (...) é uma atividade presente em toda e qualquer sociedade humana”173. 

Contudo, as mudanças no modus vivendi transformaram o ato de 

consumir reiterada e sistematicamente em ação humana essencial para o 

desenvolvimento da sociedade. Não se fala mais em consumo apenas de 

necessidades básicas ou primitivas, na medida em que, no dizer de Barbosa, “a 

roupa, o corpo, o discurso, o lazer, a comida, a bebida, o carro, a casa, entre outros, 

devem ser vistos como indicadores de uma individualidade, propriedade de um 

sujeito específico, ao invés de uma determinação de um grupo de status”174. 

Portanto, os produtos e as mercadorias já não servem tão-somente para suprir as 

primeiras necessidades, mas representam símbolos culturais que produzem efeitos 

                                            
171 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 7. 
172 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, pp. 88-89. 
173 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 7. 
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expressivos em um determinado contexto, rotulando e representando os indivíduos 

que os utilizam ou possuem. 

Há forte pressão sobre a percepção das necessidades dos consumidores 

por meio da publicidade e dos métodos comerciais cada vez mais agressivos; do 

incentivo ao crédito, que gera, por consequência, endividamento; a diferenciação 

artificial dos bens oferecidos ao consumo; a obsolescência dos produtos industriais; 

a entrada no reino de mercadorias, bens e serviços que em outras épocas não eram 

tratados como tais (prazeres, atividades culturais e desportivas, informação); o 

extraordinário potencial de desenvolvimento oferecido pelas tecnologias modernas 

de comunicação, de informação e de intercâmbio constituem determinantes que 

influenciam diretamente o processo de consumo175. 

O ato de consumir, portanto, tornou-se atividade essencial para que os 

diversos segmentos sociais sejam movimentados. Novos itens de consumo são 

criados e apresentados a cada instante. Objetos de desejo até então desconhecidos 

que despertam muitas vezes a cobiça, a ganância e a ambição, contribuindo para 

que o ciclo de produção e de consumo se perpetue. 

Não se trata mais de suprir necessidades básicas: 

As necessidades de consumo, tanto as reais quanto as chamadas 
suntuárias ou de consumo conspícuo, nunca pararam de crescer. Na 
verdade, pela paroxística propaganda da economia dita “moderna”, 
criam-se sempre novas necessidades sob os mais variados 
pretextos. Daí a assertiva de que recursos finitos não podem atender 
a demandas infinitas176. 

Bauman acrescenta: 

A instabilidade dos desejos e a insaciabilidade das necessidades, 
assim como a resultante tendência ao consumo instantâneo e à 
remoção, também instantânea, de seus objetos, harmonizam-se bem 
com a nova liquidez do ambiente em que as atividades existenciais 
foram inscritas e tendem a ser conduzidas no futuro previsível177. 

                                            
175 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. Los derechos de la sustentabilidade: desarrollo, consumo y 
ambiente. 1 ed., Buenos Aires: Colihue, 2007, p. 9. 
176 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 86. 
177 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 45. 
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Para Pérez Bustamante há três classes de necessidades cobertas pelo 

consumo: necessidades básicas, necessidades culturais e necessidades do sistema 

produtivo178. 

As necessidades básicas são aquelas tidas por insubstituíveis – 

alimentação, abrigo, educação etc179. Neste rumo, Bauman assevera que: 

(...) se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, 
digestão e excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, 
permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos; um 
elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos 
compartilhamos com todos os outros organismos vivos180. 

Por outro lado, há necessidades mais complexas e que exigem discussão 

no que se refere à sua conveniência a longo prazo: necessidades culturais e 

necessidades do sistema produtivo181: 

Quanto às necessidades relacionadas ao sistema de produção, 
referem-se, por um lado, aos insumos a serem utilizados e, por outro, 
ao que é produzido, o que leva à criação artificial de necessidades 
nos consumidores. Em relação às questões culturais, o consumo 
contribui para a satisfação de certas necessidades ligadas ao 
sentimento de pertencer a um setor ou classe social - real ou 
induzida - ou relacionada a hábitos182. 

Como se percebe, o atual sistema de produção não mais se volta apenas 

para a satisfação das necessidades básica dos consumidores. O foco passou a ser a 

satisfação das necessidades do próprio sistema: 

Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, 

                                            
178 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9. 
179 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9: “Diversas son las funciones que el consumo 
cumple actualmente, algunas insustituibles – como la cobertura de la necesidad de alimentarnos, 
garecernos, educarnos, etc” (tradução livre). 
180 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 37. 
181 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9: “(...) otras más compeljas y que requieren de 
discusión desde el punto de vista de su conveniencia a largo plazo. Se trata de la función del 
consumo en la cobertura de las necesidades propias de los sistemas de producción y de las 
funciones culturales del consumo” (tradução livre). 
182 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9: “En cuanto a las necesidades vinculadas al 
sistema de producción, estas refieren, por un lado, a los insumos a emplearse y, por otro, a que se 
consuma lo producido, lo que conduce a la creación artifical de necesidades en los consumidores. En 
relación a las cuestiones culturales, el consumo contribuye a la satisfacción de ciertas necesidades 
vinculadas al sentido de pertenencia a sector o clase social - reales o inducidas - o bien relacionadas 
a hábitos” (tradução livre). 
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compulsões e vícios, assim como oferecer novos mecanismos de 
motivação, orientação e monitoramento da conduta humana, a 
economia consumista tem de se basear no excesso e no 
desperdício183. 

Não há dúvidas de que “produtos e serviços invadiram o mercado para 

servir ao único objetivo de sustentar as engrenagens de produção”184.  

O consumo, no dizer de Pérez Bustamante, tornou-se tão importante para 

a coletividade que é possível denominar o atual corpo social como sociedade de 

consumo: 

Inegavelmente, o consumo tem sido há décadas o eixo dos sistemas 
econômico e social, pelo menos no que diz respeito ao Ocidente. Na 
atualidade, tal é sua importância em nossa organização social que 
esta passou a se chamar de "sociedade de consumo". Seu contexto 
se refere a uma crescente mercantilização das atividades, incluindo 
as relações sociais, com impacto sobre o sistema de valores, que se 
distanciou da solidariedade e do altruísmo, tornando-se difuso e em 
grande parte substituído pela competitividade e pela exacerbação da 
ideia de apropriação como relevante para o "ser". O consumo veio a 
suprir as necessidades de realização individual, social, espiritual e de 
relacionamento, e isso contribuiu para a exaltação do consumismo185. 

O consumo exagerado, como se vê, tornou-se importante marca da 

sociedade pós-moderna: na sociedade de consumo vive-se o consumismo. 

 

1.3.2 O consumismo como característica da pós-modernidade 

Com o passar dos séculos, os avanços e as conquistas da humanidade 

deram um novo significado à ação humana de subsistência e sobrevivência.  

                                            
183 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 53. 
184 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9: “Consecuencia de ello, irrumpieron en el 
mercado productos y servicios con el objeto de atender al solo propósito de sostener los engranajes 
de la producción” (tradução livre). 
185 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, pp. 10-11: “Innegablemente, el consumo ha venido 
siendo por décadas el eje des sistema económico y también del social, al menos en cuanto a 
Occidente concierne. En la actualidad, tal es su importancia en nuestra organización social que se la 
ha denominado "sociedad de consumo". Su contexto refiere a una creciente mercatilización de las 
actividades, incluidas las relaciones sociales, con impacto sobre el sistema de valores, que se ha 
distanciado de la solidaridad y el altruismo, vuelto difuos y en gran parte reemplazado por la 
competitividad y la exacerbacíon de la idea de apropiación como relevante para el "ser". El consumo 
ha venido a suplir necesidades de realización individual, social, espiritual, de relación, y ello ha 
contribuido a la exaltación del consumismo” (tradução livre). 
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A ressignificação da produção em massa decorrente da revolução 

industrial e dos avanços científicos e tecnológicos que ofereceram melhores 

condições de bem-estar para as nações contribuíram fortemente para a formação de 

uma sociedade de produtores, baseada em segurança, estabilidade e tendo no 

trabalho o seu principal fator de avanços. Sobreviver deixou de ser uma necessidade 

extrema. Já era possível viver em condições razoáveis. 

As transformações tecnocientíficas continuaram e geraram mais avanços 

e melhorias da qualidade de vida, de modo que aquela sociedade fundamentada em 

bases sólidas e aparentemente imutáveis convergiu sua atenção para a satisfação 

dos mais variados desejos de consumo que foram criados, transformando-se em 

sociedade de consumidores. Segundo Bauman, enquanto a sociedade de 

produtores tinha no trabalho o seu papel-chave, a sociedade de consumidores 

encontrou no consumo o seu papel principal186.  

Apresenta-se então uma nova era, conforme já destacado neste estudo, 

item 1.2.3 retro. Contextualizando, Lipovetsky desvenda a necessidade de se “dar 

um nome à formidável transformação que se verificava no palco das sociedades 

opulentas deslastradas das grandes utopias futuristas da modernidade inaugural”. E 

explica que “pós-modernidade” seria este nome capaz de representar as 

transformações sociais e culturais da sociedade atual, entre elas, o 

“desenvolvimento do consumo”187. 

Em que pese tenha sempre existido o consumo, a novidade sobre o tema 

consiste no papel de centralidade que esta ação humana passou a assumir na pós-

modernidade, deixando de ser apenas uma questão de sobrevivência física e de 

satisfação das necessidades básicas e passando a estruturar e organizar a vida das 

pessoas. 

Para Bauman, ao assumir o papel-chave que na sociedade de produtores 

era exercido pelo trabalho, o consumo dá ensejo ao que podemos chamar de 

consumismo. Diferentemente do consumo, que é basicamente uma característica e 

                                            
186 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 41. 
187 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sebastien. op. cit., 2019, p. 54. 
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uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da 

sociedade. Bauman conceitua consumismo: 

Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social 
resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 
rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao 
regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa 
da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a 
integração e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos 
humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante 
nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim 
como na seleção e execução de políticas de vida individuais188. 

Gomes, Ribeiro, Novais, Cabral e Souza explicam a diferença entre 

consumo e consumismo:  

A atividade de consumo não exige programação para ser praticada; 
como foi dito, é inerente à natureza do homem; já o consumismo é 
ato de se adquirir de forma irracional variados bens e serviços dos 
quais, a maioria das vezes, não se tem a menor necessidade, 
apenas com o objetivo de “ter” mesmo sem precisar. São expressões 
distintas, pois enquanto o consumismo exige os sentimentos de 
deseja e querer, o consumo é inerente ao ser humano, sendo ato 
involuntário. Há uma nítida diferença entre o consumo e 
consumismo: enquanto o primeiro atende à sobrevivência do 
indivíduo, estando ligado à necessidade; o segundo ultrapassa a 
questão da sobrevivência, atingindo o exagero e o excesso189.  

O consumismo oferece aos indivíduos prazer por meio da aquisição dos 

diversos produtos e mercadorias lançados a todo instante no mercado. O 

consumismo não é apenas um produto social, mas, segundo Bauman, também um 

fenômeno que atende a diversas funções na pós-modernidade. Veja-se: 

O consumismo é um produto social (...). Não basta consumir para 
continuar vivo se você quer viver e agir de acordo com as regras do 
consumismo. Ele é mais, muito mais que o mero consumo. Serve a 
muitos propósitos; é um fenômeno polivalente e multifuncional, uma 
espécie de chave mestra que abre todas as fechaduras, um 
dispositivo verdadeiramente universal. Acima de tudo, o consumismo 
tem o significado de transformar seres humanos em consumidores e 

                                            
188 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 41. 
189 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. Danos 
ambientais decorrentes do consumismo e da obsolescência programada. Revista Magister de 
Direito Ambiental e Urbanístico, ano XIII, n. 78, jun./jul. 2018, pp. 26-45, Porto Alegre: Magister, 2018, 
p. 30. 



85 
 

 

rebaixar todos os outros aspectos a um plano inferior, secundário, 
derivado190. 

Em Baudrillard tem-se a definição de consumismo como o “desperdício 

produtivo”, baseado na “necessidade, na acumulação e no cálculo em que (...) o 

supérfluo precede o necessário e em que a despesa precede em valor (se é que não 

no tempo) a acumulação e a apropriação”191. 

Reinaldo Dias, a seu turno, diferencia consumo de consumismo. O 

referido autor explica que o consumo é considerado a ação de consumir ou gastar 

produtos de diversos tipos, com a característica de serem utilizados para o bem-

estar do ser humano e satisfazer suas necessidades imediatas, ao passo que o 

consumismo é entendido como a utilização permanente de produtos não 

necessários e rapidamente substituíveis por outros, igualmente desnecessários e de 

pouca duração, num ciclo danoso e interminável de uso e descarte, cuja produção 

em massa coloca em colapso os ecossistemas pela extração acerbada dos recursos 

naturais e sua destinação inadequada na forma de resíduos192. 

O professor José Rubens Morato Leite, de seu modo, discorre sobre a 

sociedade de consumo e o consumismo, no que segue: 

A cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de 
qualquer sociedade, no entanto, apenas a atual tem sido 
caracterizada como uma “sociedade de consumo”. Isto significa dizer 
que o consumo está exercendo uma função acima e além daquela 
satisfação de necessidades materiais (básicas) e de reprodução 
social (cultural) comum a todos os demais tipos de sociedade 
(antigas e atuais), motivo pelo qual tem se afirmado a predominância 
do que se denomina por consumismo193. 

Tem-se um conflito estabelecido: o consumo é uma ação necessária a 

todos os seres humanos; o consumismo, por sua vez, está associado ao consumo 

excessivo e exagerado, que impacta negativamente o meio ambiente e acaba por 

tornar-se uma patologia social. 

Na atualidade o consumismo integra a vida em sociedade; envolve-se na 

                                            
190 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. op. cit., 2011, p. 83. 
191 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, p. 40 . 
192 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2015, pp. 114-115. 
193 LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 481. 
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organização e na estrutura da vida social dos indivíduos e é a base da atividade 

produtiva.  

O modo de vida pós-moderno, que tem no consumismo uma 

característica preponderante, possui a marca da liquidez. A solidez de instituições, 

padrões e conceitos foi substituída pela fluidez ou liquidez das formas sempre 

passíveis de mudanças. Bauman registra que os fluídos se movem facilmente: “eles 

‘fluem’, ‘escorrem’, ‘esvaem-se’, ‘respingam’, ‘transbordam’, ‘vazam’, ‘inundam’, 

‘borrifam’, ‘pingam’; são ‘filtrados’, ‘destilados’, diferentemente dos sólidos, não são 

facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou 

inundam seu caminho”194. 

Esta característica de volatilidade e de instabilidade dos tempos pós-

modernos, com constantes mudanças nas estruturas política, econômica, científica, 

tecnológica e social, transformaram e moldaram o comportamento humano e criaram 

um ser consumista. Por isso Bauman considera a “’fluidez’ ou ‘liquidez’ como 

metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova 

de muitas maneiras, na história da modernidade”, apontando o momento de 

“derretimento dos sólidos”, de quebra de paradigmas e de transigência e 

condescendência sobre valores da sociedade195.  

Na antiga sociedade de produtores, dada a sua solidez e segurança, o 

modo de vida se voltava para a apropriação e posse de bens duráveis, com 

produção manual, artesanal e personalizada, em quantidades módicas e suficientes 

para suprir as necessidades de todos. Havia padronização e rotinização do 

comportamento individual em um ambiente confiável, ordenado, regular, 

transparente e duradouro, resistente ao tempo e seguro. Uma era de fábricas e 

exércitos de massa, com regras obrigatórias196. 

Na atual sociedade de consumidores, os paradigmas mudaram. 

Segurança ou estabilidade já não são os valores primordiais. A cada momento 

                                            
194 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. op. cit., 2001, p. 8. 
195 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. op. cit., 2001, p. 9. 
196 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 42. 
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surgem novos desejos e vontades, imediatos e crescentes, os quais são satisfeitos a 

cada mercadoria adquirida, sendo tal satisfação passageira e fugaz. Para atender a 

todas as “necessidades, impulsos, compulsões e vícios, assim como oferecer novos 

mecanismos de motivação, orientação e monitoramento da conduta humana, a 

economia consumista tem de se basear no excesso e no desperdício”197. 

A sociedade pós-moderna, diante desta posição de incômodo frente às 

estruturas prefixadas, de rompimento com o status quo, de ruptura com padrões 

preestabelecidos, fomenta a flexibilização de comportamentos e de ideias, 

almejando a liquidez das relações, das motivações, das aspirações e dos desejos. 

As ofertas, neste contexto de mudanças, são diversas e em diversos segmentos. A 

necessidade intensa de consumo exagerado, melhor dizendo, de consumismo se 

consolida. 

Baudrillard explica que o indivíduo “reorganiza o trabalho, o lazer, a 

família, as relações, de modo involutivo, aquém do mundo e da história, num 

sistema coerente fundado no segredo do privado, na liberdade formal do indivíduo, 

na apropriação protetora do ambiente e no desconhecimento”198. 

Mais uma vez Bauman clarifica: 

Viver num mundo cheio de oportunidades – cada uma mais apetitosa 
e atraente que a anterior, cada uma “compensando a anterior, e 
preparando o terreno para a mudança para a seguinte” – é uma 
experiência divertida. Nesse mundo, poucas coisas são 
predeterminadas, e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são 
definitivas, pouquíssimos contratempos, irreversíveis; mas nenhuma 
vitória é tampouco final. Para que as possibilidades continuem 
infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-se em realidade para 
sempre. Melhor que permaneçam líquidas e fluidas e tenham “data 
de validade”, caso contrário poderiam excluir as oportunidades 
remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura199. 

Tanto os mercados internos, quanto os externos, são marcados pela 

imensidão de oportunidades. Neste cenário de opções, o consumismo se apresenta 

como elemento fundamental para estimular a produção, a qual, por sua vez, atende 

                                            
197 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 53. 
198 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, p. 27 . 
199 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. op. cit., 2001, p. 81. 
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as constantes e repetitivas demandas, preenchendo postos de trabalhos com 

indivíduos que receberão em troca da sua força de trabalho uma renda, renda esta 

que capacitará economicamente os trabalhadores, ofertando-lhe protagonismo para 

acessar o mercado e alcançar o tão desejado consumo desenfreado.  

Trata-se de um ciclo que possui no consumismo sua mola propulsora. E 

esta mola de propulsão que fomenta o movimento da economia desempenha papel 

relevante porquanto aparentemente coopera não só para a sobrevivência, mas 

também para o desenvolvimento econômico de toda a sociedade, ainda que a duras 

penas. 

Annie Leonard, em sua conhecida obra “A história das coisas”, explica até 

que ponto o consumo é importante: 

Por um momento, quando o consumidor faz sua escolha entre um 
longo cardápio de opções, o mundo inteiro gira a seu redor. Ele 
experimenta uma grande sensação de poder ao usar seu dinheiro 
suado comprando algo do qual se tornará proprietário. Muitos de 
nossos ídolos da cultura se cercam de coisas interessantes que se 
transformam em sua marca registrada. O que seria do agente 007 
sem seu novo apetrecho tecnológico e seu carro último modelo? O 
que seria da cerimônia do Oscar sem os vestidos das grifes? Nós 
nos afeiçoamos às posses e obsessões das celebridades tanto 
quanto às suas personalidades: é a nossa mitologia nacional. Assim, 
faz todo sentido que nos apeguemos às nossas coisas. Um 
indignado espectador do vídeo A história das Coisas me mandou o 
seguinte e-mail: “Se você é contra o consumo, onde comprou aquela 
camiseta que estava usando?” Não sou contra todo consumo. 
Precisamos de alimentos, de teto, de roupas e remédios, entre outras 
coisas básicas. E ainda há um nível extra de consumo que torna a 
vida mais prazerosa. Adoro ouvir música, partilhar uma garrafa de 
vinho com amigos e, de vez em quando, usar roupa nova200. 

Todavia, não se trata mais apenas de consumo, mas sim de consumismo 

e, conforme nominado por Annie Leonard, de superconsumismo: 

Não questiono o consumo em termos abstratos, mas o consumismo 
e o superconsumismo. Enquanto consumo significa adquirir e utilizar 
bens e serviços para atender às necessidades, consumismo refere-
se à atitude de tentar satisfazer carências emocionais e sociais 
através de compras e demonstrar o valor pessoal por meio do que se 
possui. Já o superconsumismo é quando utilizamos recursos além 

                                            
200 LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que 
consumimos. Rio de Janeiro: Zahar (edição digital), 2011, pp. 162-163. 
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dos necessários e dos que o planeta pode suprir, conforme ocorre 
nos Estados Unidos. É quando perdemos de vista aquilo que é 
importante na busca por coisas201. 

Integra-se uma sociedade consumista, onde nada é duradouro e 

definitivo; um mundo cheio de possibilidades, que para Bauman é como “uma mesa 

de bufê com tantos pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal poderia 

esperar provar de todos”. O sociólogo polonês explica que os comensais são 

consumidores, e a mais “custosa e irritante das tarefas que se pode pôr diante de 

um consumidor é a necessidade de estabelecer prioridades: a necessidade de 

dispensar algumas opções inexploradas e abandoná-las”. O referido autor conclui: “a 

infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de escolha”202. 

Portanto, falar em consumismo nada mais é do que se referir a uma 

característica da sociedade pós-moderna. Baudrillard anota que “a boa-fé no 

consumo surge como elemento novo: as novas gerações são doravante os 

herdeiros, herdando não só os bens, mas o direito natural à abundância”203. E 

consumo abundante é consumismo. 

O centro da vida social se transformou no consumismo, onde o “ter” é 

mais importante que o “ser”. Pérez Bustamante destaca que “imersos na sociedade 

de consumo, não podemos deixar de notar a relevância que ela adquire para nossa 

sobrevivência e desenvolvimento como indivíduos, como espécie”204.  

É a partir do consumismo, ou seja, de um consumo impulsivo, que as 

relações sociais passaram a se organizar, estimulando-se cada vez mais o ato 

consumir dada a sua relevância não só na formação da identidade das pessoas, 

mas também na relação entre estas pessoas. Indo além, o consumismo muda a 

relação de como as pessoas veem a si mesmas e de como elas projetam a sua 

imagem perante os outros. “Estilo de vida e identidade tornaram-se, portanto, 

opcionais. Independentemente da minha posição social, idade e renda, posso ser 

                                            
201 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 163. 
202 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. op. cit., 2001, p. 82  . 
203 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, p. 23. 
204 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 9: “Inmersos en la sociedad de consumo, no 
podemos dejar de advertir la relevancia que este adquiere para nuestra supervivência y desarrollo en 
tanto individuos, en tanto espécie” (tradução livre). 
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quem eu escolher”205. 

Para integrar o mercado com protagonismo os indivíduos necessitam ter 

recursos para poder consumir. Ter capacidade econômica e financeira significa 

poder acessar o mercado. Quanto mais consumista, mais protagonista é o indivíduo. 

Bauman explica o que seria este “consumir”: 

“Consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si 
próprio, o que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em 
“vendabilidade”: obter qualidades para as quais já existe uma 
demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, 
transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode 
continuar sendo criada (...). O consumo é um investimento em tudo 
que serve para o “valor social” e a autoestima do indivíduo206. 

Vive-se em uma sociedade que gosta de consumir. Mais do que isso, 

vive-se em uma sociedade que precisa consumir. Comprar é quase um ritual 

sagrado207.  

Harari decreta a vitória do consumismo:  

O consumismo prosperou. Somos todos bons consumistas. 
Compramos uma série de produtos de que não precisamos 
realmente e que até ontem não sabíamos que existiam. Os 
fabricantes criam deliberadamente produtos de vida curta e inventam 
modelos novos e desnecessários de produtos perfeitamente 
satisfatórios que devemos comprar para “não ficar de fora”. Ir às 
compras se tornou um passatempo favorito, e os bens de consumo 
se tornaram mediadores essenciais nas relações entre membros da 
família, casais e amigos. Feriados religiosos como o Natal se 
tornaram festivais de compras. Nos Estados Unidos, até mesmo o 
Memorial Day – originalmente um dia solene para lembrar os 
soldados mortos em combate – é hoje uma ocasião para vendas 
especiais. A maioria das pessoas comemora esse dia indo às 
compras, talvez para provar que os defensores da liberdade não 
morreram em vão208. 

A estratégia do mercado, como se vê, vai além da satisfação de 

necessidades, desejos e vontades básicas. Somos programados para desejar e não 

                                            
205 BARBOSA, Livia. op. cit., 2004, p. 16. 
206 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, pp. 75-76. 
207 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 166. 
208 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. Porto Alegre: L&PM Editores (edição digital), 2015, pos. 6309 de 8191 – 78%. 
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para nos satisfazer. O objetivo principal do consumismo na sociedade de 

consumidores, socorrendo-se novamente de Bauman, é: 

(...) elevar a condição dos consumidores à de mercadorias 
vendáveis. É, em última instância, por essa razão que passar no 
teste do consumidor é condição inegociável para a admissão na 
sociedade que foi remodelada à semelhança do mercado. Passar no 
teste é precondição de todas as relações contratuais que tecem a 
rede de relacionamentos chamada ‘sociedade de consumidores’ e 
que nela são tecidas209. 

O consumo exagerado influencia outros aspectos da vida. É possível 

afirmar que o consumismo transforma o consumidor em mercadoria. Segundo 

Bauman, os indivíduos se apresentam como produtos no convívio social, 

remodelando “a si mesmos como mercadorias, ou seja, como produtos que são 

capazes de obter atenção e atrair demanda e fregueses”210. Para sobreviver, cada 

indivíduo necessita se apresentar com algum valor que possa ser absorvido pelo 

mercado de trabalho, a fim de auferir a renda que lhe dará um certo grau de 

importância e prestígio para a aquisição dos “itens de sobrevivência” – sobreviver 

aos padrões de consumo pós-modernos. 

Um produto colocado no mercado não tem propriamente a finalidade de 

suprir uma necessidade básica de sobrevivência, mas sim fomentar o consumo e 

movimentar o comércio. Se determinado produto não é colocado no mercado, ele 

não pode ser considerado uma mercadoria. Um produto, para ser considerado 

mercadoria, necessita atender a uma demanda de mercado. O trabalho, a propósito, 

é empregado mediante compensação salarial. Um indivíduo que está inserido no 

mercado tem em sua força de trabalho uma mercadoria. Bauman lembra que “a 

capacidade de trabalho não pode ser comprada e nem vendida em separado de 

seus portadores”211; trata-se de um produto diferenciado. E este produto é inerente 

ao indivíduo. 

Na sociedade de produtores o produto do trabalho se transformava em 

                                            
209 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 76. 
210 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 13. 
211 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 22. 
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mercadoria; na sociedade de consumidores, o próprio homem é a mercadoria. 

Assim, para participar do mercado e ter valor incorporado à sua força de trabalho – 

sua mercadoria –, o indivíduo precisa agregar qualidade e peso ao seu perfil, o que 

se dá por meio de cursos, diplomas, experiências, entre outros itens que compõem 

os currículos de cada um. Aliás, o currículo se tornou nada mais do que uma peça 

publicitária que divulga as qualidades de uma determinada pessoa. E o mercado 

busca encontrar perfis atrativos que agreguem valor ao seu negócio.  

Essa dinâmica da vida pós-moderna de inserção do homem no mercado a 

fim de vender sua força de trabalho tem mercantilizado as relações sociais, gerando 

precificação dos indivíduos. Bauman explica que as pessoas “(...) são aliciadas, 

estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente e desejável”212. E 

continua: 

Para tanto, fazem o máximo possível e usa os melhores recursos 
que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos 
produtos que estão vendendo. E os produtos que são encorajadas a 
colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas. São, ao 
mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que 
promovem. São, simultaneamente, o produto e o seus agentes de 
marketing, os bens e seus vendedores. (...) todos habitam o mesmo 
espaço social conhecido como mercado213. 

A condição das pessoas se posicionarem ou se colocarem como 

mercadoria não fica adstrita ao mercado de trabalho. Bauman explica que esta 

circunstância de valor para o mercado se expande para diversos segmentos sociais 

e alcança a própria formação da identidade e da personalidade dos indivíduos. O 

homem passa a desenvolver as suas características não só pensando em vender 

sua força de trabalho, mas publicizando o seu estilo de vida – modo de se vestir, 

gostos, valores, lugares frequentados, viagens realizadas –, que acaba se 

amoldando à sua identidade. Logo, consumir é a ação necessária que permitirá que 

o indivíduo, visto como mercadoria, apresente-se de forma mais atrativa ao olhar do 

outro.  

                                            
212 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 13. 
213 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
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O consumismo, destarte, desenvolve a personalidade e a identidade dos 

indivíduos, agregando valor e, concomitantemente, revelando em cada 

pessoa/produto uma face de mercadoria apta a ser consumida. Bauman revela: 

Para entrar na sociedade de consumidores e receber um visto de 
residência permanente, homens e mulheres devem atender às 
condições de elegibilidade definidas pelos padrões do mercado. 
Espera-se que se tornem disponíveis no mercado e que busquem, 
em competição com o restante dos membros, seu “valor de mercado” 
mais favorável. Ao explorarem o mercado à procura de bens de 
consumo (o propósito ostensivo de sua presença ali), são atraídos 
para as lojas pelas perspectivas de encontrar ferramentas e 
matérias-primas que podem (e devem) usar para se fazerem “aptos a 
serem consumidos” – e, assim, valiosos para o mercado214. 

O uso de determinados produtos, portanto, permite que o mercado avalie 

e profira seu julgamento pela aceitação, ou não, de uma pessoa em um grupo social. 

As marcas de roupas, de carros, de acessórios, de telefone, corte de cabelo e 

penteado; todos estes elementos de aparente valor na sociedade de consumo 

contribuem para a rotulação de um indivíduo e definem o seu potencial para o 

mercado. O consumo certo do produto adequado permite uma propaganda 

conveniente e uma imagem vendável. Este tem sido o pensamento predominante 

em uma sociedade pós-moderna consumista: 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 
subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 
perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 
vendável215. 

Dentro deste contexto de pessoas vistas como mercadorias, é possível 

apontar para as redes sociais como verdadeiras “vitrines” que expõem produtos 

humanos na pós-modernidade. É fácil constatar, numa rápida passagem pelas redes 

sociais, que pessoas se vendem a si mesmas e querem ser “consumidas” por outros 

indivíduos. Cada postagem implica na demonstração de um valor de consumo a ser 

repassado, valor este que revela se alguém é atrativo para o mercado. E cada 

“curtida” ou “like” demonstra se o produto foi bem recebido e aprovado por todos. 

                                            
214 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 82. 
215 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 20. 
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As redes sociais revelam de uma forma bem evidente a justificativa da 

sociedade pós-moderna para sua busca frenética pelo consumo: a felicidade. As 

postagens em redes sociais demonstram, via de regra, pessoas felizes. Para 

Baudrillard, “a felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, 

revelando-se como o equivalente autêntico da salvação” e importando que se trate 

do “bem-estar mensurável por objetos e signos, do conforto (...), enquanto 

reabsorção das fatalidades sociais e igualização de todos os destinos”, fundada “nos 

princípios individualistas, fortificados pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, que reconhecem explicitamente a cada um (ao indivíduo) o direito à 

felicidade”216.  

Ao falar sobre consumismo e felicidade, Kamila Guimarães Moraes 

enfatiza: 

Desta forma, no caminho que conduz à sociedade de consumo, o 
desejo humano de estabilidade se transforma de principal ativo do 
sistema em seu maior risco. E não poderia ser de outro jeito, já que o 
consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, 
associa a ideia de felicidade à possibilidade de uma igualdade 
material entre os diversos membros da sociedade, não tanto pela 
satisfação de necessidades básicas, mas por um volume e uma 
intensidade de desejos sempre crescentes. Isto é, com a 
inauguração da sociedade de consumo, todos passaram a ter as 
“mesmas” oportunidades de desejarem e de possuírem os mesmos 
bens de consumo, capazes de proporcionar a “verdadeira” felicidade. 
Esta lógica implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos 
destinados a satisfazê-la217. 

Na sociedade pós-moderna, portanto, existe o compromisso de busca 

pela felicidade. Para tanto, o exercício da liberdade de escolha é estimulado pela 

variedade de opções que o mercado oferece.  

Para acessar as opções do mercado e fomentar-se o consumismo, é 

necessário ter recursos para tanto. Trabalhar mais – e mais, e mais – é a alternativa 

adequada para alcançar o crédito suficiente que permitirá viver o prazer das 

escolhas. É consumismo que sacia este prazer, sendo necessário alcançar mais 

                                            
216 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, pp. 49-50. 
217 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora (edição digital), 2015, 
pos. 630 de 3656 – 15%. 
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recursos para, então, poder aumentar o consumo e, com isso, alcançar felicidade.  

Paradoxalmente, é a busca incessante por uma suposta felicidade por 

intermédio do consumismo que cria pessoas individualistas, ambiciosas, solitárias, 

egoístas, hedonistas. Um mundo composto por pessoas com tais características 

acaba por estimular um mercado competitivo e acirra as disputas entre os 

indivíduos, ocasionando desatenção e descaso com uma série de temas, entre eles 

a causa ambiental. 

A respeito, Pérez Bustamante destaca: 

As atividades produtivas e de consumo do homem provocaram um 
apelo ambiental desde meados do século passado. O tamanho e a 
forma de exploração dos recursos naturais, as modalidades de 
consumo e sua exacerbação incentivada no âmbito da "sociedade de 
consumo" tiveram impacto no meio ambiente, pondo em risco o 
estoque de recursos, desequilibrando os ecossistemas e gerando 
poluição218. 

Veja-se que a produção em larga escala para abastecer a sociedade 

consumista gerou a exploração exacerbada dos recursos naturais do planeta. A 

produção exagerada de bens e produtos impactam de forma desastrosa o meio 

ambiente e a subsistência da sadia qualidade de vida da presente e das futuras 

gerações. O consumo desenfreado exige a exploração desmedida de matéria prima 

da natureza e gera grande variedade de resíduos, os quais, se não adequadamente 

destinados, acarretam incomensuráveis danos ambientais pós-consumo. 

Harari apresenta um cenário delicado: 

A Revolução Industrial abriu novos caminhos para converter energia 
e produzir bens; com isso, em grande medida, libertou a humanidade 
de sua dependência do ecossistema à sua volta. Os humanos 
derrubaram florestas, drenaram pântanos, represaram rios, 
inundaram planícies, construíram dezenas de milhares de 
quilômetros de ferrovias e edificaram metrópoles repletas de arranha-
céus. Enquanto o mundo era moldado para atender às necessidades 

                                            
218 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 23: “Las actividades productivas y de consumo del 
hombre han provocado alama ambiental desde mediados del siglo pasado. La dimensión y forma de 
explotación de los recursos naturales, las modalidades de consumo y su exacerbación incentivada en 
el marco de la "sociedad de consumo", han repercutido en el ambiente poniendo en peligro las 
existencias de recursos, desequilibrando los ecosistemas y generando contaminación” (tradução 
livre). 
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do Homo sapiens, habitats foram destruídos e espécies foram 
extintas. Nosso planeta, um dia verde e azul, está se tornando um 
shopping center de plástico e concreto219. 

Os “grandes problemas ambientais estão relacionados, direta ou 

indiretamente, com a apropriação e uso de bens, produtos e serviços, suportes da 

vida e das atividades da nossa sociedade moderna”220. 

Mas não basta o consumo exagerado. O foco do sistema econômico 

vigente é a acumulação de riquezas e o lucro, de forma desmensurada. Fomentam-

se riscos pelos excessos; estabelece-se um cenário de constante insegurança com o 

temor contínuo de que males maiores estão por vir.  

Sala enfatiza o impacto ambiental decorrente do uso massivo e 

indiscriminado dos recursos naturais: 

O massivo e indiscriminado uso e consumo de muitos recursos 
naturais, a degradação de certos bens ambientais e os danos que a 
poluição causa a indivíduos e agentes econômicos em particular, e à 
coletividade em geral, são alguns dos principais problemas que 
surgem em sociedades do final do século XX221. 

Os exageros decorrentes de todo este processo de degradação em prol 

do consumismo levam a uma intensificação da produção e consequente aumento da 

extração de matérias-primas, de inadequada destinação de resíduos e do 

aproveitamento inadequado de energia – muitas vezes, de fontes não-renováveis.  

A humanidade já está pagando pelos excessos do consumismo: 

De fato, o consumo imprudente e impudente está exaurindo o capital 
natural do mundo e colocando em risco nossa prosperidade futura. 
Uma analogia com a descuidada utilização do cheque especial bem 
explica a inquietação: ele permite gastar mais dinheiro do que se tem 
no banco, mas depois pagam-se juros escorchantes. No caso do 
planeta, esses juros incidem em forma de envenenamento dos 

                                            
219 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. Porto Alegre: L&PM Editores (edição digital), 2015, pos. 6348 de 8191 – 78%. 
220 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 91. 
221 FRANCO SALA, Luis. Política económica del medio ambiente: análisis de la degradación de 
los recursos naturales. Barcelona: Cedecs Editorial, S. L., 1995, p. 17: “El uso y consumo masivo e 
indiscriminado de muchos recursos naturales, la degradación de ciertos bienes ambientales y los 
perjuicios que la contaminación causa a las personas y agentes económicos en particular, y a la 
colectividad en general, son algunos de los principales problemas que se plantean en las sociedades 
de finales de siglo XX” (tradução livre). 
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oceanos e da atmosfera pelo CO2, extinção de espécies, diminuição 
das reservas de água potável e, num futuro próximo, esgotamento 
das reservas de petróleo, carvão e gás natural, os principais 
combustíveis da civilização222. 

Pérez Bustamante revela os efeitos práticos do consumismo para o meio 

ambiente: 

(...) o consumismo é responsável por sujeitar o meio ambiente a 
pressões constantes. Entre estas, a possibilidade de esgotamento de 
recursos não renováveis, a poluição ambiental decorrente das 
emissões de dióxido de carbono - quadruplicou nos últimos cinquenta 
anos -, a má gestão dos recursos renováveis e sua consequente 
degradação: pesca excessiva, superexploração de florestas e água, 
exposição do solo à erosão, efluentes industriais, geração de 
poluição e resíduos que excedem a capacidade de absorção do 
planeta223. 

Há um fluxo constante no seguinte ciclo: os ecossistemas são destruídos 

pelo ímpeto consumista (consumo de matéria prima para aumento da produção das 

indústrias), ocasionando uma migração dos indivíduos, que saem da zona agrícola 

por falta de trabalho (a destruição do ecossistema contribui diretamente para este 

cenário de migração) e vão buscar condições de sobrevivência nos grandes centros 

industriais, onde acabam sendo explorados com subempregos, baixos salários, risco 

à saúde pelas atividades exercidas e péssimas condições de vida, sendo que, ao se 

submeter a tais condições, acabam por contribuir diretamente para a manutenção do 

sistema ao fomentar mais produção industrial com excelente relação de custo x 

benefício. O desequilíbrio social gera desequilíbrio ambiental. 

Esse contexto de exploração acaba por produzir muitos danos à natureza. 

A impactante ação humana promove poluição, que gera resíduos e retorna ao 

homem pela contaminação do ar, da água e do solo: 

Não pode haver dúvida de que o Planeta está gravemente enfermo e 
com suas veias abertas. Se a doença chama-se degradação 

                                            
222 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 232. 
223 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, pp. 15-16: “(...) el consumismo es responsable de 
someter al medio ambiente a constantes presiones. Entre ellas, la posibilidad de agotamiento de 
recursos no renovables, la contaminación ambiental por emisión de dióxido de carbono - 
cuadruplicadas en los últimos cincuenta años -, la mala ordenación de los recursos renovables y su 
consecuente degradación: pesca excesiva, sobre-explotación de bosques y aguas, exposición de 
suelos a la erosión, efluentes industriales, generación de contaminación y desechos que superan la 
capacidad de absorción del planeta” (tradução livre). 
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ambiental, é preciso concluir que ela não é apenas superficial: os 
males são profundos e atingem as entranhas mesmas da Terra. Essa 
doença é, ao mesmo tempo, epidêmica, enquanto se alastra por toda 
a parte; e é endêmica, porquanto está como que enraizada no 
modelo de civilização em uso, na sociedade de consumo e na 
enorme demanda que exercemos sobre os sistemas vivos, 
ameaçados de exaustão224. 

Os recursos naturais são transformados em produtos e são distribuídos 

ao consumidor, por um preço suficientemente baixo capaz de manter as pessoas 

constantemente comprando. Para que os produtos tenham preços baixos, é 

necessário baratear custos com salários de empregados (não investir em encargos 

trabalhistas, seguro de saúde, seguro de trabalho) e exploração de recursos naturais 

abundantes e sem ônus.  

Os custos devem ser exteriorizados, ou seja, os verdadeiros custos da 

produção não se refletem no preço. Em outras palavras, o preço de um bem ou 

mercadoria não condiz com o real custo de toda a cadeia produtiva. Quem arca com 

boa parte dos custos não precificados na escala de consumo são as pessoas: 

aquelas que cederam o seu espaço natural para a extração da matéria-prima; 

aquelas que cederam parte de sua saúde e receberam um baixo salário, sendo 

exploradas a fim de baratear custos de produção; aquelas que tiveram sua infância 

prejudicada ao não ter estudo suficiente e lazer regularmente, por conta da 

exploração do trabalho infantil. Enfim, ao longo do sistema pessoas contribuíram – 

doaram de si ou foram escravizadas – para que o custo de um produto tivesse seu 

preço barateado. E tais custos exteriorizados não são contabilizados.  

A respeito, colhe-se a lição do texto de Pérez Bustamante: 

Na tentativa de crescer economicamente, muitos países em 
desenvolvimento não estabelecem requisitos ambientais adequados 
para permitir o estabelecimento de indústrias, com o entendimento 
de que essa política atrairá investimentos. Dessa forma, o custo 
ambiental dos bens produzidos não é calculado e os resultados 
estatísticos medem um crescimento que não é verdadeiro, uma vez 
que a perda de ativos ambientais não foi avaliada225. 

                                            
224 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 233. 
225 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 73: “En el intento de crecer económicamente, 
muchos países en vía de desarrollo no establecen exigencias ambientales adecuadas para permitir la 
radicación de industrias, en el entendimiento de que tal política atraerá inversiones. De esta manera, 
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O motor que impulsiona todo este sistema são os consumidores, os quais 

têm seu valor medido pelo quanto consomem. Os produtos circulam rapidamente 

por meio do consumo acelerado. E o consumismo é necessário para mover e 

impulsionar a economia. O mercado nos estimula a fazer do consumismo o nosso 

modo de vida e prega a ideia de que é nele que encontraremos satisfação.  

O mercado nos conhece, na medida em que nossos hábitos de consumo 

são vigiados pelo uso da internet, de endereços eletrônicos, pelo acesso por meio 

de smartphones, pela identificação da nossa localização. Os bens e produtos 

precisam ser consumidos, substituídos e descartados em um ritmo acelerado, cada 

vez maior. E as consequências são danos ambientais tendo por origem, em boa 

parte, a produção de resíduos sólidos pós-consumo. 

Latouche sintetiza este ciclo:  

(...) fomos sequestrados por um círculo vicioso: compramos para que 
a sociedade possa continuar produzindo enquanto fornece o trabalho 
que precisamos para pagar pelo que compramos”. O autor francês 
arremata: “prisioneiro de um condicionamento totalitário, nosso uso 
do tempo foi organizado, planejado, normalizado, ritmado pelo uso 
de produtos226. 

O consumo humano, fortemente voltado para a produção massificada de 

bens e mercadorias, mais dia menos dia, fomenta o desperdício e produz resíduos. 

O atual progresso tecnológico gera milhares de substâncias artificiais, algumas por 

nós utilizadas ou consumidas – bens e produtos –, outras que fazem parte do próprio 

processo de produção – insumos –, mas todas elas necessitando de destinação que 

não encontra mais um espaço natural de absorção ou de aproveitamento pelos 

ecossistemas. 

Verifica-se, em particular interesse para o presente trabalho, que as 

                                                                                                                                        
el costo ambiental de los bienes producidos no se computa y los resultados estadísticos miden un 
crecimiento que no es tal, puesto que la merma de activos ambientales no ha sido valorada” (tradução 
livre). 
226 LATOUCHE, Serge; HARPAGÉS, Didier. La hora del decrecimiento. Tradução de Rosa Bertrán 
Alcázar. Barcelona: Ediciones Octaedro, S. L. (edição digital), 2011, pos. 226 de 1207 – 20%: 
“Habíamos sido secuestrados por un círculo vicioso: nosotros comprábamos con el fin de que la 
sociedad pudiera seguir produciendo en tanto que esta proporcionaba el trabajo que necesitábamos 
para pagar lo que habíamos comprado (...). Prisionero de un condicionamiento totalitario, nuestro 
empleo del tiempo estaba organizado, planificado, normalizado, ritmado por el uso de productos” 
(tradução livre). 
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inovações e avanços tecnológicos produzem diuturnamente uma infinidade de 

resíduos eletroeletrônicos, os quais possuem entre seus componentes substâncias 

poluentes e que colocam em risco a saúde e, por conseguinte, a vida não só do 

homem, mas dos seres vivos em geral. 

Parcela considerável da movimentação da economia se ampara na 

fabricação de mais e mais bens de consumo, entre eles mercadorias 

eletroeletrônicas. O foco não está em mais educação, mais saúde, mais segurança, 

mais transporte, mais justiça. A ideia de que consumir gera mais bem-estar está 

incutida na vida das pessoas. Faz-se necessário desconstruir algumas destas 

falácias pós-modernas e conscientizar, notadamente por meio de estímulos e 

incentivos jurídicos, consumidores e produtores, com responsabilização solidária e 

cooperativa.  

Crescimento econômico não é a única alternativa para o desenvolvimento 

social. Felicidade não é sinônimo de consumo. Mudanças são necessárias, pois a 

incapacidade de gerir os dilemas ambientais, notadamente aqueles decorrentes da 

produção de resíduos pós-consumo, são evidentes. Colhe-se da lição de Morato 

Leite: 

Justamente em decorrência deste modelo de desenvolvimento 
moderno, consumista e crescimentista, adotado pelas sociedades 
atuais, além das inovações industriais e do aumento da taxa 
demográfica mundial, é que, somado a outros problemas ambientais, 
principalmente a partir do final do século XX, surge uma nova 
questão: a incapacidade de gerir de forma eficiente e sustentável os 
resíduos sólidos produzidos227. 

A seguir, por se tratar de tema relevante para o presente estudo, buscar-

se-á fazer a ligação entre o valor econômico da natureza em meio a discussões 

sobre os modelos econômicos crescimentista e decrescimentista, apresentando-se a 

alternativa do pós-crescimento, a fim de melhor elucidar os caminhos para o 

desenvolvimento humano e o desejado bem-estar social num contexto de 

degradação ambiental. 

 

                                            
227 LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. op. cit., 2015, p. 481. 
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1.4 O VALOR ECONÔMICO DO MEIO AMBIENTE: CRESCIMENTO, 

DECRESCIMENTO E PÓS-CRESCIMENTO 

1.4.1 O valor econômico do meio ambiente 

O meio ambiente fornece muitos dos elementos necessários para que as 

atividades econômicas se desenvolvam. Os recursos naturais oferecem ao homem 

boa parte das condições primordiais para o acesso e a exploração de bens e 

serviços a fim de permitir mais desenvolvimento e, por conseguinte, qualidade de 

vida e bem-estar. 

Todavia, “historicamente, o meio ambiente tem sido tratado pela economia 

apenas como a fonte de recursos e o local de destino dos rejeitos do sistema 

econômico”228. Há, portanto, uma dívida histórica entre a sociedade de produtores e 

de consumidores com os ecossistemas naturais degradados. 

O modo de viver pós-moderno, permeado de um lado por ilimitadas 

necessidades humanas e, de outro, pela escassez dos bens da natureza, tem 

promovido um grave conflito entre homem e meio ambiente. “Durante a história, o 

planeta sempre soube regenerar-se (...), porém, com a incisiva e constante ação 

humana no meio ambiente, a ocorrência desse fenômeno torna-se uma incógnita”229. 

A sociedade pós-moderna vive o constante desafio de proteger e 

preservar os recursos da terra enquanto continua a se desenvolver 

economicamente. Callan e Thomas recordam que o “rápido avanço tecnológico que 

iniciou seus áureos tempos com a Revolução Industrial tem pagado um alto preço ao 

ambiente natural”. O autor em destaque exemplifica: “processos de fabricação, 

sistemas de trânsito em massa, telecomunicações e químicos sintéticos são todos 

responsáveis pelo estilo de vida avançado desfrutado hoje pela sociedade, mas 

também responsáveis pela imensa degradação ambiental que esta mesma 

                                            
228 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. Introdução à economia ambiental, economia ecológica e 
valoração. São Paulo: Edição do Autor (edição digital), 2017, pos. 213 de 1382 – 13%. 
229 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. Análise econômica do direito 
ambiental: perspectivas interna e internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 18. 
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sociedade agora enfrenta”230. 

Para Pérez Bustamante, na relação entre homem e natureza, esta é 

considerada um mero instrumento a serviço daquele, podendo ser explorada, 

manipulada, vasculhada e modificada do jeito necessário para melhorar a qualidade 

da vida humana231. 

Por muito tempo, a natureza foi concebida “como um bem abundante e 

gratuito, como uma ordem que tem capacidade própria de regeneração, cuja 

existência não dependa diretamente do comportamento econômico”232, segundo 

anota Kamila Guimarães Moraes. 

Esta visão de abastança e graciosidade, para Ladislau Dowbor, é 

perversa pois a extração desmesurada do “capital que a natureza nos deixou leva as 

corporações a lucrar sobre bens que não tiveram que produzir, custeando apenas a 

extração”. Esta valoração é irreal, notadamente quando não se exige das empresas 

a reposição do capital destruído, “gerando no conjunto um ambiente de lucros 

exorbitantes que lhes permite ocupar um espaço crescente do poder político, 

deformando assim os processos democráticos”233. 

A propósito, este contexto de exploração desmedida dos recursos 

naturais desacompanhada da necessária contrapartida compõe o cenário para a 

ocorrência do fenômeno conhecido como tragédia dos comuns (ou tragédia dos 

baldios), que Erik Navarro Wolkart explica, ao citar Garrett Hardin, como uma 

“parábola famosa em microeconomia que ilustra como os recursos comuns (bens 

comuns) tendem a ser explorados em níveis acima do desejável do ponto de vista 

                                            
230 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria. 2 ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2016, p. 3. 
231 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 89: “En lo referente a la relación hombre-
naturaleza, se consideraba que la segunda era una mero instrumento en servicio del primero, y podía 
ser explorada, manipulada, explotada y modificada en cualquier forma que pudiera mejorar la calidad 
material de la vida humana” (tradução livre). 
232 MORAES, Kamila Guimarães. Obsolescência planejada e direito: (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos. op. cit., 2015, pos. 789 de 3656 – 20%.  
233 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. 2ª. ed. atualizada. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, pp. 159-160. 
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social, gerando uma tendência de esgotamento (o que seria a tragédia)”234. 

Os bens comuns, segundo Squeff, são bens públicos naturais que podem 

ser usufruídos livremente por todos, “de uso irrestrito e englobam aqueles cuja 

criação não é humana, sendo destinados ao uso do povo”. E prossegue: “o meio 

ambiente é um bem comum, estando disponível para qualquer ator usufruir 

livremente, individualmente ou coletivamente”235. A referida autora resume este 

ponto: 

Resumidamente, a situação global atual envolve “um ciclo vicioso 
abarcando o uso excessivo” dos bens comuns, a qual pode levar a 
uma “eventual exaustão dos recursos naturais, causada pela 
ambição de diversos atores que individualmente utilizam-se dos 
bens, sem internalizar os custos sociais de suas próprias ações”, 
atingindo diretamente e negativamente outros indivíduos nas mais 
variadas regiões do planeta, por meio da degradação ambiental, já 
que transfronteiriça. Logo, a conclusão que se chega é justamente 
que a “liberdade nos bens comuns traz a ruína de todos”236. 

Como se percebe, a matéria prima ambiental não tem recebido a devida 

importância e reconhecimento como valor econômico. “O divórcio da economia e 

das ciências naturais em termos de interação mútua é um fenômeno do século XX. 

Anteriormente, a economia e as outras ciências eram mais integradas”237. 

Dito isso, é fundamental entender a relação entre atividade econômica e 

meio ambiente e, a partir deste conhecimento, tomar decisões melhores e mais 

inteligentes a fim de definir qual o nível de qualidade ambiental é aceitável e quais as 

mudanças são necessárias para que o comportamento do mercado, sem prejuízo do 

desenvolvimento econômico, contribua para avanços sociais importantes. 

Campos Jr. explica que, ao ser inserida de forma gratuita na cadeia 

produtiva e para o desenvolvimento de muitas atividades econômicas, a percepção 

dos reais benefícios dos recursos naturais é distorcida, sendo o meio ambiente 

                                            
234 WOLKART, Erik Navarro. Análise econômica do processo civil: como a economia, o direito e 
a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 85. 
235 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, pp. 19-20. 
236 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 25. 
237 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 126: “El divorcio de la economía y las ciencias 
naturales en términos de mutua interacción es un fenómeno del siglo XX. Con anterioridad, la 
economía y las otras ciencias estaban más integradas” (tradução livre). 
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ignorado em muitas importantes decisões políticas e econômicas e, portanto, 

assumindo caráter secundário238. O referido autor prossegue: 

O meio ambiente não possuía valor e os recursos dele obtidos, como 
a madeira, somente teriam valor após serem trabalhados pelo 
homem, sendo motivo de preocupação apenas se sua 
disponibilidade fosse reduzida. Somente a disponibilidade de 
recursos naturais para o processo produtivo era, assim, parte 
fundamental do processo de definição do valor e a base da 
preocupação da economia na época. A escassez de recursos 
certamente afetaria os custos de produção, elevaria os custos tanto 
do recurso quanto de seus derivados e implicaria na necessidade de 
aumento dos salários. Como consequência, haveria a redução do 
lucro e da capacidade de investimentos, acarretando assim a 
eventual estagnação econômica239. 

O conflito entre as ilimitadas necessidades humanas que orientam o 

mercado e a exploração desmedida de recursos naturais escassos tem deflagrado 

uma crise ambiental global, uma vez que os danos ambientais decorrentes do modo 

predatório de vida pós-moderna são variados e têm gerado desequilíbrio ecológico 

que compromete sobremaneira o bem-estar dos indivíduos e dos grupos sociais.  

As mudanças climáticas, os desastres ambientais causados por eventos 

extremos cada vez mais frequentes, os danos aos ecossistemas e à biodiversidade, 

as pandemias e as doenças, a redução dos recursos naturais, o desperdício e a 

destinação desmedida dos dejetos de consumo; tudo isto tem tornado mais 

perceptível ao homem que os recursos oriundos da natureza não são eternos. Por 

sinal, um olhar sobre a história revela que “o meio ambiente tem sido tratado pela 

economia apenas como fonte de recursos e o local de destino dos rejeitos do 

sistema econômico”240. 

Raslan fala sobre o agir predatório do homem: 

Surge, assim, o “predador homem”, crente da inesgotabilidade dos 
recursos naturais, inebriado pela abundante disposição na natureza 
de recursos renováveis e não renováveis. Mas, transcorridos os 
séculos, vê-se que o resultado experimentado atualmente é o 
encontro com a escassez, a produção de raridades e a ameaça do 
esgotamento de recursos naturais. Tudo isto representa uma 

                                            
238 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 95 de 1382 – 8%. 
239 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 136 de 1382 – 11%. 
240 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 209 de 1382 – 16%. 
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dinâmica viciosa, que se principia com a extração desmedida e 
descuidada de matérias-primas, passa pelo desenfreado consumo 
animado por necessidades criadas sem utilidade vital e desemboca 
no despejo no ambiente dos resíduos da produção e do consumo241. 

Para Morato Leite e Marina Venâncio, “toda essa problemática decorre de 

uma série de fatores econômicos, tecnológicos e geopolíticos típicos da sociedade 

em que se vive, caracterizada pelo risco e pelos problemas ambientais 

transfronteiriços, de caráter global”242. 

A humanidade se encontra diante de uma crise que se relaciona com o 

modelo econômico atual, o qual provoca desigualdade social, contrastes 

econômicos e degradação intensa dos recursos ambientais. O capital se encontra 

cada vez mais concentrado nas mãos de poucos. “A divisão entre ricos e pobres são 

muitas, profundas e dão fortes demonstrações de que serão duradouras”243. 

Dowbor descreve a inconsistência do atual modelo de crescimento 

econômico: 

Parece bastante absurdo, mas o essencial da teoria econômica com 
a qual trabalhamos não considera a descapitalização do planeta. Na 
prática, em economia doméstica, seria como sobrevivêssemos 
vendendo os móveis, a prata da casa, e achássemos que com este 
dinheiro a vida está boa, e que, portanto, estamos administrando 
bem a nossa casa. Estamos destruindo o solo, a água, a vida nos 
mares, a cobertura vegetal, as reservas de petróleo, a cobertura de 
ozônio, o próprio clima, mas o que contabilizamos é apenas a taxa 
de crescimento244. 

O crescimento econômico desordenado, segundo Jatobá, veio 

“acompanhado de um processo jamais visto na humanidade, em que se utilizavam 

grandes quantidades de energia e de recursos naturais, acabando por configurar um 

                                            
241 RASLAN, Alexandre Lima. Responsabilidade civil ambiental do financiador. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 101. 
242 LEITE, José Rubens Morato; VENÂNCIO, Marina Demaria. Hermenêutica jurídica para o século 
XXI: contornos e perspectivas. In LEITE, José Rubens Morato; IGLECIAS, Patrícia Faga. Direito 
ambiental para o século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação dos 
resíduos sólidos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 123. 
243 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Tradução de Vera Pereira. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011, p. 108. 
244 DOWBOR, Ladislau. op. cit., 2013, p. 154. 
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quadro de degradação contínua do meio ambiente”245. 

Tais Martins aponta que “o crescimento selvagem compromete os 

recursos naturais abióticos, bióticos, o ar, a água, a fauna e a flora e a interação do 

homem com esses recursos promove uma extinção paulatina do patrimônio natural, 

cultural das gerações existentes e, consequentemente, das gerações futuras”246. 

Há um evidente descompasso entre a ideia de crescimento infinito e a 

preservação dos recursos ambientais finitos. Squeff destaca que “a globalização e o 

desenvolvimento econômico realçam a habilidade do ser humano de explorar os 

recursos naturais de forma acelerada, em busca da maximização de suas riquezas e 

da utilidade pessoal”247. Entretanto, a degradação ambiental prejudica a obtenção 

dos necessários recursos para que o bem-estar continue a ser gerado, eis que o 

“planeta já está além da sua capacidade máxima, denotando um cenário de 

esgotamento dos recursos naturais”248.  

O dilema que envolve de um lado economia e de outro o meio ambiente 

não é algo recente, merecendo cada vez mais atenção da sociedade como um todo 

- e da economia e do direito em particular. Para Raslan, “a perspectiva de 

incrementar o controle e a melhoria da qualidade ambiental simultaneamente ao 

desenvolvimento econômico por meio da interação entre recursos financeiros e 

recursos naturais não é preocupação original”249. Prosseguindo, o referido autor 

assevera: 

(...) a efetividade dos instrumentos econômicos postos a serviço da 
conservação carece, mesmo atualmente, de medidas de 
enforcement para que alcancem resultados concretos, como, por 
exemplo, a restrição ou exigências qualificadas para acessar o 
crédito para atividades produtivas rurais ou industriais250. 

Nesse contexto de crise global, a avaliação do valor dos bens e serviços 

ambientais ganhou importância especial na economia. O capital natural necessita 

                                            
245 JATOBÁ, Augusto César Maurício de Oliveira. Desenvolvimento sustentável e estudo de 
impacto ambiental: uma investigação à luz do direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 15. 
246 MARTINS, Tais. Meio ambiente e atividade empresarial. Curitiba: Juruá, 2014, pp. 139-140. 
247 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 7. 
248 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 11. 
249 RASLAN, Alexandre Lima. op. cit., 2012, p. 140. 
250 RASLAN, Alexandre Lima. op. cit., 2012, p. 140. 
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ser reconhecido como valor econômico, deixando de lado o caráter secundário 

assumido até então nas decisões políticas e econômicas.  “A questão ambiental nos 

leva assim a repensar os paradigmas da economia”251.  

É a economia, “enquanto setor encarregado pela produção de riquezas da 

comunidade”252, que pode apontar para a sociedade atual evidências do quanto o 

meio ambiente é necessário para continuar a gerar o desejado bem-estar da vida 

atual.  

As ciências econômicas, portanto, podem contribuir para esse processo 

de aprendizado ao “fornecer ferramentas analíticas que ajudem a explicar as 

interações entre mercado e meio ambiente, as implicações dessas relações e as 

oportunidades de soluções efetivas”253.  

A necessidade de determinar adequadamente os custos causados pelos 

danos ambientais derivados do processo produtivo se tornou importante objeto de 

estudo para a economia254. É por meio da análise econômica que se pode entender 

comportamentos de empresas e consumidores – produção e consumo –, bem como 

as razões de suas decisões que delineiam o mercado e, reflexamente, interferem no 

meio ambiente, ocasionando eventuais problemas decorrentes destas decisões. 

Na formação do valor ambiental, Campos Jr. assevera: 

A valoração econômica consiste na tentativa de atribuir valores 
quantitativos aos bens e serviços ambientais, queiram eles estejam 
ou não representados no mercado. Suas técnicas tentam estimar os 
efeitos da atividade produtiva sobre o meio ambiente (incluindo aqui 
a sociedade) e avaliar adequadamente o a relação custo-benefício 
das diferentes atividades econômicas disponíveis255. 

Veja-se que para as ciências econômicas a atribuição de valor à natureza 

é relevante para a organização da própria sociedade. “A monetarização do meio 

ambiente não significa algo ruim”256. O meio ambiente deve ser considerado “não só 

                                            
251 DOWBOR, Ladislau. op. cit., 2013, p. 160. 
252 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 7. 
253 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. op. cit., 2016, p. 3. 
254 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 101 de 1382 – 8%. 
255 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 129 de 1382 – 10%. 
256 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 116. 
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como insumo, mas como ativo (ambiental) essencial para a maximização da riqueza 

e para a sociedade”257. A precificação de bens e serviços ambientais acaba por 

trazer a natureza para dentro da economia, internalizando eventuais custos 

causadores de poluição e degradação decorrentes da produção e do consumo. 

Essa atribuição de valor aos recursos da natureza passou por um 

processo de evolução em teorias econômicas. No passado, a economia e outras 

ciências estavam mais integradas. Todavia, o surgimento da física newtoniana se 

tornou o paradigma científico dominante, baseando sua concepção de mundo como 

subsistemas lineares, separáveis e mecânicos, sobrevindo a fragmentação da 

ciência em diferentes disciplinas, incentivada pelo crescimento da comunidade 

acadêmica e pelo crescente fluxo de conhecimento258. 

Os autores clássicos, consoante elucida Pérez Bustamante, tinham uma 

visão mais evidente da interrelação necessária entre as ciências e, por conseguinte, 

da existência de limites naturais para o crescimento ilimitado. A referida autora 

prossegue apresentando uma breve evolução do pensamento das ciências, 

destacando importantes nomes da história: 

As ciências, como as conhecemos hoje, surgiram da união do 
pensamento sistêmico e das análises empíricas dos diferentes 
aspectos do mundo natural. Francis Bacon (1561/1626) promoveu a 
união da lógica e do empirismo. Galileu Galilei (1524-1642) contribuiu 
para apoiar a teoria sistêmica centrada no sol de Nicolas Copernicus 
(1473-1543) mediante observações telescópicas. Isaac Newton 
(1642-1727) melhorou a teoria de Copérnico através de um avanço 
teórico sobre a gravidade e os mecanismos de movimento. A partir 
daí, ocorreu a compartimentalização da ciência nas disciplinas, 
definidas pelo sujeito de estudo ao qual era aplicado o pensamento 
lógico, em vez dos padrões da lógica usada. No entanto, por um 
longo período, o trabalho continuou em amplas áreas do 
conhecimento (...). A transdisciplinaridade durou até o século XIX, 
sendo dificilmente encontrada durante o século XX259. 

                                            
257 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 120. 
258 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 126: “Con anterioridad, la economía y las otras 
ciencias estaban más integradas. Pero la aparición de la física newtoniana sobrevino convirtiéndose 
en el paradigma científico dominante. Consecuente con su concepción del mundo como substistemas 
lineales, separables y mecánicos, que se podían sumar fácilmente para producir el comportamiento 
del sistema em su conjunto, sobrevino la fragmentación de la ciencia en distintas disciplinas, alentada 
por el crecimiento de la comindad académcia y el creciente caudal de conocimientos” (tradução livre). 
259 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 127: “Los autores clásicos tenían una visión 
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Esse fracionamento das ciências contribuiu decisivamente para a 

separação entre ecologia e economia.  

Na chamada economia clássica, Adam Smith – teórico do liberalismo 

econômico do Iluminismo no século XVIII e autor de duas importantes obras: “A 

teoria dos sentimentos morais”, de 1759, e “A riqueza das nações”, de 1776260 – 

trabalhava com a ideia de autorregulação do mercado – laissez faire –, por sua mão 

invisível, por meio da livre concorrência privada, sem intervenção governamental. 

Assim, o valor de um bem levava em consideração o trabalho e os recursos 

envolvidos na sua produção. O meio ambiente, neste rumo, não possuía valor 

enquanto não trabalhado pelo homem261. O sistema econômico, portanto, era 

concebido como um sistema isolado do meio ambiente. 

Posteriormente, com a revolução tecnológica, John Stuart Mill, economista 

britânico, atribui à tecnologia um papel fundamental para a melhoria das condições 

sociais, a ponto de acreditar que a escassez não teria mais “significativa importância 

no processo de formação do valor, e a disponibilidade de bens poderia ocorrer de 

forma igualitária com a alocação ótima de recursos pela tecnologia”, sem aumento 

de custos262. O valor de um bem passava a se basear não só no trabalho envolvido, 

mas principalmente na ideia de sua utilidade para as pessoas.  

John Stuart Mill foi o primeiro economista a lidar com a preservação da 

biodiversidade, entendendo a impossibilidade de crescimento ilimitado e advogando 

uma economia de estado estável, onde o crescimento populacional seria limitado, a 

                                                                                                                                        
bastante clara acerca de las interrelaciones de las ciencias, así como de la existencia de limites 
naturales al crecimiento ilimitado. Las ciencias, como las conocemos actualmente, surgieron de la 
unión del pensamiento sistémico y los análisis empíricos de los diferentes aspectos del mundo 
natural. Francis Bacon (1561/1626) propiciaba la unión de la lógica y el empirismo. Galileo Galilei 
(1524-1642) contribuyó al respaldo de la teoría sistémica centrada en el sol de Nicolás Copérnico 
(1473-1543) mediante observaciones telescópicas. Isaac Newton (1642-1727) mejoró la teoría de 
Copérnico a través del avance teórico sobre la gravedad y los mecanismos del movimiento. A partir 
de allí, tuvo lugar la compartimentación de la ciencia en disciplinas, definidas por el tema de estudio al 
cual se aplicaba el pensamiento lógico en vez de los patrones de la lógica usada. Sin embargo, 
durante un período de tiempo prolongado, se continuó trabajando en amplias áreas de conocimiento 
(...). La transdiciplinariedad perduró hasta el siglo XIX, siendo escasamente encontrada durante el 
siglo XX.” (tradução livre). 
260 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor (edição digital), 2017, pos. 2081 de 10287 – 21%. 
261 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 136 de 1382 – 11%. 
262 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 152 de 1382 – 12%. 
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competição dos "estados progressistas" terminaria e contribuiria para a conservação 

do meio ambiente263. 

A evolução do pensamento econômico avança com Alfred Marshall que, 

tempos depois, propõe que “o preço de equilíbrio ocorre quando a utilidade e o custo 

ao consumidor se equivalem”, indicando que a formação do valor e do preço do bem 

ou serviço a ser realizada no mercado deve levar em conta a relação entre a oferta e 

a demanda ou procura. Trata-se do fim da economia clássica e o início da economia 

neoclássica264. Pérez Bustamante descreve a economia neoclássica: 

A economia neoclássica baseia-se no mecanismo de mercado, com 
base na premissa de que o mercado desregulado é eficiente, razão 
pela qual muitos autores sustentam que o problema ambiental reside 
nos chamados "bens livres", entendidos como aqueles que não são 
apropriadamente privados, por meio do qual o mercado atua sem 
levá-los em consideração e, portanto, tende a utilizá-los em demasia. 
Em outras palavras, a atividade econômica geralmente produz 
efeitos ou "externalidades" comumente negativos sobre outros 
agentes econômicos, levando em consideração esses efeitos, no 
caso traduzido em custos ambientais (...). Um problema adicional, 
ainda que não seja menor, é que nem todos os componentes do 
ambiente possuem valor monetário265. 

Outros pensadores da ciência econômica poderiam ser citados. Contudo, 

este não é o objetivo deste estudo. O importante é destacar que a ausência de 

precificação dos recursos naturais ganhou relevância na esfera da economia. A 

necessidade de valoração deste importante custo, não só econômico, mas também 

social e ambiental, passa a ter relevância no direcionamento do comportamento do 

homem nas suas relações com o mercado e com o meio ambiente.  

                                            
263 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 132: “(...) Mill fue el primer economista en 
ocuparse de la preservación de la biodiversidad, comprendía la imposibilidad de crecer ilimitadamente 
y abogaba por una economía de estado estacionario, donde se pondría freno al crecimineto 
poblacional, finalizaria la competencia de los ‘estados progresistas’ y se contribuiría a la conservación 
del ambiente” (tradução livre). 
264 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 164 de 1382 – 13%. 
265 PÉREZ BUSTAMANTE, Laura. op. cit., 2007, p. 136: “La economía neoclásica se basa en el 
mecanismo de mercado, partiendo de la premisa que el mercado desregulado es eficiente, por lo que 
muchos autores sostienen que el problema ambiental reside en los llamados "bienes libres", 
entendidos como aquellos no apropiables privadamente, por lo que el mercado actúa sin tenerlos en 
cuenta y por ello tiende a sobreutilizarlos. En otros términos, la actividad económica produce efectos 
o "externalidades" generalmente negativos sobre otros agentes económicos tengan en cuenta esos 
efectos, en el caso traducidos a costes ambientales (...). Un problema adicional, aunque de ninguna 
manera menor, es que no todos los componentes del ambiente tienen valor monetario” (tradução 
livre). 
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Para Berasaluce, é possível falar em economia ambiental, sendo esta 

“uma parte da economia que tenta integrar o meio ambiente na análise econômica 

convencional, de modo que as ações ambientais tenham uma estrutura clássica de 

custo-benefício”266. A precificação de bens e serviços ambientais acaba por trazer a 

natureza para dentro da economia, internalizando eventuais custos causadores de 

poluição e degradação decorrentes da produção e do consumo. E a análise 

econômica do meio ambiente, segundo o referido autor, permite não só conhecer o 

custo de uma determinada ação, mas também ajuda a conhecer o benefício 

econômico desta ação. 

As interações entre mercado e meio ambiente são explicadas pela 

economia ambiental por meio do exame de fluxos de recursos. Ora, para a teoria 

econômica, o mercado sofre a ação de dois distintos fluxos de recursos, que 

circulam ora do meio ambiente para a economia, ora da economia para o meio 

ambiente. Esta circulação perpassa por dois setores do mercado: famílias e 

empresas. Portanto, de um lado a atividade econômica explora o estoque de 

recursos naturais do planeta a fim de gerar produção, num movimento que vai da 

natureza para as empresas e, com a manufatura, para as famílias. De outro lado, em 

direção oposta, tem-se o retorno das matérias-primas para a natureza, na forma de 

resíduos, parte destes resíduos como sobras da atividade produtiva, outra parte 

como restos da atividade de consumo267. 

Outra maneira da economia ambiental examinar os problemas causados 

pela ação humana na natureza se dá pela teoria da externalidade. Callan e Thomas 

explicam que a “teoria microeconômica argumenta que o preço é o mecanismo mais 

importante da sinalização nos mercados”. É o preço que indica o valor de algo para 

o mercado. Todavia, muitas vezes o preço deixa de abordar todos os benefícios e/ou 

custos de uma transação de mercado. Os danos ambientais reflexos da ação de 

produção ou de consumo são um exemplo de custo que não está embutido no 

preço. “Essa influência de terceiros é denominada de externalidade. Se o efeito 

                                            
266 BERASALUCE, Luis Hernández. Economía y mercado del médio ambiente. Madrid: Ediciones 
Mundi-prensa, 1996, p. 13: “La economía ambiental es una parte de la economía que trata de integrar 
el medio ambiente en el análisis económico convencional, de modo que las atuaciones ambientales 
tengan una estructura clásica de coste y beneficio” (tradução livre). 
267 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. op. cit., 2016, pp. 5-6. 
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externo gerar custos a um terceiro, será uma externalidade negativa. Se o efeito 

externo gerar benefícios a um terceiro, será uma externalidade positiva”268. 

Squeff também destaca: 

Na economia, a poluição, o desmatamento, a pesca predatória, as 
secas, a erosão, enfim, o esgotamento dos recursos naturais gerado 
pela ação humana mercadológica é qualificado como uma 
externalidade negativa que não é naturalmente compensada pelos 
produtores e consumidores. A desconsideração corriqueira do 
computo do valor econômico do meio ambiente nos custos e preços 
das mercadorias e serviços disponíveis no mercado geram 
consequências catastróficas, sendo pertinente advogar pela 
internalização destes custos sociais, fazendo brotar a tão esperada 
conscientização esverdeada concreta no seio da sociedade269. 

A análise econômica do direito contribui para este debate, permitindo à 

ciência do direito considerar as consequências sociais, econômicas e ambientais das 

normas jurídicas e seus impactos para a vida na pós-modernidade, fomentando 

incentivos a fim de moldar ou direcionar comportamentos. Os recursos naturais 

possuem valor econômico. 

A temática ambiental, sob este viés econômico, requer o compromisso 

social de regulação das constantes trocas de bens e serviços, produzindo-se o 

máximo de consumo em energia e matérias primas sem descuidar dos recursos 

ambientais escassos disponíveis.  

Faz-se necessário, portanto, discutir o crescimento econômico, forjado na 

concepção de progresso material ilimitado por meio da acumulação de bens e capital 

preconizada pelo consumismo e que tem na natureza um mero recurso de produção. 

Mais do que isso, o atual cenário social, “no qual ninguém se 

responsabiliza pelos riscos criados (...), exige transformações no Estado e no Direito, 

enaltecendo-se a necessidade de um novo papel do Estado, uma vez que sua 

intervenção pautada na regulação sancionatória clássica não é mais suficiente como 

                                            
268 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. op. cit., 2016, p. 67. 
269 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 120. 
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mecanismo de proteção ambiental”270. 

Ladislau Dowbor lembra que “ultimamente temos olhado para a economia 

apenas do ponto de vista do ritmo do crescimento, esquecendo-nos de pensar o que 

está crescendo, para quem, e com que impactos ambientais”. E, indo além, aponta 

um caminho: “a economia é um meio, que deve servir para o desenvolvimento 

equilibrado da humanidade, ajudando-nos, como ciência, a selecionar as soluções 

mais positivas, a evitar os impasses mais perigosos”271. 

Entender o que é desenvolvimento econômico sob a ótica dos modelos 

crescimentista e decrescimentista, com suas consequências para o meio ambiente e 

para a continuidade da vida humana no planeta, são o foco a seguir. 

 

1.4.2 Reflexões sobre o progresso e o desenvolvimento na atualidade 

Sempre que se pensa na evolução da sociedade, associa-se evolução a 

uma percepção objetiva de melhoria. Todavia, para a verificação efetiva de que 

eventual avanço traz melhoras, faz-se necessário apontar se a realidade que se 

tinha – passado – é inferior à realidade que se passou a ter – presente –, 

concluindo-se então pela consecução de ganhos e vantagens efetivas. Em síntese, a 

melhora evolutiva implica em, de fato e num sentido literal, crescer, prosperar e em 

não retroceder.  

Para Enrique Lluch Frechina, economista de Almàssera (Valência, 

Espanha), a palavra que sintetiza esta ideia evolutiva é “progresso”: “o objetivo 

comum que estabelecemos quando vivemos e nos associamos aos outros é 

precisamente este: progredir, avançar, ir além”. E continua o autor: “uma sociedade 

                                            
270 LEITE, José Rubens Morato; VENÂNCIO, Marina Demaria. Hermenêutica jurídica para o século 
XXI: contornos e perspectivas. In LEITE, José Rubens Morato; IGLECIAS, Patrícia Faga. Direito 
ambiental para o século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação dos 
resíduos sólidos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 123. 
271 DOWBOR, Ladislau. op. cit., 2013, p. 31. 
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estagnada, uma sociedade que não melhora, parece fadada a piorar, a 

retroceder”272. 

A filosofia do progresso teve grande estímulo pela percepção de liberdade 

consolidada “a partir das revoluções burguesas do século XVIII”, caracterizando-se 

“por defender as maiores cotas possíveis de liberdade individual frente ao Estado, 

que deve procurar ser neutro”, e passando-se a “postular uma filosofia tolerante da 

vida como modelo social”. E a revolução industrial, estruturada em grande parte no 

intenso uso dos combustíveis fósseis, tais como petróleo, gás natural e carvão 

mineral – que formam a base energética para o desenvolvimento das atividades 

econômicas produtivas –, “representou o início da utilização, em grande escala, dos 

recursos naturais”273.  

Verifica-se do escólio de Celso Furtado, verbis: 

A civilização industrial resulta da ação convergente de dois 
processos de criatividade cultural: a revolução burguesa e a 
revolução científica. Revolução burguesa entendida como imposição 
da racionalidade instrumental à organização da produção, e 
revolução científica entendida como predominância da visão da 
natureza274. 

Nesse cenário de criatividade cultural, a idealização da liberdade serviu 

de bandeira e de escudo para justificar e sustentar diversas ações do homem. A 

busca da felicidade sempre teve na liberdade a sua principal ferramenta e no 

progresso o caminho escolhido: o homem é livre e deve progredir até alcançar a 

felicidade.  

Progredir, portanto, parece um conceito que encontra ampla aquiescência 

em qualquer roda de discussão. A noção de progresso é, no dizer de Callegari, uma 

ideia hegemônica de nossa época, tratando-se do “ânimo justificador de boa parte 

                                            
272 FRECHINA, Enrique Lluch. Más allá del decrecimiento. Madrid: PPC, Editorial y Distribuidora, AS 
(edição do Tagus Book), 2013, pos. 156 de 2160 – 7%: “el objetivo común que nos planteamos 
cuando vivimos y nos asociamos con los otros es precisamente este, progresar, avanzar, ir a más (...). 
Una sociedad estancada, una sociedad que no mejora, parece condenada a empeorar, a ir hacia 
atrás” (tradução livre). 
273 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), vol. 3, n. 1, 
janeiro/junho 2011, São Leopoldo-RS: Unisinos, 2011, p. 76.  
274 FURTADO, Celso. Em  busca  de  novo  modelo:  reflexões  sobre  a  crise  contemporânea.  
São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 55. 
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das Ciências Sociais e, notadamente, das Ciências Econômicas, bem como uma 

força preponderante da civilização Ocidental, por meio da qual este se impôs e 

continua a se impor sobre demais povos e sociedades”275.  

Como se vê, aparentemente há um consenso de que é importante que 

todas as sociedades progridam. “Toda sociedade deve considerar em que direção 

deseja seguir, para onde deseja seguir, e esse objetivo é o que marcará o tipo de 

progresso que está ocorrendo”276. 

E, por algum tempo, a humanidade aparentemente viveu anos de 

progresso com resultados aparentemente satisfatórios. Raworth aponta: 

Nos últimos sessenta anos tem havido passos extraordinários no 
bem-estar humano. A criança média nascida no planeta Terra em 
1950 podia esperar viver apenas 48 anos; hoje, essa criança pode 
esperar 71 anos de vida. Desde 1990, o número de pessoas vivendo 
em extrema pobreza – menos de 1,90 dólar por dia – caiu para 
menos da metade. Mais de 2 bilhões de pessoas obtiveram pela 
primeira vez acesso a água potável e banheiros. Tudo isso enquanto 
a população humana cresceu quase 40%277. 

Contudo, o resultado útil do progresso, nos dias atuais, passou a ser alvo 

de debates acalorados, notadamente porque muitos resultados daquilo que se 

entende por progresso têm gerado efeitos negativos e consequências nefastas para 

o meio ambiente. Veja-se este paradoxo americano de riqueza material, mas 

pobreza emocional e espiritual: 

(...) no início do século XXI, os americanos se viram com casas 
grandes e lares desfeitos, alta renda e baixo moral, direitos 
garantidos e civilidade reduzida. Estávamos excelentes em ganhar a 
vida, mas muitas vezes falhávamos em ganhar a vida. Celebramos 
nossa prosperidade, mas ansiamos por um propósito. Nós 
apreciamos nossas liberdades, mas ansiamos por conexão. Em uma 
época de abundância, estávamos sentindo fome espiritual. Esses 
fatos da vida nos levam a uma conclusão surpreendente: nossa 

                                            
275 CALLEGARI, Isabela Prado. Crescimentismo, um réquiem para uma ideia de progresso: 
origens, limites e alternativas. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/333686/1/Callegari_IsabelaPrado_M.pdf>. 
Acesso em 12 jul. 2020, p. 12. 
276 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 214 de 2160 – 9%: “Toda sociedad debe plantearse 
cuál es la dirección hacia la que quiere moverse, hacia dónde quiere dirigirse, y ese objetivo es el que 
marcará qué clase de progreso está experimentando” (tradução livre). 
277 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 414 de 10287 – 5%. 
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melhora material não nos fez melhorar psicologicamente278. 

Na mesma linha, é contraditório pensar em felicidade ao custo de 

tragédias ambientais. Kate Raworth faz interessante contraponto: 

A atividade humana está colocando uma pressão sem precedentes 
sobre os sistemas geradores de vida da Terra. A temperatura global 
média já aumentou em 0,8°C, e estamos a caminho de um 
crescimento de quase 4°C por volta de 2100, o que prenuncia 
inundações, secas, tempestades e aumento do nível do mar em uma 
escala e intensidade que a humanidade nunca antes presenciou. 
Cerca de 40% das terras agrícolas do mundo estão agora seriamente 
degradadas, e por volta de 2025 duas pessoas em três viverão em 
regiões com problemas hídricos. Ao mesmo tempo, mais de 80% das 
áreas de pesca do mundo estão plena ou excessivamente 
exploradas, e o equivalente a um caminhão de lixo de plástico é 
jogado no mar a cada minuto: nesse ritmo, por volta de 2050 haverá 
no oceano mais plástico que peixe279. 

O mencionado progresso, reconhece-se, tem oferecido importantes 

benefícios à humanidade. Mas muitas destas benesses, também deve ser 

reconhecido, custam um altíssimo preço, com danos muitas vezes irreversíveis. 

Como responder, na atualidade, sobre qual a melhor ideia do que se pode 

ter como progresso. Frechina questiona a concepção de progresso três enfoques: 

progredir é saber mais, é viver melhor e de forma mais justa ou é ter mais? E 

explica: 

Progredir é saber mais. (...) seria conceber o progresso como o 
conjunto de avanços científicos que constantemente observamos e 
vivenciamos (...). Entende-se progresso, assim, como o acúmulo de 
conhecimentos científicos e técnicos que fazem nossa realidade 
cotidiana evoluir para outras formas de viver e se comunicar com os 
outros e para uma vida com maiores possibilidades e conforto físico, 
além de uma maior expectativa de vida. 
Progredir é viver em uma sociedade melhor e mais justa. (...) 

                                            
278 SPETH, James Gustave. American passage: towards a new economy and a new politics. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800911000462>. Acesso em: 
29 jul. 2020: “He observes that, at the beginning of the twenty-first century, Americans found 
themselves “with big houses and broken homes, high incomes and low morale, secured rights and 
diminished civility. We were excelling at making a living but too often failing at making a life. We 
celebrated our prosperity but yearned for purpose. We cherished our freedoms but longed for 
connection. In an age of plenty, we were feeling spiritual hunger. These facts of life lead us to a 
startling conclusion: Our becoming better off materially has not made us better off psychologically” 
(tradução livre). 
279 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 414 de 10287 – 5%. 
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seria entender o progresso como a melhoria da sociedade no sentido 
de seu aperfeiçoamento. (...) Tudo o que constitui uma sociedade 
mais justa e fraterna, onde é mais fácil alcançar objetivos comuns, 
juntamente com o aprimoramento pessoal de seus membros, é outra 
das ideias de progresso que podemos encontrar de uma maneira 
generalizada em nosso ambiente. (...) a maneira como encaramos o 
dia a dia e conseguimos resolver os problemas de convivência da 
maneira mais acertada. 
Progredir é ter mais. (...) seria a ideia de progresso como melhoria 
econômica, como ter mais, como acesso a um maior número de bens 
e serviços ou maior renda monetária (...). É uma concepção 
claramente econômica de progresso e frequentemente é nomeada 
não com essa palavra, mas com um de seus sinônimos: 
desenvolvimento280 (grifou-se). 

Tratam-se de três concepções diferentes daquilo que pode ser 

interpretado como progresso. Veja-se que o “saber mais” é faceta do 

desenvolvimento científico, ao passo que o “viver numa sociedade melhor e mais 

justa” configura o desenvolvimento social e, por fim, o “ter mais” é o tão prefalado 

desenvolvimento material ou econômico. 

 Na sociedade pós-moderna em que estamos inseridos, todavia, há um 

apelo maior à ideia de progresso vinculado ao “ter mais”, ou seja, a uma 

compreensão econômica de que progresso é desenvolvimento. 

A terminologia “desenvolvimento”, curiosamente, tem sido utilizada com 

mais frequência e aceitação para as necessárias referências sobre os aspectos 

econômicos dos avanços da sociedade. Frechina recorda que “o Banco Mundial 

produz relatórios anuais de ‘desenvolvimento mundial’ e o Programa das Nações 

                                            
280 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 231 de 2160 – 10%: “Progresar es saber más. (...) 
concibe el progreso como el conjunto de avance científicos que observamos y experimentamos 
constantemente (...). El progreso se entiende así como la acumulación de saberes científicos y 
técnicos que hacen que nuestra realidad cotidiana evolucione hacia otras maneras de vivir y de 
comunicarse con los demás y hacia una vida con mayores posibilidades y comodidades físicas, así 
como con una esperanza de vida superior. Progresar es vivir en una sociedad mejor y más justa. 
(...) sería la de entender el progreso como la mejora de la sociedad en el sentido de 
perfeccionamiento de la misma. (...) Todo aquello que conforma una sociedad más justa y más 
fraterna, dondes sea más fácil lograr a la vez las metas comunes junto con el perfeccionamiento 
personal de sus miembros, es otra de las ideas de progreso que podemos encontrar de una manera 
generalizada en nuestro entorno. (...) a la manera en la que afrontamos muestro día a día logrando 
solucionar los problemas de convivencia de una manera más acertada. Progresar es tener más. (...) 
a la idea de progreso como mejora económica, como tener más, como el acceso a un número mayor 
de bienes y servicios o a unos ingresos monetarios más elevados (...). Se trata de una concepción 
claramente económica del progreso y que, con frecuencia, aparece nombrada no con esta palabra, 
sino con uno de sus sinónimos: desarrollo” (tradução livre). 
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Unidas para o Desenvolvimento faz o mesmo com seus ‘Relatórios de 

Desenvolvimento Humano’. Para comparar as nações que mais progrediram e as 

que parecem não ter atingido os mesmos níveis de progresso, usamos a expressão 

"países mais ou menos desenvolvidos"”281. 

A partir daí temos como prática comum e constante, amplamente 

divulgada pelas mídias sociais e veículos de comunicação, a ideia de que as nações 

que se desenvolvem economicamente são aquelas que alcançam o tão desejado 

progresso, progresso este, portanto, visto sob o viés econômico, com ênfase no ter, 

e não no ser - ser mais sábio, ser melhor e ser mais justo. 

Veja-se que a ideia de progresso e, por conseguinte, de desenvolvimento, 

poderia facilmente abranger todos os conceitos supracitados. Mais uma vez 

Frechina contribui com este pensar: 

Podemos ver como em muitos momentos da história os 
desenvolvimentos científicos, sociais e materiais se reforçaram. A 
melhoria econômica foi acompanhada de uma luta popular por vários 
direitos e um desejo de uma sociedade mais justa (...). Os avanços 
tecnológicos permitiram uma melhoria econômica da sociedade 
como um todo. Quando surgiram as máquinas de tecer, pensava-se 
que isso pioraria a situação dos artesãos envolvidos na fabricação de 
tecidos, e houve grandes protestos na Inglaterra da Revolução 
Industrial. No entanto, o tempo mostrou como o aumento de 
produtividade proporcionado pelas máquinas não precisa levar a uma 
deterioração geral das condições econômicas da população, mas 
muitas vezes o oposto. Além disso, muitos avanços tecnológicos 
permitem melhorar a qualidade de vida das pessoas e encerrar ou 
aliviar situações negativas - como certas doenças - que podemos 
considerar injustas. Melhorias no campo da saúde não apenas 
aumentaram a expectativa de vida, mas também melhoraram a 
qualidade de vida dos doentes (...). Essa melhoria também permite 
que essas pessoas tenham melhores condições de trabalho, com as 
consequências econômicas resultantes282. 

                                            
281 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 257 de 2160 – 11%: “El Banco Mundial realiza unos 
informes anuales del ‘desarrollo mundial’, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
hace lo propio con sus ‘Informes de Desarrollo Humano’. Para comparar las naciones que han 
progresado más y aquellas que parece que no han alcanzado los mismo niveles utilizamos la 
expresión ‘países más o menos desarrollados’” (tradução livre). 
282 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 271 de 2160 – 12%: “Podemos ver cómo en 
muchos momentos de la historia los desarrollos científico, social y material se han reforzado entre sí. 
La mejora económica ha venido acompañada de una lucha popular por diversos derechos y por un 
ansia de una socedad más justa (...). Los avances tecnológicos han permitido una mejora económica 
de la sociedad en su conjunto. Cuando aparecieron las máquinas de tejer se pensó que esto 
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Em verdade, a ideia de desenvolvimento precisa ser melhor 

compreendida e aplicada na atualidade. A simples vinculação de progresso com 

desenvolvimento econômico tem fomentado uma ideia pueril e simples de que 

crescer economicamente é o único caminho para evoluir. Por outro lado, até que 

ponto se pode deixar de buscar crescer economicamente sem prejudicar a qualidade 

de vida e o bem-estar dos indivíduos? Crescer ou descrescer, eis a questão. 

 

1.4.3. Crescimento econômico: a melhor via para o desenvolvimento? 

A vida pós-moderna é marcada por uma sucessão de eventos cotidianos. 

Alguns eventos são indispensáveis para a sobrevivência do homem; outros são 

dispensáveis e supérfluos, mas servem de agrado ou afago a vontades frívolas e 

passageiras. 

Todos estes eventos que envolvem a vida do homem possuem algo em 

comum, qual seja, consomem matérias primas no processo de trocas de bens e 

serviços que movimentam a economia.  

Busca-se atender necessidades – indispensáveis ou supérfluas –, com o 

fito de mais bem-estar, o que, ao final, pode ser reproduzido na ideia de felicidade. A 

respeito, Georgescu-Roegen esclarece que “o produto real do processo econômico 

(...) não é o fluxo material de resíduos, mas o fluxo imaterial sempre misterioso da 

alegria de viver”283, ou seja, uma expressão da felicidade. 

Baudrillard lembra que todo “o discurso sobre as necessidades assenta 

numa antropologia ingênua: a da propensão natural para a felicidade”, sendo a 
                                                                                                                                        
empeoraría la situación de los artesanos que se dedicaban a la fabricación de telas, y hubo 
importantes protestas en la Inglaterra de la Revolución industrial. Sin embargo, el tiempo ha mostrado 
cómo el incremento de la productividad que aporta la maquinaria no tiene por qué derivar en un 
empeoramiento generalizado de las condiciones económicas de la población, sino que con frecuencia 
sucede al contrario. Además, muchos avances tecnológicos permiten mejorar la calidad de vida de las 
personas y acabar o paliar situaciones negativas - como determinadas enfermedades - que podemos 
considerar injustas. Las mejoras en el campo de la salud no solo han elevado la esperanza de vida, 
sino que han mejorado la calidad de vida de los enfermos (...). Esta mejora también permite que estas 
personas tengan mejores condiciones para trabajar, con las consecuencias económicas que de ello 
se derivan” (tradução livre). 
283 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. Tradução 
Maria José Perillo Isaac. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012, p. 84. 
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noção de “necessidade” solidária à ideia de “bem-estar, na mística da igualdade”, 

cuja tese indica que perante as necessidades e o princípio de satisfação, todos os 

“homens são iguais, porque todos eles são iguais diante do valor de uso dos objetos 

e dos bens (se bem que sejam desiguais e se encontrem divididos em relação ao 

valor de troca)”284. 

Entretanto, as necessidades humanas são infinitas. Baudrillard retrata 

esta verdade ainda tão atual em breve narrativa: “Era uma vez um Homem que vivia 

na Raridade. Depois de muitas aventuras e de longa viagem através da Ciência 

Econômica, encontrou a Sociedade da Abundância. Casaram-se e tiveram muitas 

necessidades”. Mas esta historieta não termina assim. Indo além, o sociólogo e 

filósofo francês arremata: 

Todo o discurso, profano ou científico, acerca do consumo se articula 
na sequência mitológica de um conto: um Homem, “dotado” de 
necessidades que o “impelem” para objetos, “fontes” da sua 
satisfação. Mas, como o homem nunca se sente satisfeito (aliás, é 
censurado por isso), a história recomeça sempre indefinidamente, 
com a evidência defunta das velhas fábulas”285. 

Veja-se que a insatisfação humana frente aos seus infindáveis desejos 

gera uma conta que não fecha, ou seja, uma equação com resultado negativo. Para 

o atendimento destas incontáveis necessidades, Baudrillard fala na concepção de 

abundância como elemento que transita entre o crescimento e a democracia: “a 

versão idealista é a mais vivaz e obstinada: - o crescimento é a abundância; - a 

abundância é a democracia”286. 

A percepção de crescimento na sociedade de consumo, que tem na 

abundância – e no desperdício – uma importante característica, gera o seguinte 

paradoxo, mais uma vez, destacado por Baudrillard: “apesar de tudo e por meio da 

inversão diabólica dos fins (...), o crescimento produz, reproduz e restitui a 

desigualdade social, os privilégios, os desequilíbrios, etc”. E conclui: “o crescimento 

em si é função da desigualdade”287. 

                                            
284 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, pp. 49-51. 
285 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, pp. 77-78. 
286 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, p. 52. 
287 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. op. cit., 2010, pp. 53-56. 
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O pensamento de Bauman complementa tal afirmação: “Na prática pós-

moderna, a liberdade se reduz à opção de consumo. Para desfrutá-la, é preciso 

antes de mais nada ser um consumidor. Essa condição preliminar deixa milhões de 

fora”288. 

O consumo direciona o mercado, que se move sob a bandeira do 

crescimento econômico. E esta lógica não é tão recente. Convém remontar o início 

do século passado para melhor compreender o contexto de estímulo à produção e 

as origens de boa parte do ideal consumista. No início do século XX, o modo de vida 

de uma sociedade ainda de produtores, até este momento muito próxima da 

revolução industrial, enfrentava dilemas sanitários (gripe espanhola entre 1918 e 

1920) e bélicos (eclosão da primeira guerra mundial de 1914 a 1918), com 

repercussões econômicas (grande depressão e crise de 1929). 

O mundo passava por um cenário de graves dificuldades. A intervenção 

do Estado na economia e no mercado se tornou necessária. Carlo Bordoni 

contextualiza aquele momento de crise: 

A crise mais séria da modernidade, aquela de 1929, que causou o 
colapso da bolsa e provocou uma série de suicídios, foi habilmente 
resolvida mediante a aplicação das teorias de Keynes: apesar do 
déficit, o Estado investiu em obras públicas, empregando a força de 
trabalho numa época em que não havia nenhum emprego disponível 
e as empresas eram obrigadas a dispensar pessoas; planos foram 
estimulados e uma janela se abriu para a indústria, reimpulsionando 
o pêndulo da economia289. 

Na Europa, a intervenção estatal nos mercados de alguma forma se deu 

em meio a regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. 

E o contexto daquele momento culminou em uma segunda guerra mundial – entre 

os anos de 1939 e 1945 –, agravando este contexto de crise.  

O grave cenário de instabilidade econômica, com fortes reflexos sociais, 

notadamente no período de pós-guerras, exigia uma postura ativa estatal. Boa parte 

da solução encontrada para aquele difícil momento estava voltada para o 

                                            
288 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 
Zahar (edição digital), 2012, pp. 288. 
289  BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. Tradução de Renato Aguiar. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2016, p. 10. 
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desenvolvimento dos mercados, com forte estímulo à produção e ao consumo. 

Surge nos Estados Unidos o “american way of life” – termo usado para se referir ao 

estilo de vida americano, baseado no materialismo e na aquisição de bens de 

consumo duráveis, os quais eram a expressão máxima da euforia gerada pela 

prosperidade e que, com a globalização, foi exportado mundo afora, reproduzindo-se 

em outros mercados como sinônimo de sucesso individual e familiar. 

Outros fatores geraram estímulo ao crescimento da produção e do 

consumo: globalização como forma de expansão para uma economia sem fronteiras, 

crescimento demográfico, alargamento do mercado de trabalho, ampliação do 

crédito, publicidade ostensiva, surgimento de novas empresas, avanços da ciência, 

evolução tecnológica, investimentos na bolsa de valores, promoção de obras 

públicas – new deal (programas implementados nos Estados Unidos sob o governo 

do Presidente Franklin Delano Roosevelt para recuperar a economia norte-

americana); todos fatores que contribuíram como o propalado e desejado 

crescimento econômico.  

Esse crescimento econômico verificado em meados do século passado 

passou a representar desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida. A ideia de 

que tais benefícios sociais eram consequência natural e lógica do crescimento se 

consolidou por algumas décadas. E, para medir o crescimento, passou-se a utilizar 

um indexador capaz de refletir a soma de produção, consumo, renda e outros 

valores econômicos. Fala-se em Produto Interno Bruto (PIB). 

Logo, na condição de índice econômico, o PIB foi concebido para medir a 

riqueza de um país num determinado período, consistindo na soma, em termos 

monetários, de todos os atos de consumo individuais e coletivos: 

O PIB foi criado para descobrir quanto bens e serviços são 
produzidos em um ano em um país. Para fazer isso, calcule o preço 
de todos os cortes de cabelo, bolas, ingressos de cinema, carros, 
viagens de ônibus, sapatos, alimentos, roupas e todos os outros 
produtos ou serviços que são produzidos e vendidos em um país em 
um ano, somando-os para atingir um valor que é o PIB (...). O PIB é 
um valor registrado em euros que resulta da soma dos preços de 
todos os bens e serviços produzidos e vendidos em uma nação em 
um ano (...). O importante sobre o PIB não é o seu valor final, mas o 
quanto cresceu ou diminuiu em relação ao ano anterior e se esse 
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número é maior ou menor do que o dos países vizinhos. Isso é 
chamado de crescimento econômico290. 

Para Raworth, o PIB é “medido como o valor do mercado de bens e 

serviços produzidos dentro das fronteiras de uma nação no espaço de um ano”, 

sendo utilizado como o principal índice de saúde econômica entre as nações291. 

Daniela Bartholomeu reforça este entendimento de que os países medem 

seu desempenho econômico por meio da aferição por indicadores, sendo o Produto 

Interno Bruto o indicador mais comum. “Um crescimento do PIB significa que a 

economia do país cresceu; o governo sente ter cumprido seu papel, e a sociedade 

fica satisfeita com este resultado positivo”292. 

Atrelou-se os conceitos de desenvolvimento, crescimento econômico e 

alta do PIB. Crescimento econômico pode ser tido como o conjunto de atividades de 

um determinado ente que gera aumento da renda total ou per capita. Indo além, este 

conceito de crescimento econômico não deixa de ser um reflexo do modelo 

capitalista, que se orienta pela acumulação de capital, de maximização de mercados 

e que preconiza uma percepção de produção e renda geram lucro, o qual deve ser 

investido em expansão, a fim de gerar mais lucro para alcançar qualidade de vida e 

bem-estar, independentemente, por exemplo, do capital natural que se paga para 

tanto. Para Isabel Callegari: 

As teorias econômicas hegemônicas são, portanto, coniventes com 
um sistema que se baseia em crescimento material contínuo para 
sua sobrevivência, estando voltadas à manutenção e impulsão desse 
crescimento e, por vezes, sobrepondo o objetivo de crescimento ao 
de desenvolvimento, e tratando esses termos de formas 

                                            
290 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 545 de 2160 – 25%: “El PIB fue creado para saber 
qué cantidad de bienes y servicios se producen en un año en un país. Para hacerlo, toma el precio de 
todos los cortes de pelo, los balones, las entradas de cine, los automóviles, los viajes de autobús, los 
zapatos, la comida, la ropa y el resto de productos o servicios que se producen y se venden en un 
país en un año, y los suma para alcanzar una cifra que es el PIB (...). El PIB es una cifra contabilizada 
en euros que resulta de la suma de los precios de todos los bienes y servicios producidos y vendidos 
en una nación en un año (...). Lo importante del PIB no es su cifra final, sino cuánto ha crecido o 
decrecido con respecto a la del año anterior, y si esta cifra es superior o inferior a la de los países de 
nuestro entorno. Esto es lo que se denomina crecimiento económico” (tradução livre). 
291 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 857 de 10287 – 9%. 
292 BARTHOLOMEU, Daniela Bacchi. Desenvolvimento sustentável e a questão dos resíduos 
sólidos. In BARTHOLOMEU, Daniela Bacchi; CAIXETA-FILHO, José Vicente. Logística ambiental 
de resíduos sólidos. São Paulo: Atlas, 2017, p. 97. 
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intercambiáveis e indistinguíveis293. 

Assim, a necessidade de crescimento está amarrada ao aumento infinito 

do PIB. A máquina econômica deve sempre levar para um ponto além. A 

consequência inevitável – e não mais escondida – é a exploração de recursos 

naturais numa escala sem paralelos, com forte pressão sobre os ecossistemas e 

interferência no meio ambiente.  

Bursztyn comenta sobre os resultados deste período de crescimento 

acompanhando do aparecimento de problemas ambientais: 

Durante as três décadas de forte crescimento econômico mundial, de 
1945 até a crise do petróleo de 1973, a pressão sobre os recursos 
energéticos e as fontes de matéria-prima, em geral, prenunciava uma 
era de escassez. A população do mundo crescia rapidamente, e o 
seu consumo aumentava mais do que proporcionalmente a esse 
crescimento. Problemas ambientais começavam a afetar a qualidade 
de vida e reações começavam a ocorrer nos países mais 
industrializados294. 

A ideia de crescimento sem medir esforços ambientais trouxe à tona 

discussão sobre o passivo ambiental. Fala-se em Produto Interno Verde – PIV como 

indicador para o fim de quantificar o patrimônio ecológico de um país, de modo que 

a análise de desenvolvimento considere não apenas o crescimento econômico, mas 

também a soma dos recursos naturais295.  

Assim, o efetivo progresso de uma nação levaria em conta o equilíbrio 

entre os ganhos econômicos e a preservação ou a ampliação dos recursos naturais 

– havendo exaurimento do capital ambiental, haverá perda nos índices de 

desenvolvimento de um país a partir da consideração do passivo ambiental. 

Dito isso, é fato que a capacidade do planeta de produzir os recursos 

necessários para a satisfação do mercado de consumo passou a ser excedida. Além 

                                            
293 CALLEGARI, Isabela Prado. Crescimentismo, um réquiem para uma ideia de progresso: 
origens, limites e alternativas. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/333686/1/Callegari_IsabelaPrado_M.pdf>. 
Acesso em 12 jul. 2020, p. 28. 
294  BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental: 
os caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2012, p. 280. 
295 GOIS, Alexsandro Barreto; NOGUEIRA, Jorge Madeira. A contribuição da valoração econômica 
ambiental para o cálculo do PIV brasileiro. Disponível em: 
<http://engemausp.submissao.com.br/22/arquivos/619.pdf>. Acesso em 21 mai. 2021, p. 2. 
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disso, o refugo – resíduo – desta mesma sociedade de consumo tornou-se cada vez 

mais de difícil absorção e destinação.  

O resultado desta realidade é que o crescimento econômico, que em tese 

deve buscar mais justiça social, paradoxalmente, tem representado uma menor 

distribuição de riqueza, concentrando-se cada vez mais renda com menos pessoas. 

Celso Furtado elucida: 

Ora, a imbricação dos mercados e o subsequente debilitamento dos 
atuais sistemas estatais de poder que enquadram as atividades 
econômicas estão gerando importantes mudanças estruturais que se 
traduzem por crescente concentração da renda e por formas de 
exclusão social que se manifestam em todos os países (...). Sendo 
assim, neste fim de século o crescimento econômico passa a ter 
como contrapartida o nascimento de uma nova forma de organização 
social que redefine o perfil de distribuição da renda296. 

Indo além, Bauman exemplifica o cenário de concentração de riquezas: 

Quase todo aumento do PIB alcançado nos Estados Unidos desde o 
colapso do crédito em 2007, isto é, mais de 90%, foi apropriado pelo 
1% mais rico dos americanos. O alargamento do fosso e o 
encolhimento da turma de multimilionários que se apropria da parte 
do leão do “crescimento econômico” prosseguem incontidos e a um 
ritmo em constante aceleração, como há pouco calculou Julia 
Kollewe. Apenas dez entre os mais ricos do mundo acumulam hoje 
US$ 2,7 trilhões, aproximadamente o tamanho da economia 
francesa, a quinta maior do mundo.9 Um deles, Amancio Ortega, 
fundador do Inditex, dono de 1.600 lojas Zara, acrescentou US$ 18 
bilhões à sua riqueza em apenas doze meses desde outubro de 
2011, o que representa cerca de US$ 66 milhões por dia297. 

A desigualdade planetária é demonstrada por Raworth: 

Muitos milhões de pessoas ainda levam uma vida de extrema 
privação. No mundo todo, um em cada nove indivíduos não tem o 
suficiente para comer. Em 2015, 6 milhões de crianças com menos 
de cinco anos de idade morreram, mais da metade delas devido a 
condições fáceis de tratar como diarreia e malária. Dois bilhões de 
pessoas vivem com menos de três dólares por dia e mais de 70 
milhões de mulheres e homens jovens não conseguem encontrar 
trabalho. Privações como essas têm sido exacerbadas por 
crescentes inseguranças e desigualdades. A crise financeira de 2008 
enviou ondas de choque através da economia global, roubando 

                                            
296  FURTADO, Celso. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1998, pp. 26-27. 
297  BAUMAN, Zygmunt. A riqueza de poucos beneficia a todos nós? Tradução de Renato Aguiar. 
Rio de Janeiro: Zahar (edição digital), 2015, p. 25. 
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empregos, moradias, economias e segurança de muitos milhões de 
pessoas. Ao mesmo tempo, o mundo se tornou extraordinariamente 
desigual: desde 2015, o grupo 1% mais rico detém mais riqueza que 
todos os outros 99% juntos298. 

O estilo de vida da sociedade pós-moderna, pautado na opulência e no 

desperdício, lamentavelmente tem representado a priorização do ter em face do ser. 

Aquele conceito de crescimento que foi tão importante no período inicial do século 

XX para recuperar mercados, países e a própria economia transfigurou-se em 

malefício pós-moderno, na medida em que predomina hodiernamente a ideia de que 

o progresso e o desenvolvimento decorrem diretamente do crescimento econômico. 

Por conta disso, é a partir deste enfoque – de crescimento econômico – que as 

políticas públicas, notadamente as econômicas e as sociais, são planejadas, 

operacionalizadas e executadas pelos gestores governamentais.  

A lógica da democracia, a propósito, faz com que os gestores públicos via 

de regra deixem de tomar as medidas e decisões impopulares a fim de se 

perpetuarem no poder.  

Ora, a preocupação do político no regime democrático, salvo exceções, é 

ser o candidato mais votado; não se trata de propor mudanças ou melhorias, mas 

sim montar estratégias para chegar na frente da corrida eleitoral. Quem tomar 

medidas impopulares não se manterá no cargo público e possivelmente perderá as 

eleições seguintes.  

Por tais razões, a democracia submete seus representantes à forte 

influência dos grandes sistemas econômicos, onde é costume se ofertar proposições 

simples para problemas complexos. Basta que o índice para medir o 

desenvolvimento aponte crescimento econômico puro e simples, sem considerar 

reflexos negativos – notadamente as questões do meio ambiente e da natureza – 

para haver legitimidade e apoio popular para o pleito eleitoral. 

Georgescu já alertava, na década de setenta, ser indiscutível que os 

economistas, salvo alguns autores isolados, “sempre sofreram da mania do 

                                            
298 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 416 de 10287 – 5%. 
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crescimento”, explicando que os “sistemas e os planos econômicos sempre foram 

avaliados de conformidade somente com sua capacidade de sustentar um alto 

índice de crescimento econômico”, razão pela qual “todos os planos econômicos, 

sem exceção, visaram ao crescimento econômico mais elevado possível”299. 

Enrique Frechina, com seu olhar voltado para a realidade espanhola, bem 

ilustra esta idealização do conceito econômico de crescimento: 

A ideia predominante de progresso em nossa sociedade atual é a de 
crescimento econômico; segundo ela, desenvolver é ter mais. 
Quando há uns anos um presidente de nosso país declarou 
enfaticamente: "A Espanha está indo bem", ele se referia acima de 
tudo ao fato de que nosso crescimento econômico era alto. Quando o 
próximo presidente, de um partido político contrário, continuou 
afirmando a prosperidade do nosso sistema econômico, ele também 
se baseou no alto crescimento que tivemos. Quando a crise do final 
da primeira década do século XXI chegou, a questão principal que 
definiu sua profundidade foi a queda no crescimento econômico - que 
alcançou valores negativos nunca vistos desde o período de nossa 
Guerra Civil e do pós-guerra -, e o tempo em que se manteve a 
lentidão do crescimento. Não se trata apenas de crescer mais, mas 
crescer mais que os outros. O objetivo de nossas economias é 
focado no crescimento econômico, necessitando produzir cada vez 
mais para continuar crescendo300. 

Como se percebe, a compreensão de crescimento econômico tem se 

centrado na frieza dos números, os quais são considerados conforme o indicador 

escolhido para os representar.  

Verifica-se, na época atual, a idealização de que mais produção e mais 

renda são determinantes para a definição de progresso, de desenvolvimento e de 

                                            
299 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., p. 108. 
300 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 290 de 2160 – 13%: “La idea de progreso 
predominante en nuestra sociedad actual es la de crecimiento económico; según ella, el desarrollo es 
tener más. Cuando hace uns años el presidente de nuestra nación afirmaba con rotundidad: "España 
va bien", se estaba refiriendo sobre todo a que nuestro crecimiento económico era alto. Cundo el 
siguiente presidente, de signo político contrario, seguía afirmando - mientras tudo - la bonanza de 
nuestro sistema económico, lo basaba también en el alto crecimiento que teníamos. Cuando llegó la 
crisis de finales de la primera década el siglo XXI, la cuestión clave que definió la profundidad de la 
misma fue la bajada del crecimiento económico, que llegó a alcanzar cifras negativas no vistas desde 
el período de nuestra Guerra Civil y la posguerra, y el tiempo en que se mantuvo la atonía del 
crecimiento. No se trata solo de crecer más, sino de crecer más que los otros. La finalidad de 
nuestras economías se centra en el crecimiento económico, hay que producir más y más para seguir 
creciendo” (tradução livre). 
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crescimento. Novamente é Callegari quem apresenta as características do conceito 

de desenvolvimento que se espraia pelas sociedades: 

Assim, as características que constituiriam o conceito de 
desenvolvimento e do que é desejável para todas as sociedades se 
assentam: (i) no reducionismo econômico, ou seja, na redução de 
todo o comportamento social ao que é econômico, implicando a 
desatenção ou minoração das questões sociais e ambientais 
(economicismo); (ii) no produtivismo, que valoriza o que for produtivo 
em termos de mercado e desqualifica aquilo ou aqueles que não o 
forem; (iii) no consumismo, vez que é necessário produzir 
constantemente para satisfazer o fluxo econômico; (iv) no  
quantitativismo em detrimento da qualidade; (v) no industrialismo, 
que é a base material do progresso; (vi) na valorização da tecnologia 
como solução inequívoca (tecnologismo); (vii) no racionalismo, que 
se traduz na ciência e na eficiência produtiva; (viii) na predominância 
e valorização do urbano em detrimento do rural (urbanicismo); (ix) no 
antropocentrismo, que coloca o ser humano como medida de todas 
as coisas; (x) no etnocentrismo ou eurocentrismo, que coloca as 
sociedades ocidentais industrializadas como modelo para as demais; 
(xi) no uniformismo, que prediz modelos de eficiência a serem 
adotados em detrimento da diversidade; (xii) na racionalidade 
instrumental, que coloca a razão e em última instância o homem a 
serviço apenas da técnica; e (xiii) na predominância do crescimento 
econômico, muitas vezes se confundindo a desenvolvimento ou 
sobrepondo a discussão sobre este (crescimentismo)301. 

É possível extrair do referido texto transcrito as seguintes terminologias 

características destes tempos pós-modernos: economicismo, produtivismo, 

consumismo, quantitativismo, industrialismo, tecnologismo, racionalismo, 

urbanicismo, antropocentrismo, etnocentrismo ou eurocentrismo, uniformismo, 

racionalidade instrumental e crescimentismo. 

Em verdade, o crescimento pelo crescimento – crescimentismo – resume 

as características destacadas acima e são inerentes à sociedade pós-moderna. Para 

Latouche, uma sociedade desta natureza não é sustentável porque “ultrapassa a 

capacidade de carga do planeta, colide com os limites da finitude da biosfera e 

                                            
301 CALLEGARI, Isabela Prado. Crescimentismo, um réquiem para uma ideia de progresso: 
origens, limites e alternativas. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/333686/1/Callegari_IsabelaPrado_M.pdf>. 
Acesso em 12 jul. 2020, pp. 29-30. 



129 
 

 

porque todos os argumentos e artifícios para remediar isso são insuficientes ou 

falaciosos”302. 

Essa falsa ideia de que crescimento econômico por meio de mais 

produção e mais consumo gera bem-estar e qualidade de vida tornou-se um 

discurso comum. No entanto, a visão crescimentista de que crescimento econômico 

é sinônimo de desenvolvimento e progresso já pode ser tida como uma concepção 

equivocada e generalizada de uma sociedade egoísta, individualista e egocêntrica. 

Veja-se o exemplo: 

O objetivo de nossas economias está centrado no crescimento 
econômico, precisamos produzir cada vez mais para continuar 
crescendo (...). Ter mais do que nossos vizinhos (...) era entendido 
como algo de que poderíamos nos orgulhar, algo que deveria nos 
fazer felizes. Já não crescemos, mas superamos os vizinhos (...). 
"Estamos bem porque crescemos mais do que outros países (...)"; 
"Estamos mal porque crescemos menos que nossos vizinhos". 
Podemos imaginar alguns de nós se exibindo em público porque 
ganhamos mais do que nossos vizinhos de apartamento? O que 
pensariam de nós as pessoas prudentes que nos escutassem? Isso 
que pode parecer reprovável em um nível particular, no entanto, 
torna-se uma fonte de orgulho nacional, pois, no fundo, reflete essa 
ideia generalizada em nossa sociedade de querer ser mais do que o 
outro303. 

Extrai-se do referido comentário o nível de exagero de determinadas 

convicções que estão incutidas na consciência coletiva pós-moderna, juízos estes 

que precisam melhor se adequar à realidade. 

Voltando-se ao PIB, Araujo Jr. e Shikida explicam que se trata de um bom 

indicador, “mas não para todos os propósitos. Por isso, costumam-se usar também 

                                            
302 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2006, p. 32. 
303 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 315 de 2160 – 14%: “La finalidad de nuestras 
economías se centra en el crecimiento económico, hay que producir más y más para seguir creciendo 
(...). Tener más que nuestros vecinos (...) se entendía como algo por lo que podíamos estar 
orgullosos, algo que debía alegrarnos a todos. Ya no solo crecemos, sino que superamos a los 
vecinos (...). "Estamos bien porque crecemos más que los otros países (...)"; "Estamos mal porque 
crecemos menos que nuestros vecinos". Nos imaginamos a algunos de nosotros luciéndonos en 
público porque ganamos más que nuestros vecinos de escalera? Qué pensarían de nosotros las 
personas prudentes que nos escuchasen? Esto que puede parecer reprobable en un nivel particular 
se convierte sin embargo en un motivo de orgullo nacional, ya que, en el fondo, refleja esa idea 
generalizada en nuestra sociedad de querer ser más que el otro” (tradução livre). 
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outros indicadores quando se discute desenvolvimento humano. Um bom exemplo 

disso é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)”304. E continuam: 

O IDH foi criado no início da década de 1990 para o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como uma 
contribuição para a busca de bons indicadores de qualidade de vida. 
O IDH combina três componentes básicos do desenvolvimento 
humano: 
- a longevidade, que reflete as condições de saúde da população, 
medida pela esperança de vida ao nascer. 
- a educação, medida por uma combinação da taxa de alfabetização 
de adultos e a taxa combinada de matrícula dos níveis de ensino – 
fundamental, médio e superior. 
- a renda, medida pelo poder de compra da população, baseado no 
PIB per capita ajustado ao custo de vida local através da metodologia 
conhecida como paridade do poder de compra (PPC)305. 

Em verdade, a ideia de que o PIB de um determinado país é um fiel 

indicador de um bom desempenho econômico não pode ser considerada uma 

verdade universal, na medida em que outros indicadores apresentam valores 

diversos e, com isso, instigam objeções. Kate Raworth oferece um belo contraponto: 

A atenção excessiva prestada nas últimas décadas ao produto 
interno bruto (PIB) como indicador do desempenho econômico de um 
país é como tentar pilotar um avião usando apenas o altímetro: 
informa se você está subindo ou descendo, mas não fornece 
nenhuma informação sobre para onde você está pilotando, ou sobre 
quanto combustível resta no tanque. Esse esforço para se concentrar 
no resultado econômico monetário não refletiu a crescente 
degradação dos recursos naturais, nem o trabalho inestimável, mas 
não remunerado, daqueles que cuidam dos outros e do voluntariado, 
ou as desigualdades salariais que condenam as pessoas à pobreza e 
à exclusão social em todas as sociedades. Faz muito tempo que o 
predomínio do PIB perdeu sua legitimidade: é hora de construir um 
painel de controle melhor para pilotar a jornada do século XXI em 
direção à igualdade e à sustentabilidade. A boa notícia é que formas 
de medição mais apropriadas já estão sendo desenvolvidas306. 

                                            
304 ARAUJO JR., Ari Francisco de; SHIKIDA, Claudio Djissey. Macroeconomia. In: TIMM, Luciano 
Benetti (org.). Direito e economia no Brasil. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 113. 
305 ARAUJO JR., Ari Francisco de; SHIKIDA, Claudio Djissey. Macroeconomia. op. cit., 2014, p. 113. 
306 RAWORTH, Kate. Definir un espacio seguro y justo para la humanidade. In ASSADOURIAN, 
Erik; PRUGH, Tom. ¿Es aún posible lograr la sostenibilidad? La situación del mundo 2013. 
Barcelona: Icaria Editorial, 2013, pp. 63-64: “La excesiva atención prestada en las últimas décadas al 
producto interior bruto (PIB) como indicador del redimiento económico de un país es como intentar 
pilotar un avión sirviéndose únicamente del altímetro: te indica si estás subiendo o bajando, pero no 
aporta ninguna información sobre adónde te diriges, o sobre cuánto gasóleo queda en el depósito. 
Este empeño por centrarse en el resultado económico monetario no ha sabido reflejar la creciente 
degradación de los recursos naturales, ne el trabajo inestimable pero no remunerado de quienes se 
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Ainda discorrendo sobre a questionável associação entre crescimento 

econômico e crescimento do PIB, Raworth oferece outra interessante metáfora em 

sua obra Economia Donut: 

O PIB é um cuco no ninho da economia. E, para compreender o 
motivo, é preciso saber uma ou duas coisas sobre os cucos, porque 
eles são pássaros astutos. Em vez de criar os próprios filhotes, eles 
sub-repticiamente põem seus ovos nos ninhos desguarnecidos de 
outros pássaros. Os desavisados pais adotivos chocam devidamente 
o ovo do intruso junto com os seus. Mas o filhote de cuco nasce mais 
cedo, chuta os outros ovos e filhotes para fora do ninho, depois emite 
rápidos chamamentos de forma a imitar um ninho cheio de crias 
esfomeadas. Essa tática de conquista dá certo: os pais adotivos 
alimentam diligentemente o avantajado inquilino à medida que ele vai 
se tornando absurdamente grande, extrapolando os limites do 
pequeno ninho que ocupou. Trata-se de uma poderosa advertência 
para outros pássaros: deixe o seu ninho desguarnecido e ele poderá 
muito bem ser sequestrado307. 

Tal metáfora apresenta-se como uma necessária advertência para a 

vinculação desmedida e irrefletida entre crescimento econômico e desenvolvimento; 

ou entre crescimento econômico e progresso. Para Raworth, em algum momento do 

século XX a economia deixou de articular seus objetivos: “na ausência deles, o 

ninho econômico foi sequestrado por um cuco, a meta do crescimento do PIB”. E 

prossegue o referido autor: “vamos expulsar o cuco e substituí-lo por uma meta clara 

para a economia do século XXI, uma meta que assegure prosperidade para todos no 

âmbito dos meios do nosso planeta”308, tal como o PIV ou o IDH. 

Crescimento econômico não é forçosamente sinônimo de mais bem-estar 

e qualidade de vida. Ao contrário, Latouche recorda que a geração de empregos e 

renda decorrente do aumento do consumo e da produção impõe ao planeta uma 

maior exploração dos recursos naturais, ocasionando danos ambientais, com 

                                                                                                                                        
encargan de cuida de los demás y del voluntariado, ni las desigualdades salariales que condenan a la 
gente a la pobreza y a la exclusión social en todas las sociedads. Hace mucho que el predominio del 
PIB ha perdido su legitimidad: ya es hora de fabricar un panel de mandos mejor con el que pilotar la 
travesía del siglo XXI hacia la igualdad y la sostenibilidad. La buena noticia es que ya se están 
desarrollando formas de medición más adecuadas” (tradução livre). 
307 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 871 de 10287 – 9%. 
308 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 871 de 10287 – 9%. 
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prejuízos para todos os povos e gerações309. Sob o estandarte do progresso e do 

desenvolvimento, o homem explora o meio ambiente a fim de produzir e a consumir 

mercadorias e bens sem mensurar a que preço, notadamente quanto à repercussão 

à natureza. 

Nicholas Georgescu-Roegen desvenda que “só há crescimento quando 

aumenta a produção, por habitante, dos tipos de bens correntes, o que, 

evidentemente, implica também um esgotamento crescente dos recursos naturais 

acessíveis”310.  

A propósito, foi o romeno Georgescu-Roegen “que soube perceber as 

implicações bioeconômicas da lei da entropia”, apontando então a “impossibilidade 

de um crescimento infinito num mundo finito e a necessidade de substituir a ciência 

econômica tradicional por uma bioeconomia, ou seja, pensar a economia no seio da 

biosfera”311.  

Latouche destaca as limitações do planeta: 

Nosso crescimento econômico excessivo choca-se com os limites da 
finitude da biosfera. A capacidade de regeneração da Terra já não 
consegue acompanhar a demanda: o homem transforma os recursos 
em resíduos mais rápido do que a natureza consegue transformar 
esses resíduos em novos recursos312. 

O planeta Terra é muito menor e mais frágil do que o senso comum 

imagina. Latouche prossegue ilustrando esta realidade: 

O espaço disponível no planeta Terra é limitado. Ele representa 51 
bilhões de hectares. O espaço “bioprodutivo”, ou seja, útil para nossa 
reprodução, é apenas uma fração do total, ou seja, cerca de 12 
bilhões de hectares. Dividido pela população mundial atual, isso dá 
aproximadamente 1,8 hectare por pessoa. Levando em conta as 
necessidades de matéria e de energia, as superfícies necessárias 
para absorver resíduos e detritos da produção e do consumo (cada 
vez que queimamos um litro de gasolina, precisamos de 5 m² de 
floresta durante um ano para absorver o CO2!) e acrescentando a 

                                            
309 LATOUCHE, Serge. HARPAGÉS, Didier. La hora del decrecimiento. op. cit., 2011, pos. 191 de 
1207 – 15%. 
310 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., p. 104. 
311 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Claudia Berliner. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, pp. 15-16. 
312 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, p. 27. 
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isso o impacto do hábitat e das infraestruturas necessárias, os 
pesquisadores do instituto californiano Redifining Progress e da 
World Wide Fund For Nature (WWF) calcularam que o espaço 
bioprodutivo consumido por uma pessoa era de 2,2 hectares em 
média. Portanto, os homens já saíram da senda de um modo de 
civilização sustentável que teria de se limitar a 1,8 hectare – supondo 
que a população atual permaneça estável. Portanto, já estamos 
vivendo a crédito313. 

É necessária uma mudança de mentalidade. Num planeta finito não é 

possível agigantar infinitamente. Crescer por crescer, sem limites, não é mais 

tolerável.  

Importante esclarecer: o crescimento é necessário; o desenvolvimento é 

importante; o progresso é fundamental. Mas entender que a evolução do homem se 

dá tão-somente por meio de uma avaliação econômica, pautada em números do PIB 

ou de outros indicadores voltados apenas para o crescimento econômico parece 

ilusório. Conforme Frechina, “estudos realizados mostram que o crescimento 

econômico pode ajudar a melhorar o bem-estar, a equidade e a democracia nas 

sociedades pobres, se for complementado por outras medidas políticas”314. 

Veja-se que, “no plano puramente lógico, não há nenhuma ligação 

necessária entre desenvolvimento e crescimento; seria possível conceber o 

desenvolvimento sem o crescimento”315. 

Ter mais não significa ser ou estar melhor. A sociedade está chegando a 

um ponto de saturação, onde o aumento da renda per capita não se traduz em 

melhoria no desenvolvimento e no bem-estar, pois, de fato, chegou-se ao “ponto em 

que mais não só não é melhor, como se torna pior”316.  

Freitas destaca o que seria o vício do crescimento pelo crescimento: 

Como quer que seja, uma coisa parece quase inevitável: o vício 
mental do crescimento pelo crescimento, a qualquer custo, não será 

                                            
313 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, pp. 27-28. 
314 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 349 de 2160 – 16%: “(...) los estudios muestran que 
el crecimiento económico puede ayudar a mejorar el bienestar, la equidad y la democracia en 
sociedades pobres si este se complementa con otras medidas políticas” (tradução livre). 
315 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., p. 104. 
316 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 364 de 2160 – 16%: “(...) punto en el que más no 
solo no es mejor, sino que pasa a ser peor” (tradução livre). 
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vencido sem as dores da síndrome de abstinência. A sociedade terá, 
em dado momento, de querer se desintoxicar de prévias 
compreensões desastrosas e redesenhar o sistema em que vive (...). 
Por outras palavras, é altamente provável que as mudanças não 
possam ser incrementadas ou fáceis, isentas de fases agudas. Daí a 
obrigação adicional de mitigar, ao máximo, o sofrimento e de 
contribuir, com vigor, para que a humanidade, o quanto antes, seja 
salva de si mesma317. 

Em verdade, uma visão mais ampla de crescimento se faz urgente, 

buscando-se um caminho de equilíbrio e afastando-se de posições extremadas. O 

rumo da moderação e da equanimidade é sempre uma via adequada. Apresenta-se 

um contraponto, o decrescimento, e uma alternativa, o pós-crescimento. 

 

1.4.4. Outras vias: o decrescimento e o pós-crescimento 

Se o crescimentismo já não mais se apresenta como solução adequada 

para conciliar ações equilibradas nos âmbitos social, econômico e ambiental, faz-se 

necessário encontrar outras alternativas viáveis e estáveis. 

O pensamento baseado em crescimento eterno começou a perder sua 

força no período pós-guerras, a partir do momento em que a sociedade passou a 

evidenciar que a ação desmedida do homem com vistas a movimentar a economia 

por meio da busca incessante pelo crescimento infinito, com produção exagerada e 

consumo acerbado, ocasionava a exploração irracional do meio ambiente e a 

geração de resíduos múltiplos, superando os limites planetários e a capacidade de 

resiliência da Terra318.  

A partir dos anos sessenta, movimentos sociais contra o crescimento 

desenfreado passaram a ganhar mais relevância, priorizando-se a preservação da 

natureza, cujos recursos são esgotáveis e finitos. Latouche explica: 

Nos anos 1960, os professores de economia e os tecnocratas se 
deleitavam com os círculos virtuosos do crescimento. Essa época, 
qualificada de “Trinta Gloriosos”, foi sucedida por aquela que os 

                                            
317 FREITAS, Juarez. op. cit., 2012, pp. 26-27. 
318 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. op. cit., 2020, p. 
19. 
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economistas críticos designam como os “Trinta Lastimosos”. Na 
realidade, os próprios Trinta Gloriosos, feito o balanço dos estragos 
sofridos pela natureza e pela humanidade, também foram (...) “Trinta 
Desastrosos”. Afinal, os círculos virtuosos revelaram-se basicamente 
perversos sob vários aspectos. O desequilíbrio climático que nos 
ameaça hoje é fruto de nossas “loucuras” de ontem319. 

Enrique Leff também destaca o contexto mundial na década de sessenta, 

onde os questionamentos a respeito do crescimento econômico e as repercussões 

nefastas ao meio ambiente se tornaram mais evidentes: 

Na década de sessenta algo novo apareceu na percepção do mundo, 
dos valores da vida e dos pressupostos do desenvolvimento. Algo 
oculto, desconhecido e subjugado por regimes políticos autoritários, 
pelo poder da tecnologia e pela paixão pelo crescimento, 
repentinamente explode na consciência das pessoas. Assim, emerge 
uma resistência pacifista ao rompimento das guerras e ao horror dos 
holocaustos, as lutas de libertação diante da exploração e da 
dependência, movimentos de emancipação contra as desigualdades 
sociais e de gênero, uma consciência desencorajadora e participativa 
em busca de novos estilos coexistência e desenvolvimento. Com 
esses movimentos surge uma percepção da destruição da natureza, 
de que algo está errado na concepção do progresso, no domínio da 
ciência sobre a natureza, nas promessas não cumpridas do 
desenvolvimento. Uma consciência ambiental sobre os limites do 
crescimento, a irracionalidade da racionalidade econômica 
dominante, a destruição das bases ecológicas da sustentabilidade do 
planeta, o círculo perverso da degradação ambiental e da pobreza 
estão tomando forma320. 

Fruto destas percepções quanto à ineficácia do modelo crescimentista, 

baseado em aumento da produção e do consumo em detrimento da preservação da 

natureza, chama-se a atenção para dois textos em particular que, apesar da 

                                            
319 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, p. 42. 
320 LEFF, Enrique. Globalización, racionalidade ambiental y desarrollo sustentable. Disponível 
em: <http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/107%20-
%20LEFF%20Globalizacion%20racionalidad%20ambiental%20y%20desarrollo%20sustentable.pdf>. 
Acesso em: 29 jul. 2020, p. 1: “Hacia la década de los años sesenta algo nuevo apareció en la 
percepción del mundo, de los valores de la vida y los presupuestos del desarrollo. Algo que había 
quedado oculto, desconocido y subyugado por los regímenes políticos autoritarios, por el poder de la 
tecnología y por la pasión del crecimiento, irrumpe de repente en lãs conciencias de la gente. Emerge 
así una resistencia pacifista ante al desgarramiento de las guerras y el horror de los holocaustos, 
luchas de liberación ante la explotación y la dependencia, movimientos de emancipación frente a las 
desigualdades sociales y de género, una conciencia desalienadora y participativa en búsqueda de 
nuevos estilos de convivencia y de desarrollo. Con estos movimientos surge una percepción de la 
destrucción de la naturaleza, de que algo anda mal en la concepción del progreso, en el dominio de la 
ciencia sobre la naturaleza, en las promesas incumplidas del desarrollo. Se va configurando una 
conciencia ambiental sobre los límites del crecimiento, la irracionalidad de la racionalidad económica 
dominante, la destrucción de las bases ecológicas de sustentabilidad del planeta, el círculo perverso 
de degradación ambiental y pobreza” (tradução livre). 
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polêmica ao tempo de suas publicações, contribuíram para uma mudança no 

pensar: o livro “Primavera Silenciosa”321, publicado em 1962, por Rachel Carson, e o 

relatório “Os limites do crescimento”322, encomendado pelo “Clube de Roma”, em 

1972.  

Em “Primavera Silenciosa”, Rachel Carson alertou para os efeitos nocivos 

dos pesticidas à natureza, fomentando o debate a respeito da ação do homem sobre 

os ecossistemas e despertando uma consciência acerca dos cuidados com o meio 

ambiente: 

O mais alarmante de todos os ataques do ser humano ao meio 
ambiente é a contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares com 
materiais perigosos e até mesmo letais. Essa poluição é, na maior 
parte, irrecuperável; a cadeia de males que ela desencadeia, não 
apenas no mundo que deve sustentar a vida, mas nos tecidos vivos, 
é, na maior parte, irreversível. Nesse meio ambiente de 
contaminação agora universal, os produtos químicos são os 
parceiros, sinistros e raramente identificados, das radiações na 
alteração da própria natureza do mundo – a própria natureza da vida 
que nele habita (...). A rapidez da mudança e a velocidade com que 
novas situações são criadas seguem o ritmo impetuoso e insensato 
da humanidade, e não o passo cauteloso da natureza (...). Ajustar-se 
a essas substâncias químicas é algo que demandaria um tempo 
medida na escala da natureza; demandaria não apenas os anos da 
vida de uma pessoa, mas a vida de gerações323. 

No relatório “Os limites do crescimento”, produzido a pedido do Clube de 

Roma, ofereceu-se um novo olhar sobre os impactos do crescimento econômico aos 

limites físicos da natureza e eventuais consequências nefastas da exploração 

irracional dos recursos naturais pelo homem – “um período máximo de cem anos 

separaria a humanidade de uma catástrofe ecológica”324 –, propondo uma revisão 

sobre a estrutura e o modo de vida da sociedade, em especial quanto ao 

comportamento destrutivo sobre o meio ambiente, a fim de alcançar um estado de 

equilíbrio global capaz de permitir a perpetuação da espécie humana.  

                                            
321 CARSON, Raquel. Primavera silenciosa. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins. 1 ed. São 
Paulo: Gaia, 2010. 
322 MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William. W. Os 
limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de Roma sobre o dilema da 
humanidade. Tradução de Inês M. F. Litto, São Paulo: Editora Perspectiva, 1973. 
323 CARSON, Raquel. op. cit., 2010, pp. 22-23. 
324 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., p. 110. 
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Foi nesta época que emergiu uma nova linha de discussão dentro da 

economia, que se tornou conhecida como economia ecológica – que tende a ser 

“mais holística que a economia ambiental, partindo de uma visão mais ampla, 

interdisciplinar e compreensiva do funcionamento do sistema econômico, 

considerado como um subsistema da ecologia, com o qual está profundamente 

integrado, evoluindo de forma conjunta e interdependente deste”325. Campos Jr., ao 

lembrar que a economia ecológica busca compreender as relações entre os 

sistemas naturais e econômicos de um modo amplo e transdisciplinar, aprofunda a 

sua distinção com a economia do meio ambiente: 

Se, por um lado, a economia do meio ambiente busca unificar na 
teoria neoclássica o meio ambiente e a economia, a economia 
ecológica busca na integração de várias ciências a base para 
compreender a relação entre esses sistemas. Mais que buscar uma 
abordagem econômica, ela está preocupada com políticas de 
desenvolvimento que preservem a interrelação entre o homem e a 
natureza, onde o meio ambiente e a economia estão profundamente 
integrados, evoluindo conjuntamente e de forma interdependente. 
Enquanto a economia neoclássica busca entender como o meio 
ambiente pode ser utilizado para maximizar o bem-estar, ignorando 
as consequências futuras, a economia ecológica assume que a 
sociedade é dependente do meio ambiente para sua sobrevivência, 
co-evoluindo e se co-adaptando como meio natural326. 

A economia ecológica tem no cientista e economista romeno Nicholas 

Georgescu-Roegen sua grande referência, salientando-se, dentre outros tantos 

textos, a obra “The Entropy Law and the Economic Process”, “seu segundo e mais 

importante livro, (...) dedicado quase que exclusivamente a mostrar a diferença 

irredutível entre a mecânica e a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, 

uma lei evolucionária”327. 

Para Georgescu, a produção econômica é uma transformação entrópica, 

explicando o que diz a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia:  

(...) a degradação energética tende a atingir um máximo em sistemas 
isolados e não é possível reverter esse processo. Isso quer dizer que 
o calor tende a se distribuir de maneira uniforme por todo o sistema, 

                                            
325 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., p. 103. 
326 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 363 de 1382 – 24%. 
327 CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas 
Georgescu-Roegen. São Paulo: Editora Senac São Paulo/Edusp, 2010, p. 60. 
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e calor uniformemente distribuído não pode ser aproveitado para 
gerar trabalho. Daí a forma embrionária da entropia estar na ideia de 
que as mudanças no caráter da energia tendem a torná-la 
inutilizável. A relação entre a energia desperdiçada ou “perdida” – 
que não pode mais ser usada para realizar trabalho – e a energia 
total do sistema é considerada a entropia produzida328. 

A partir da lei da entropia e dos sistemas abertos e fechados (isolados) – 

“um sistema é dito aberto quando pode trocar tanto matéria quanto energia com o 

seu meio ambiente”329 e “um sistema é isolado quando não troca matéria nem 

energia com o seu meio ambiente”330 –, Georgescu tratou a temática do 

decrescimento econômico de modo pioneiro, uma vez que, para ele, o modelo 

econômico neoclássico da economia ambiental não levava em consideração a 

segunda lei da termodinâmica – lei da entropia – por não considerar a degradação 

da energia e da matéria, ou seja, promovendo o aumento na entropia e, por 

conseguinte, implicando na perda de recursos naturais.  

Para o citado economista romeno, um crescimento infinito é incompatível 

com um mundo finito. Cechin explica o pensamento de Georgescu: 

A lei da entropia assegura que não se pode usa a mesma energia 
indefinidamente, queimando o mesmo carvão ad infinitum. Se isso 
fosse possível, não haveria escassez de fato nem haveria resíduos 
do processo produtivo, uma vez que se poderia reciclar 100%. Um 
país pobre em recursos naturais como o Japão não precisaria 
importar matérias-primas, e muitas populações não teriam sido 
forçadas a migrar por causa da exaustão do solo (...). Como 
consequência inevitável da transformação dos recursos do ambiente, 
o processo econômico produz resíduos que não podem ser 
reaproveitados331. 

É a partir do entendimento retro que a questão ambiental é abordada 

sobre “dois aspectos ligados um ao outro: o escasseamento dos recursos terrestres 

e os resíduos inevitáveis do processo produtivo”. E, para Georgescu, sobressai uma 

questão: “saber se a humanidade quer continuar usando rapidamente os estoques 

de recursos terrestres, comprometendo assim a possibilidade de reprodução 

                                            
328 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, p. 61. 
329 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 146. 
330 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 81. 
331 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, pp. 73-74. 
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material das gerações futuras, ou se, ao contrário, admite evitar qualquer uso 

desnecessário de recursos a fim de prolongar sua existência”332. 

A continuidade da utilização indistinta dos recursos naturais ocasiona 

danos ambientais, que vão se tornando maiores e acabam por impor uma 

abreviação do tempo do homem no planeta. Foi neste contexto que as indagações 

sobre a necessidade de uma ruptura com a ideia de crescimento se intensificaram: 

O crescimento, hoje, só é um negócio rentável se seu peso recair 
sobre a natureza, as gerações futuras, a saúde dos consumidores, 
as condições de trabalho dos assalariados e, mais ainda, sobre os 
países do Sul. Por isso uma ruptura é necessária. Todo o mundo ou 
quase todo o mundo concorda com isso, mas ninguém ousa dar o 
primeiro passo. Todos os regimes modernos foram produtivistas (...). 
Todos propuseram o crescimento econômico como uma pedra 
angular inquestionável de seu sistema. A mudança indispensável de 
rumo não é daquelas que uma simples eleição poderia resolver 
instituindo um novo governo ou votando a favor de outra maioria. O 
que é necessário é bem mais radical: uma revolução cultural, nem 
mais nem menos, que deveria culminar numa refundação do 
político333. 

A concepção de ruptura perpassa por se encontrar um modelo que se 

contraponha ao crescimento e que respeite as exigências ambientais do atual 

momento, o que não é simples, haja vista que não se faz possível simplesmente 

parar de crescer: “o erro crucial consiste em não enxergar que não só o crescimento, 

mas também um estado de crescimento zero, e até mesmo um estado decrescente, 

não poderiam durar eternamente num meio ambiente finito”334. 

O pensamento de Nicholas Georgescu-Roegen, nos idos dos anos 

setenta, chocava-se com o momento mundial de pleno crescimento econômico. 

Talvez por isso seus conceitos não tenham ganhando espaço naquele período, o 

que de fato só ocorreu anos depois no cenário internacional.  

José Eli da Veiga, ao apresentar a edição brasileira de “O decrescimento: 

entropia, ecologia, economia”, destaca que Georgescu, “há quarenta anos, quando 

publicou sua obra-prima”, deixou de ser “simplesmente ignorado para ser 

                                            
332 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, pp. 85-86. 
333 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, pp. 39-40. 
334 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 111. 
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explicitamente censurado”335, na medida em que seu pensamento se tornou uma 

ameaça à teoria econômica neoclássica. 

Veja-se que para Georgescu, a conclusão necessária dos argumentos a 

favor de uma perspectiva de preocupação com a natureza “consiste em substituir o 

estado estacionário por um estado de decrescimento”, ou seja, “o crescimento atual 

deve não só interromper-se, mas inverter-se”336. A propósito, Cechin explica como a 

percepção de Georgescu sobre decrescimento ganhou eco: 

Georgescu tinha claro que o objetivo não era esse e, para completar, 
decretou a morte do processo econômico ao dizer que um dia ele 
será decrescente e que vai convergir para o aniquilamento. E talvez 
seja justamente pela força e pelo choque que causa o termo 
decrescimento, que um movimento de crítica radical ao 
economicismo e à ideologia do crescimento vem se apropriando dele 
e popularizando-o, principalmente na Europa. Assim, o termo 
decrescimento tem ganho cada vez mais espaço no debate 
acadêmico e político (...). Desde 2004, o termo tem se tornado um 
verdadeiro slogan político de crítica ao desenvolvimento e à ideologia 
do crescimento. Os principais porta-vozes do movimento insistem 
que não se trata de crescimento negativo do PIB. O movimento 
pretende libertar o imaginário coletivo da esfera do econômico. É um 
projeto positivo da sociedade baseado numa crítica radical, não só 
ecológica, mas principalmente cultural do estado de coisas atual. É 
por isso que Serge Latouche, um dos expoentes do movimento, 
afirma que o slogan mais adequado seria a-crescimento, como a-
teísmo337. 

Esmiuçando a ideia do economista e filósofo francês Latouche, grande 

nome atual da temática do decrescimento, citado acima e em outras oportunidades 

deste estudo, colhe-se o trecho: 

Para nós, o decrescimento não é o crescimento negativo, oximoro 
absurdo que traduz bem a dominação do imaginário do crescimento. 
Sabe-se que a mera diminuição da velocidade de crescimento 
mergulha nossas sociedades na incerteza, aumenta as taxas de 
desemprego e acelera o abandono dos programas sociais, sanitários, 
educativos, culturais e ambientais que garantem o mínimo 
indispensável de qualidade de vida. Pode-se imaginar a catástrofe 
que uma taxa de crescimento negativa provocaria! Assim como não 
existe nada pior que uma sociedade trabalhista sem trabalho, não há 
nada pior que uma sociedade de crescimento na qual não há 
crescimento. Essa regressão social e civilizacional é precisamente o 

                                            
335 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 11. 
336 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 115. 
337 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, pp. 213-214. 
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que nos espreita se não mudarmos de trajetória. Por todas essas 
razões, o decrescimento só pode ser considerado numa “sociedade 
de decrescimento”, ou seja, no âmbito de um sistema baseado em 
outra lógica (...). Para sermos rigorosos, em termos teóricos conviria 
mais falar de “a-crescimento”, como se fala de a-teísmo, do que de 
de-crescimento338. 

O valenciano Enrique Lluch Frechina enfatiza como o conceito de 

decrescimento tem ganhado espaço: 

A oposição ao crescimento mais em voga neste momento é aquilo 
que tem sido chamado de decrescimento. O aumento de livros em 
cujo título aparece este termo - incluindo este - é semelhante ao 
ocorrido há alguns anos atrás, quando se começou a falar em 
globalização. Por ser uma palavra pouco conhecida ou praticamente 
inexistente, muito recentemente chegou aos lábios de muitos e 
entrou no debate econômico, especialmente a partir de certas 
posições ideológicas, que veem nela o caminho para canalizar 
expectativas que não foram atendidas através de outros movimentos 
contra o atual sistema econômico339. 

O referido autor espanhol prossegue na tentativa de apresentar uma ideia 

básica de decrescimento: 

A ideia básica por trás do compromisso do decrescimento é, 
portanto, ver que os valores predominantes em nossa economia 
atual não são os que trazem os melhores resultados para os 
indivíduos e as sociedades como um todo, e que, portanto, estes 
devem ser modificados e substituídos por outros. Como o próprio 
nome indica, o decrescimento nasce como uma oposição frontal e 
com o objetivo de acabar com a ideologia do crescimento, que 
predomina no momento. As duas ideias principais por trás dessa 
alternativa à ordem estabelecida são: que a relação entre 
crescimento econômico e bem-estar não é linear, isto é, que ter mais 
nem sempre significa ser melhor; e que os recursos que temos no 
planeta Terra são limitados340. 

                                            
338 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, p. 5. 
339 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 231 de 2160 – 10%: “La oposición al crecimiento 
más en boga en este momento es lo que se ha llamado decrecimiento. El aumento de libros en cuyo 
título aparece este término - incluido este mismo -, es similar al que se dio hace unos años cuando se 
comenzó a hablar de globalización. De ser un vocablo poco conocido o prácticamente inexistente 
hace muy poco tempo ha pasado a estar en boca de muchos y a entrar en el debate económico, en 
especial desde determinadas posturas ideológicas, que ven en él la manera de canalizar unas 
expectativas que no han visto colmadas a través de otros movimientos en contra del sistema 
económico actual” (tradução livre). 
340 FRECHINA, Enrique Lluch. op. cit., 2013, pos. 382 de 2160 – 17%: “La idea básica que sustenta la 
apuesta por el decrecimiento se encuentra, pues, en ver que los valores imperantes en nuestra 
economía actual no son los que traen los mejores resultados para las personas y las sociedades en 
su conjunto, y que, por tanto, estos deben modificarse y reemplazarse por otros. Como su proprio 
nombre indica, el decrecimiento nace como oposición frontal y con el objetivo de acabar con la 
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Veja-se que decrescimento não é o mesmo que desenvolvimento 

sustentável341. “A expressão desenvolvimento sustentável não é levada a sério pelos 

adeptos do decrescimento, pois consideram que ela contém a ideia de 

crescimento”342. Georgescu aponta a distinção: 

(...) o termo desenvolvimento sustentável era um tipo de consolo, útil 
apenas para desviar a atenção dos verdadeiros problemas, como a 
diferença existente entre os países ricos e pobres, os problemas da 
poluição e a futura sobrevivência da espécie humana. A expressão 
esconderia a falsa ideia de que o crescimento econômico pode ser 
sustentado indefinidamente, promovendo um otimismo insensato, 
porém lucrativo343. 

É possível ter no conceito de decrescimento um importante contraponto 

para o alcance do equilíbrio entre ação humana e preservação ambiental, de modo 

sustentável. Tal percepção passa por uma ideia de minoração do viés econômico. 

Neste mister, Berasaluce, citando regras de Herman Daly344, sugere alguns 

preceitos para a mitigação econômica e o alcance de estabilidade: 

- Em um recurso renovável a taxa de exploração não pode superar a 
taxa de regeneração;  
- Em um recurso não renovável a taxa de exploração não pode 
superar a taxa de exploração de um recurso renovável substituto;  
- Em toda degradação a taxa de produção não pode ser superior à 
taxa de depuração ou eliminação345. 

Latouche explica que o decrescimento busca harmonizar a relação entre 

o bem-estar e a qualidade de vida da população com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Decrescimento implica na mudança do modo de vida 

global, procurando aliar justiça social sem olvidar dos limites ecológicos. Trata-se de 

                                                                                                                                        
ideología del crecimiento, que es la predominante en estos momentos. Las dos ideas principales que 
están detrás de esta alternativa al orden establecido son: que la relación entre crecimiento económico 
y bienestar no es lineal, esto es, que tener más no siempre equivale a estar mejor; y que los recursos 
de que disponemos en el planeta Tierra son limitados” (tradução livre). 
341 A expressão “desenvolvimento sustentável” será melhor abordada quando do estudo do 
movimento ambientalista e da concepção de sustentabilidade, no próximo capítulo – 2.4 e 2.5. 
342 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, p. 215. 
343 CECHIN, Andrei. op. cit., 2010, p. 215. 
344 DALY, Herman. Criterios objetivos para el desarrollo sostenible. Disponível em: 
<https://www.eumed.net/cursecon/textos/Daly-criterios.htm>. Acesso em: 27 jul. 2020. 
345 BERASALUCE, Luis Hernández. Economía y mercado del médio ambiente. Madrid: Ediciones 
Mundi-prensa, 1996, p. 37: “- En un recurso renovable la tasa de exploración no puede superar la 
tasa de regeneración; - En un recurso no renovable la tasa de explotación no puede superar la tasa 
de explotación de un recurso renovable substitutorio; - En toda contaminación la tasa de  producción 
no puede ser superior a la tasa de depuración o eliminación” (tradução livre). 
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repensar o que efetivamente é crescimento e, por conseguinte, desenvolvimento 

econômico, levando-se em consideração que as relações sociais possuem primazia 

sobre a produção e o consumo dos produtos346. 

Indo além, o mencionado filósofo francês aponta um caminho calçado por 

oito “erres”: 

Em compensação, a revolução exigida para a construção de uma 
sociedade autônoma de decrescimento pode ser representada pela 
articulação sistemática e ambiciosa de oito mudanças 
interdependentes que se reforçam mutuamente. Podemos sintetizar 
o conjunto delas num “círculo virtuoso” de oito “erres”: reavaliar, 
reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, 
reciclar. Esses oito objetivos interdependentes são capazes de 
desencadear um processo de decrescimento sereno, convivial e 
sustentável347. 

É fundamental um novo olhar para a sociedade, seja no âmbito da 

produção, seja quanto ao consumo, por meio de uma sistematização das ações 

capazes de promover mudanças, a fim de alcançar novos rumos em termos de 

(de)crescimento. 

Falar em decrescimento gera reflexão para o momento presente na busca 

por alternativas. Trata-se de opção viável ou pode se tornar um caminho extremado, 

na medida em que as propostas de mudanças para o decrescimento podem ser 

drásticas e radicais?  

Ao debater-se sobre o decrescimento, algumas ponderações surgem. 

Quem definiria o padrão de “decrescimento” para os diferentes países? Como 

distribuir entre as empresas as metas de decrescimento? Quais os instrumentos 

para definição dos limites?  

O contraponto é válido, desde que não se torne uma proposta utópica em 

um contexto global de dificuldades para se alcançar unanimidades nas questões 

ambientais. Por isso há quem sustente que o decrescimento, visto como uma 

ferramenta para deter o crescimento econômico em todo o mundo, pode se tornar 

uma opção injusta. Georgescu explica: 

                                            
346 LATOUCHE, Serge. HARPAGÉS, Didier. op. cit., 2011, pos. 205 de 1207 – 16%. 
347 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, p. 42. 
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Se detivermos o crescimento econômico em todo o mundo, 
congelaremos a situação atual e excluiremos, para as nações 
pobres, a possibilidade de melhorarem sua condição. É o motivo pelo 
qual uma ala do movimento de defesa do meio ambiente afirma que 
o problema do crescimento demográfico é apenas uma assombração 
agitada pelas nações ricas, a fim de mascarar seus próprios abusos 
ecológicos. Para os defensores dessa opinião, o único mal que existe 
é o desenvolvimento desigual. Temos de proceder, dizem, a uma 
radical redistribuição da capacidade produtiva entre todas as nações. 
Já outros sustentam, ao contrário, que o crescimento populacional é 
o mal que mais ameaça a humanidade e que deve ser tratado com 
urgência e independente de qualquer outra medida. Como era de 
esperar, essas duas correntes opostas não deixaram de atacar-se 
em controvérsias inúteis e até mesmo violentas (...). Também nesse 
caso, a dificuldade reside na natureza humana: trata-se da 
desconfiança mútua, profundamente enraizada, entre o pobre e o 
rico. Este teme ver o pobre não parar de proliferar, e o pobre teme o 
rico não parar de enriquecer. Entretanto, o bom senso nos exorta a 
reconhecer que a diferença de progressão entre as nações ricas e as 
pobres é um mal em si, e que, embora estreitamente ligada ao 
crescimento demográfico incessante, deve também ser tratada por si 
mesmo348. 

Não há dúvidas de que algo deve ser feito. Se por um lado há países 

ricos e suficientemente desenvolvidos que, após anos de exploração de recursos 

naturais, podem agora falar em diminuição da produção e decrescimento, de outro 

lado existem países e nações subdesenvolvidas que necessitam ainda alcançar 

melhores condições para seus cidadãos e que, por isso, não podem abrir mão dos 

processos de crescimento por meio da exploração de recursos da natureza. 

Esse dilema entre os estágios de crescimento e desenvolvimento 

econômico das diversas nações mundo afora oferece alguns óbices para uma 

defesa pura e simples do decrescimento. Parece injusto impedir que um país tido 

por pobre, com sérias necessidades de desenvolvimento econômico e social, seja 

privado de buscar um suposto “progresso”, deixando de utilizar o capital ambiental 

de que “dispõe” para apoiar e acompanhar países tidos por mais ricos que já 

usufruíram de boa parte dos seus recursos naturais para o seu desenvolvimento 

econômico. Por outro lado, há uma preocupação com eventuais descontroles, 

notadamente o crescimento demográfico acompanhado de forte degradação 

ambiental, temas sensíveis em países subdesenvolvidos.  

                                            
348 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, pp. 130-131. 
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Georgescu, no texto retro, apela para o bom senso e para uma ideia de 

confiança mútua. De fato, em meio às discussões sobre crescer ou decrescer, surge 

um possível meio termo, não tão distante do decrescimento, mas com uma 

roupagem própria: o pós-crescimento.  

O advogado americano James Gustave Speth tem se dedicado ao tema. 

Ao estudar a realidade norte-americana, o referido autor defende – antes que seja 

tarde –, uma mudança para a sociedade do pós-crescimento, onde a vida 

profissional, o ambiente natural, as comunidades e o setor público não serão mais 

sacrificados por causa do mero crescimento do PIB e onde as ilusórias promessas 

do crescimento contínuo não fornece mais uma desculpa para deixar de lidar 

generosamente com necessidades sociais convincentes349. 

O discurso do pós-crescimento não é contra o crescimento, mas sim se 

volta para uma proposta moderada, que apresente limites ao crescimento. Tais 

limites se verificam por meio de uma relação econômica de custo x benefício – trade-

off –, ou seja, quando os custos para mais crescimento excedem os benefícios dele 

decorrentes, não se justifica buscar crescer; caso contrário o que se terá é um 

“crescimento não-econômico” ou “antieconômico”. Busca-se, em verdade, um 

crescimento econômico sustentável. Speth elucida: 

Em relação aos limites do crescimento, se os economistas fossem 
fiéis ao seu comércio, eles reconheceriam que há retornos 
decrescentes e custos crescentes para o crescimento. Daqui resulta 
que, para a economia como um furo, podemos chegar a um ponto 
em que os custos extras de mais crescimento excedem os benefícios 
extras. Deve-se parar de crescer nesse ponto. Caso contrário, o país 
entrará no reino do "crescimento não econômico" (...), onde os 
custos de crescimento excedem os benefícios que produz. O caso de 
que existem limites para o crescimento - grosseiramente, não que 
não devamos crescer, mas que não podemos crescer - baseia-se na 
percepção de que estamos entrando em uma nova era de escassez 
ambiental e aumento de preços que restringirão o crescimento. A 
economia mundial, que dobrou de tamanho três vezes desde 1950, é 
fenomenalmente grande em comparação com a base planetária que 

                                            
349 SPETH, James Gustave. American passage: towards a new economy and a new politics. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800911000462>. Acesso em: 
29 jul. 2020: “Before it is too late, America should begin to move to a post-growth society where 
working life, the natural environment, our communities, and the public sector are no longer sacrificed 
for the sake of mere GDP growth, and where the illusory promises of continuous growth no longer 
provide an excuse for neglecting to deal generously with compelling social needs” (tradução livre). 
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é o cenário de toda atividade econômica. A economia agora está 
consumindo os recursos disponíveis do planeta em uma escala que 
rivaliza com seu suprimento e, ao mesmo tempo, libera seus 
resíduos para o ambiente em uma escala que afeta muito os 
principais ciclos biogeofísicos do planeta. Dados os limites para o 
crescimento, é hora de os EUA começarem a transição para uma 
sociedade pós-crescimento350. 

A pandemia de 2020 apresentou, a duras penas para toda a humanidade, 

que a ação do homem sobre a natureza pode e deve ser refreada, a fim de alcançar-

se algo próximo do bem comum. A COVID-19 reforçou o quanto somos uma 

comunidade global e que algumas definições de limites geográficos devem ser 

derrubadas em prol de um conceito planetário.  

Além disso, a pandemia do coronavírus de 2020, ao impor uma redução 

drástica e repentina da atividade econômica decorrente da necessidade de 

isolamento social, temporariamente promoveu a diminuição dos níveis de poluição 

do ar e das águas ao redor do mundo, estimulando atividades econômicas virtuais e 

relações laborais remotas, demonstrando que há um interessante caminho a se 

percorrer nesta área. Verificou-se, de certa forma, um momento de pós-crescimento: 

(...) a desaceleração da economia trazida pela pandemia fez regredir 
rapidamente a poluição do ar, a concentração de dióxido de carbono, 
a redução do ruído e uma melhoria na qualidade de vida nas 
cidades. É uma demonstração de que a mudança nos hábitos de 
consumo, a redução no uso de combustíveis fósseis e uma nova 
dinâmica na produção de bens e serviços pode produzir resultados 
duradouros e benéficos para a humanidade e, melhor ainda, para o 
planeta. Não desanimemos351. 

                                            
350 SPETH, James Gustave. American passage: towards a new economy and a new politics. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800911000462>. Acesso em: 
29 jul. 2020: “Regarding the limits of growth, if economists were true to their trade, they would 
recognize that there are both diminishing returns and increasing costs to growth. It follows that for the 
economy as a hole, we can reach a point where the extra costs of more growth exceed the extra 
benefits. One should stop growing at that point. Otherwise the country enters the realm of 
“uneconomic growth” to use Herman Daly’s delightful phrase, where the costs of growth exceed the 
benefits it produces. The case that there are limits to growth—crudely, not that we shouldn’t grow but 
that we cannot grow—is based on the perception that we are entering a new age of environmental 
scarcity and rising prices that will constrain growth. The world economy, having doubled in size three 
times since 1950, is phenomenally large in comparison with the planetary base that is the setting for 
all economic activity. The economy is now consuming the planet’s available resources on a scale that 
rivals their supply while releasing its waste products back into the environment on a scale that greatly 
affects the major biogeophysical cycles of the planet. Given the limits to and of growth, it’s time for 
America to begin the transition to a post-growth society” (tradução livre). 
351 CARVALHO, Ricardo Cintra Torres de. A relação entre o meio ambiente e a pandemia de 
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Como bem aponta Kate Raworth, é necessária uma economia global que 

crie um equilíbrio próspero por meio de uma concepção distributiva e regenerativa. A 

autora continua: “a nossa geração é a primeira a compreender adequadamente os 

danos que temos causado ao nosso lar planetário, e provavelmente a última a ter a 

chance de fazer algo transformador em relação a isso”352. 

A ideia de crescimento sustentável vem sendo trabalhada. Fala-se no 

Pacto Ecológico Europeu, ou no European Green Deal, que proclama uma forma de 

crescimento econômico dissociado da exploração de recursos naturais, amparada 

em plano de ação baseado em impulso à utilização eficiente dos recursos por meio 

da transição para uma economia limpa e circular, com restauração da biodiversidade 

e redução da poluição353.  

Espraiando-se para um cenário global, também é possível falar em New 

Green Deal ou Novo Acordo verde, tido como um conjunto de propostas econômicas 

que têm o objetivo de conter a chamada “tripla crise”, ou seja, crise financeira, 

energética e climática354. 

As mudanças, portanto, são prementes e começam a integrar a pauta das 

nações. E, para o interesse desta pesquisa, neste momento voltada para o exame 

de impactos da ação humana na natureza, faz-se importante, destacar que três 

ingredientes apontados por Latouche compõem as atividades econômicas e são a 

base do avanço da degradação da natureza, razão pela qual devem ser revisados e 

superados:  

Três ingredientes são necessários para que a sociedade de consumo 
possa prosseguir na sua ronda diabólica: a publicidade, que cria o 
desejo de consumir; o crédito, que fornece os meios; e a 
obsolescência acelerada e programada dos produtos, que renova a 
necessidade deles. Essas três molas propulsoras da sociedade de 

                                                                                                                                        
coronavírus. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-mar-28/ambiente-juridico-relacao-
entre-meio-ambiente-pandemia-coronavirus>. Acesso em: 11 jun. 2020. 
352 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. op. cit., 
2017, pos. 5756 de 10287 – 57%. 
353 COMISSÃO EUROPEIA. Pacto ecológico europeu. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt>. Acesso em: 13 mar. 
2021. 
354 LEGNAIOLI, Stella. O que é o Green New Deal. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/7987-
green-new-deal.html>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
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crescimento são verdadeiras incitações ao crime355. 

Como se vê, a publicidade estimula os desejos infindáveis do homem, o 

crédito apresenta-se como o meio para o alcance destas vontades e a 

obsolescência acelerada dos produtos contribui para que a rotina de comprar e 

descartar se intensifique, servindo de combustível para este questionável 

crescimento econômico infinito. 

Em contrapartida aos três itens supracitados, Georgescu propõe um 

programa de austeridade, como freio ao crescimento, merecendo destaque os 

seguintes pontos: 

(...) É preciso que nos curemos da sede mórbida por engenhocas 
extravagantes (...). Quando nos decidirmos a fazê-los, os fabricantes 
terão de parar de fabricar tais “bens”.  
(...) Temos também de abandonar a moda, “essa doença da mente 
humana” (...). É realmente uma doença mental jogar fora um casaco 
ou um móvel quando ainda podem nos servir para o que esperamos 
deles. E é, de fato, um crime bioeconômico comprar um carro “novo” 
a cada ano e remodelar a casa a cada dois anos. Outros autores já 
afirmaram que as mercadorias deveriam ser fabricadas para durarem 
mais (...). Mas é mais importantes que os próprios consumidores se 
reeduquem, de modo a não levar em conta a moda. Então, os 
fabricantes terão de focalizar-se na durabilidade. 
(...) Este ponto tem ligação estrita com o anterior: é necessário tornar 
mais duráveis as mercadorias já duráveis, concebendo-as como 
passíveis de ser reparadas356. 

Essa estratégia do mercado que fomenta o crescimento desenfreado e 

produz danos ao meio ambiente é um polêmico fenômeno pós-moderno e que será 

o foco do próximo capítulo desta tese: a obsolescência planejada. 

 

1.5 UM FENÔMENO PÓS-MODERNO EM UMA SOCIEDADE VOLTADA PARA O 

CRESCIMENTO ECONÔMICO: A OBSOLESCÊNCIA PLANEJADA 

1.5.1 Pós-modernidade, consumismo e crescimentismo 

                                            
355 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, pp. 17-18. 
356 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. op. cit., 2012, p. 115. 
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Na pós-modernidade, como já demonstrado no decorrer de todo este 

estudo, aos indivíduos têm sido impostas enormes transformações no seu modo de 

vida. A necessidade de crescer para manter o sistema tem exigido forte produção, 

alto consumo das mercadorias e bens, o que acaba por gerar, após a constância do 

uso e do descarte, uma infinidade de resíduos, os quais exigem tratamento e 

destinação. 

Para Dallegave Neto, a pós-modernidade é a “dimensão sociocultural da 

sociedade pós-industrial, fulcrada em valores diferentes a anterior quadra moderna, 

nomeadamente a diversidade, a fragmentação, a ética hedonista, o niilismo, o 

voyeurismo, a entropia e o ecletismo”357. 

A humanidade, desde há muito, elegeu como seu principal objetivo o 

progresso e o desenvolvimento, cujos conceitos estão nos dias atuais atrelados à 

percepção de crescimento econômico, que ganha o rótulo de crescimentismo. E 

para crescer, o ciclo de compra e venda de produtos deve ser ágil, célere e efetivo, 

gerando as grandes verdades de uma sociedade consumista: abundância, acúmulo, 

exagero, esbanjamento, gasto, desperdício, obsolescência. É a partir destes signos 

que a sociedade de produtores e de consumidores se desenvolve. Serge Latouche 

apresenta esta sociedade: 

Nossa sociedade vinculou seu destino a uma organização fundada 
em acumulação ilimitada. Quer gostemos ou não, somos 
condenados a produzir e consumir sempre mais. À medida que o 
crescimento diminui ou para, a crise chega, entra em pânico (...). 
Emprego, pagamento de aposentadorias, renovação de gastos 
públicos (educação, segurança, justiça, cultura, transporte, saúde, 
etc.) supõem o aumento constante do produto interno bruto (PIB), 
considerado, sem razão, pela maioria de comentaristas como o 
barômetro do nosso bem-estar, se não da nossa felicidade. Produzir 
mais implica necessariamente consumir mais. Vivemos, portanto, em 
sociedades em crescimento358. 

                                            
357 NETO, José Affonso Dallegave. Pós-modernidade, espiritualidade e o direito à felicidade. In 
FERREIRA, Abner et al. Direito e cristianismo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora Betel, 2017, p. 224. 
358 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar: la irracionalidad de la obscolescencia programada.  
Tradução de Rosa Bertrán Alcázar. Barcelona: Ediciones Octaedro, S. L. (edição digital), 2018, pos. 
98 de 1864 – 6%: “Nuestra sociedad ha unido su destino a una organización fundada sobre la 
acumulación ilimitada. Lo queramos o no, estamos condenados a producir y a consumir siempre más. 
En cuanto el crecimiento se ralentiza o se detiene, llega la crisis, el pánico, incluso (...). El empleo, el 
pago de las pensiones, la renovación del gasto público (educación, seguridad, justicia, cultura, 
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A manutenção e o funcionamento dessa sociedade de consumidores e 

em crescimento são baseados em estratégias amplamente aceitas e difundidas por 

todos os seus membros, sejam produtores, sejam consumidores. Há um instinto de 

sobrevivência, baseado no consumismo, que estimula e incentiva condutas capazes 

de fazer prevalecer o modus vivendi a fim de dar vazão às necessidades e 

conveniências do próprio sistema consumidor. Veja-se o que Bauman diz a respeito: 

O consumismo é uma resposta do tipo “como fazer” aos desafios 
propostos pela sociedade de indivíduos. A lógica do consumismo 
serve às necessidades dos homens e das mulheres em luta para 
construir, preservar e renovar a individualidade e, particularmente, 
para lidar com sua já mencionada aporia. Deveria ser fácil (embora 
não absolutamente confortável, muito menos seguro) manifestar a 
singularidade num agrupamento de padrões rígidos e rotinas 
monótonas, mas essa não é uma tarefa simples numa sociedade que 
obriga todos e cada um de seus membros a ser únicos. Numa 
curiosa inversão das regras pragmáticas, agora espera-se que a 
obediência às normas comumente seguidas resulte no atendimento 
das exigências da individualidade. A conformidade, antes acusada de 
sufocar a individualidade, é proclamada o melhor amigo do indivíduo 
– na verdade, o único em que se pode confiar (...). Os movimentos 
do mercado de consumo desafiam a lógica, mas não a lógica da luta 
já inerentemente aporética pela individualidade (...). A luta pela 
singularidade agora se tornou o principal motor da produção e do 
consumo de massa359. 

O consumismo interessa ao mercado, que possui estratégias bem 

definidas para fomentar o consumo, cada vez mais soberano, frenético e fugaz. Ao 

fomentar estratégias que aceleram o consumo, o mercado movimenta o sistema 

econômico e os modos de produção industrial e comercial, estendendo a sua 

“tirania”. Resultado disso: consumismo e crescimentismo. Lipovetsky desfia: 

Enquanto o mercado estende a sua “ditadura” do curto prazo, as 
preocupações relativas ao futuro planetário e aos riscos ambientais 
assumem um lugar primordial no debate coletivo. Perante as 
ameaças da poluição atmosférica, das mudanças climáticas, da 
erosão da biodiversidade, da contaminação dos solos, afirmam-se as 
ideias de “desenvolvimento sustentável” e de ecologia industrial, com 
o encargo de transmitir um ambiente viável às gerações que nos 
sucederem. Multiplicam-se igualmente os modelos de simulação de 

                                                                                                                                        
transportes, salud, etc.) suponen el constante aumento del producto interior bruto (PIB), considerado, 
sin razón, por la mayoría de los comentaristas como el barómetro de nuestro bienestar, cuando no de 
nuestra felicidad. Producir más implica necesariamente consumir más. Vivimos, por lo tanto, en 
sociedades de crecimiento” (tradução livre). 
359 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. op. cit., 2012, p. 26. 
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cataclismos, as análises de risco à escala nacional e planetária, os 
cálculos probabilísticos destinados a conhecer, a avaliar e a controlar 
os perigos. Morrem as utopias coletivas, mas intensificam-se as 
atitudes pragmáticas de previsão e de prevenção técnico-científicas. 
Se o eixo do presente é dominante, ele não é absoluto, a cultura de 
prevenção e a “ética do futuro” fazem ressaltar os imperativos do 
futuro menos ou mais distante360.    

Para Latouche, a vida de um trabalhador na sociedade de consumo atual 

se resume a um “biodigestor que metaboliza seu salário com as mercadorias e as 

mercadorias com seu salário, transitando da fábrica para o hipermercado e do 

hipermercado para a fábrica, sob constante ameaça de desemprego”361. 

Em meio à fragilidade, aos riscos e danos, o mercado não olha para o 

futuro, fixando-se no presente e, valendo-se para o seu reinado soberano, de 

algumas ferramentas que lhes são primordiais: i) apresenta forte publicidade para 

criar desejos e necessidades intermináveis; ii) concede crédito facilitado a fim de 

oferecer os meios para que as vontades sejam supridas; e iii) atua por meio da 

obsolescência planejada de mercadorias e serviços, diminuindo intencionalmente a 

sua vida útil, para renovar continuamente a necessidade de retorno ao próprio 

mercado.  

Detalhando, Latouche adverte sobre a força da publicidade para os 

necessários estímulos ao consumo: 

A publicidade nos faz desejar o que não temos e desprezar aquilo de 
que já desfrutamos. Ela cria e recria a insatisfação e a tensão do 
desejo frustrado. Conforme uma pesquisa realizada entre os 
presidentes das maiores empresas americanas, 90% deles 
reconhecem que seria impossível vender um produto novo sem 
campanha publicitária; 85% declararam que a publicidade persuade 
“frequentemente” as pessoas a comprar coisas de que elas não 
precisam; e 51% dizem que a publicidade persuade as pessoas a 
comprar coisas que elas não desejam de fato. Esquecidos os bens 
de primeira necessidade, cada vez mais a demanda já não incide 
sobre bens de grande utilidade, e sim sobre bens de alta futilidade. 
Elemento essencial do círculo vicioso e suicida do crescimento sem 

                                            
360 LIPOVETSKY, Gilles. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. 1 ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015, pp. 72-73. 
361 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar: la irracionalidad de la obscolescencia programada.  op. 
cit., 2018, pos. 128 de 1864 – 8%: “Para el trabajador, la vida ‘se reduce muy a menudo a la de un 
biodigestor que metaboliza su salario con las mercancías y las mercancías con el salario, transitando 
de la fábrica al hipermercado y del hipermercado a la fábrica’, bajo la permanente amenaza del 
desempleo” (tradução livre). 
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limites, a publicidade, que constitui o segundo maior orçamento 
mundial depois da indústria de armamentos, é incrivelmente voraz: 
103 bilhões de euros nos Estados Unidos em 2003, 15 bilhões na 
França362. 

Da lição de Latouche, ainda pode se aproveitar o registro da 

agressividade das mídias publicitárias na pós-modernidade, destacando o filósofo 

francês que “o sistema publicitário ‘apossa-se da rua, invade o espaço coletivo (...), 

apropria-se de tudo o que tem vocação pública, as estradas, as cidades, os meios 

de transporte, as estações de trem, os estádios, as praias, as festas’”363. E arremata: 

São programas televisivos entrecortados pelas inserções 
publicitárias, crianças manipuladas e perturbadas (pois as mais 
frágeis são as mais visadas), florestas destruídas (40 kg de papel por 
ano nas nossas caixas de correio). E, no fim, os consumidores 
pagam a conta, qual seja, 500 euros por ano e por pessoa364. 

A ideia da publicidade é gerar uma satisfação que não se consome 

individualmente, mas que se pode ostentar perante outros. “Qualquer coisa serve 

para mostrar a própria fantasia, vangloriar-se de status ou evidenciar grandeza ou 

generosidade”365. 

Avançando, o acesso ao crédito é elemento essencial para movimentar a 

indústria do consumo. O crédito é o combustível que movimenta esta máquina feita 

para consumir. Trata-se do motor da economia crescimentista. Mais uma vez 

Latouche contribui com o tema: 

(...) o uso do dinheiro e do crédito, necessário para que aqueles 
cujos rendimentos não são suficientes possam consumir e para que 
os empresários possam investir sem dispor do capital necessário, é 
um potente “ditador” de crescimento no Norte, mas também, de 
modo mais destrutivo e mais trágico, no Sul. Essa lógica “diabólica” 
do dinheiro que precisa sempre de mais dinheiro nada mais é do que 
a lógica do capital (...) Essa busca do lucro a qualquer preço se dá 
graças à expansão da produção-consumo e à compressão dos 
custos366. 

                                            
362 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. op. cit., 2009, p. 18. 
363 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. op. cit., 2009. p. 19. 
364 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. op. cit., 2009. p. 19. 
365 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar: la irracionalidad de la obscolescencia programada.  op. 
cit., 2018, pos. 641 de 1864 – 36%: “todo vale para desplegar el propio fasto, alardear de estatus o 
dar pruebas de grandeza o de generosidad” (tradução livre). 
366 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. op. cit., 2009. pp. 20-21. 
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Temos até aqui quase todos os ingredientes que compõem esta receita 

bastante questionável de produção em massa e consumo compulsivo e que tem 

promovido o desenvolvimento do mercado: a publicidade, que estimula desejos 

infindáveis, e o crédito, que incentiva as constantes idas ao mercado. Resta, porém, 

o elemento que impulsiona mais produção e mais consumo: a obsolescência 

planejada, cuja ação de diminuição da vida útil de bens e serviços produz ciclos 

menores e mais acelerados de compra e venda e que, por isso, movimenta a 

economia. 

É essa sociedade da obsolescência, com hábitos predatórios e que 

descarta não só mercadorias, mas também acaba por afastar aqueles indivíduos 

não integrantes do mercado de consumo, classificando-os como não-pessoas, 

porque irrelevantes à economia, que será o objeto do próximo tópico.  

 

1.5.2 A obsolescência planejada 

Como parte integrante da dinâmica pós-moderna produtivista e 

consumista e, por isso, base do modelo econômico crescimentista, um mecanismo 

de mercado que permite acelerar o processo de produção e consumo de um bem 

ganha destaque: a obsolescência. Trata-se de artifício muito presente e, ao mesmo 

tempo, muito sutil no cotidiano de todos os consumidores. 

A obsolescência, destarte, pode ser apontada como uma estratégia 

mercadológica. Talvez seja a mais importante das táticas de mercado para aumentar 

o consumo na pós-modernidade, uma vez que, como bem lembra Latouche, para 

acompanhar a demanda de mercado, é absolutamente necessário que os objetos 

pereçam, e de preferência cada vez mais rápido. Esse é o fundamento da 

obsolescência planejada367. 

                                            
367 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar: la irracionalidad de la obscolescencia programada.  op. 
cit., 2018, pos. 176 de 1864 – 11%: “Para mantener la demanda es del todo necesario que esos 
objetos perezcan, e incluso cada vez más deprisa. Este es el fundamento de la obsolescencia 
programada” (tradução livre). 
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A obsolescência planejada pode ser definida como “a expressão comum 

utilizada para descrever as mais diversas técnicas adotadas para limitar 

artificialmente a durabilidade dos produtos manufaturados com o objetivo de 

estimular o consumo repetitivo”368. 

Em outras palavras, trata-se de um conjunto de técnicas empresariais 

voltadas para a redução artificial da durabilidade de um bem manufaturado a fim de 

estimular o seu reiterado consumo. Inversamente, é possível dizer que não é 

interessante para o mercado ter como estratégia a produção de mercadorias e bens 

que não se desgastam, deterioram ou depreciam.  

A propósito, quando se fala em durabilidade de um produto na temática 

da obsolescência, quer-se tratar da sua utilidade no tempo. Detalhando, entende-se 

que a redução da durabilidade não se restringe apenas à diminuição da duração do 

produto enquanto integridade material e funcionalidade técnica – considerando o 

produto em si mesmo –, mas também a perda ou brutal mitigação de sua utilidade 

efetiva após o transcurso de um determinado período de tempo369. 

O exemplo do computador, trazido por Daniel de Avila Vio, é elucidativo: 

Nestes termos, por exemplo, ainda que um computador esteja em 
tão boas condições de uso quanto no dia de sua aquisição, mas o 
lançamento de novas tecnologias impede seu uso para contato com 
outros computadores ou o acesso aos principais softwares presentes 
no mercado, pode-se afirmar que sua durabilidade está esgotada em 
termos práticos370.  

Citou-se o computador, ou seja, um produto típico da pós-modernidade e 

dos dias atuais, para exemplificar prática de marketing limitadora da vida útil. 

Entretanto, a ideia de obsolescência planejada, conforme historiadores relatam, tem 

seu surgimento no século XIX, quando o um reconhecido cartel mundial, conhecido 

como “Phoebus, formado por fabricantes de lâmpadas de todo mundo, decidiu que a 

                                            
368 MORAES, Kamila Guimarães. op. cit., 2015, p. 212. 
369 VIO, Daniel de Avila. O poder econômico e a obsolescência programada de produtos. Revista 
de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro. Ano XLIII, n. 133, jan./mar. 2004, São Paulo: 
Malheiros Editores Ltda., 2004, p. 194. 
370 VIO, Daniel de Avila. op. cit., 2004, p. 194. 
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vida útil de seus produtos deveria ser deliberadamente reduzida por meio de novas 

tecnologias”371.  

Tal fato histórico é peculiar. A prática fomentada pelo referido cartel 

obrigou os consumidores da época a adquirirem novas lâmpadas e, por conseguinte, 

aumentaram as vendas do referido produto. Não obstante, não se pode deixar de 

lembrar que a tecnologia já existente no início do século passado permitia a 

produção de lâmpadas com maior durabilidade. Colhe-se o relato do caso: 

Em Livermore, uma pequena comunidade do Condado do Alabam, 
na Califórnia, nos Estados Unidos, comemora-se com direito a bolo 
de aniversário, mais um ano de funcionamento de uma lâmpada que 
foi instalada numa Estação de bombeiros daquela comunidade, em 
1901, e a qual se mantém em funcionamento, até recentemente, sem 
a certeza se continua até os dias de hoje. No entanto, a estratégia de 
durabilidade para os produtos, conforme se deu na fabricação da 
lâmpada de Livermore não atendia aos interesses econômicos. 
Afinal, produtos com ciclo de vida muito extenso desestimulava o 
consumo e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico. Ou seja, 
era preciso que fossem colocadas no mercado lâmpadas para serem 
consumidas de forma contínua, mas, para isso, deveriam ser 
programadas para serem dotadas de um ciclo de vida útil mais 
reduzido. Descobrir-se-ia mais tarde que em 1924, tinha sido 
constituído o Phoebus, isto é, uma espécie de cartel entre fabricantes 
de lâmpadas ajustando que elas deveriam ser produzidas com um 
reduzido ciclo de vida (CVP – ciclo de vida do produto) de 2.500 
horas para 1000 horas, o que asseguraria um mercado sempre 
adequado. Ou seja, é a primeira manifestação envolvendo a 
estratégia para reduzir o ciclo útil da vida de um produto que seria, 
mais tarde, classificada como obsolescência planejada372.  

Verifica-se que a estratégia de redução planejada e, portanto, voluntária 

do ciclo de vida dos produtos se estendeu para outros produtos, além das lâmpadas. 

A durabilidade das mercadorias não interessava – e ainda não interessa – para o 

mercado. O intuito, repisa-se, era estabelecer uma dinâmica permanente de 

consumo e de lucro como critério de desenvolvimento e crescimento econômico, 

prestigiando-se a máxima crescimentista de que o aumento do PIB pela pressão da 

majoração de preços e de vendas é a ação fundamental a ser incentivada por 

mercados e governos. 

                                            
371 MORAES, Kamila Guimarães. op. cit., 2015, p. 212. 
372 FRANZOLIN, Cláudio José. Obsolescência planejada e pós-consumo e a tutela do 
consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 109/2017, pp. 39-75, jan. – fev. 2017, p. 40. 
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Uma constatação se faz necessária: a adoção de estratégias de redução 

da durabilidade de um produto é mais rentável e, portanto, vantajosa 

economicamente para produtores e fabricantes nos casos em que a aquisição 

adicional do mesmo produto – a compra de uma segunda, terceira ou mais 

mercadorias iguais – acrescenta pouca ou nenhuma utilidade para o adquirente. 

Daniel Vio ilustra e explica esta congruência citando dois bens de 

consumo duráveis distintos: livros de romance e fogões. Transcreve-se a 

comparação: 

Livros de romance, por exemplo, são claramente bens de consumo 
duráveis. No entanto, a propriedade de alguns livros de romance não 
constitui relevante desestímulo à aquisição de novos pelo mesmo 
consumidor, exceto no que diz respeito aos mesmos títulos. A 
aquisição de livros de romance adicionais configura, portanto, um 
complemento de utilidade para o adquirente. 
Por outro lado, a propriedade de uma família sobre um fogão em 
boas condições de uso implica em inegável fator de desestímulo à 
aquisição de um fogão adicional. Muito provavelmente, a família 
apenas adquirirá um novo fogão quando o anterior não mais reunir 
condições satisfatórias de uso. A aquisição do novo fogão, quase 
certamente, estará dotada de um caráter de substituição, 
normalmente envolvendo inclusive a alienação ou simples descarte 
do aparelho anterior373.  

Sintetizando a partir do exemplo apresentado, é possível afirmar que o 

mercado identificou duas premissas que precisam ser trabalhadas a fim de estimular 

o consumo: a longa durabilidade de uma mercadoria e a baixa utilidade marginal na 

aquisição de mercadoria adicional idêntica. A obsolescência de produtos, diante de 

tais asserções, apresentou-se como estratégia mercadológica capaz de solucionar 

este dilema. 

Voltando ao caso retro, a aquisição de novos livros de romance amplia a 

utilidade deste tipo de produto para o seu adquirente – durabilidade relativa e alta 

utilidade marginal para a compra de outras mercadorias semelhantes –, ao passo 

que a compra de um segundo fogão se apresenta, via de regra, como inócua, pois 

sua particularidade impõe ser desnecessário a presença de dois ou mais fogões 

para uso comum do seu adquirente – longa durabilidade e baixa utilidade para nova 

                                            
373 VIO, Daniel de Avila. op. cit., 2004, p. 194. 



157 
 

 

aquisição de produto semelhante ou igual. Os livros, portanto, são adquiridos e 

somados; os fogões, por sua vez, normalmente são comprados uma segunda vez 

quando há necessidade da sua troca.  

Sendo assim, conclui-se que a estratégia da obsolescência ou da 

diminuição da durabilidade de um produto se faz mais interessante para o fabricante 

de fogões do que para o editor de livros.  

Outro fator deve ser considerado para melhor compreensão da lógica da 

obsolescência de produtos: bens que necessitam ter a característica da 

durabilidade, ou seja, que agregam no seu valor de mercado a reputação de 

resistência ao longo do tempo, são menos sensíveis à estratégia de obsolescência, 

uma vez que a constante e reiterada necessidade de troca e de nova aquisição do 

bem fere a sua credibilidade diante do seu mercado consumidor, condenando-o ao 

desprezo e extinção. Por outro lado, a suscetibilidade de um bem à incorporação de 

novas tecnologias é crucial na determinação da viabilidade da aplicação das 

estratégias de obsolescência, táticas estas que facilitarão a sua comercialização por 

parte do produtor374. 

Isso posto, no século XX as práticas empresariais com o objetivo de 

aumento das vendas e da massificação de produção se ampliaram e diversificaram, 

seguindo o raciocínio retro mencionado. O padrão de consumo se fixou numa lógica 

linear baseada em ver, desejar, tocar, usar, descartar e desperdiçar, extremamente 

relevante para estimular o crescimento econômico, não só no período pós-guerras e 

pós-depressão econômica, mas também na atualidade, na medida em que busca 

evitar que produtores e fabricantes de produtos e mercadorias tenham que aguardar 

um período maior de tempo até a próxima venda ou que, no longo prazo, o número 

total de vendas seja menor.  

 

1.5.3. As modalidades de obsolescência planejada 

                                            
374 VIO, Daniel de Avila. op. cit., 2004, p. 195. 
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O mercado e os produtores, de forma concreta, passaram a criar 

alternativas de ampliação do consumo, com emprego de estratégias capazes de 

reduzir a durabilidade dos produtos e, por conseguinte, antecipando a sua 

substituição pelos consumidores. Para alcançar tal intento, contudo, não bastava 

adequar os produtos a esta realidade volátil; havia necessidade também de adequar 

os consumidores às alternativas trazidas pelo mercado, conferindo-lhes papel de 

protagonismo.  

Conjugaram-se, então, alguns elementos facilitadores e estimuladores do 

consumismo: i) a aceleração da vida útil de bens e mercadorias, ii) ampla 

publicidade e iii) disponibilidade e facilidade de acesso ao crédito. A soma destes 

três fatores, que se incorporaram à praxe de mercado, foi determinante para os 

estímulos à produção e ao consumo. 

Com efeito, é possível apontar três formas diferentes de um produto se 

tornar deliberadamente obsoleto: a) pela qualidade; b) pela função; e/ou c) pela 

desejabilidade. Estes três tipos de obsolescência planejada podem ocorrer conjunta 

ou separadamente, merecendo detalhamento.  

 

1.5.3.1. Obsolescência planejada de qualidade ou obsolescência programada 

A obsolescência planejada de qualidade, mais conhecida como 

obsolescência programada, é a que ocorre quando o produtor, voluntariamente, 

projeta um tempo reduzido de vida útil ao produto, “desenvolvendo técnicas ou 

materiais de qualidade inferior, antevendo sua quebra ou desgaste para redução de 

sua durabilidade e aumento dos lucros e das vendas”375.  

Também pode ser conceituada como a prática consistente em reduzir a 

vida útil de um produto, de forma que este se torne obsoleto e seja descartado, 

                                            
375 MORAES, Kamila Guimarães. op. cit., 2015, p. 212. 
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induzindo o consumidor a comprar novamente para satisfazer o fetichismo do 

consumismo exacerbado376.  

Gomes, Ribeiro, Novais, Cabral e Souza contribuem com interessante 

percepção sobre a obsolescência programada:  

A obsolescência programada consiste na redução da durabilidade 
dos produtos de forma proposital, a fim de que os consumidores 
sejam forçados a anteciparem a compra de um novo produto. Trata-
se de uma estratégia mercadológica que objetiva aumentar o 
consumo com a finalidade de aumentar o fluxo de vendas, 
impulsionando a economia377.  

Interessante também colher a lição de Latouche a respeito: 

Com a obsolescência programada, a sociedade de crescimento 
possui a arma absoluta do consumismo. Em prazos cada vez mais 
curtos, os aparelhos e equipamentos, das lâmpadas elétricas aos 
pares de óculos, entram em pane devido à falha intencional de um 
elemento. Impossível encontrar uma peça de reposição ou alguém 
que conserte. Se conseguíssemos pôr a mão na ave rara, custaria 
mais caro consertá-la do que comprar uma nova (sendo esta de hoje 
fabricada a preço de banana pelo trabalho escravo do sudeste 
asiático). Assim é que montanhas de computadores se juntam a 
televisores, geladeiras, lava-louças, leitores de DVD e telefones 
celulares abarrotando lixos e locais de descarte com diversos riscos 
de poluição: 150 milhões de computadores são transportados todos 
os anos para depósitos de sucata do Terceiro Mundo (500 navios por 
mês para a Nigéria!), apesar de conterem metais pesados e tóxicos 
(mercúrio, níquel, cádmil, arsênico e chumbo). Transformamo-nos, 
assim, em “toxicodependentes” do crescimento378.  

Como se percebe, nesta modalidade de obsolescência o objetivo é tornar 

frequente a quebra ou o desgaste do produto, a fim de que se torne antiquado ou 

inútil em pouco tempo de utilização.  

O caso dos fabricantes de lâmpadas, assim como as dificuldades pós-

modernas decorrentes da baixa vida útil e impossibilidade de reparo dos 

equipamentos eletroeletrônicos, demonstra como a diminuição do tempo de vida útil 

                                            
376 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 33. 
377 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 27. 
378 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. op. cit., 2009. p. 21-22. 
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de bens e produtos é capaz de estimular constantes trocas de mercadorias e 

permanente consumo, atendendo-se a um interesse econômico e mercadológico 

particularizado, com consequências danosas para o meio ambiente e para a vida 

humana. 

1.5.3.2. Obsolescência planejada de função ou funcional 

A obsolescência planejada de função (ou funcional) é a que se dá quando 

um produto se torna obsoleto a partir do “lançamento de outro produto no mercado, 

ou do mesmo produto com melhoramentos, capaz de executar a mesma função do 

antigo de forma mais eficaz”379.  

É a hipótese onde um produto até então existente se torna antiquado 

quando é introduzido no mercado um novo produto que executa melhor a função.  

Um exemplo desta modalidade de obsolescência planejada é aquela 

praticada pelo mercado de automóveis, que anualmente insere novos modelos 

dispondo de novas e modernas tecnologias. A indústria dos aparelhos telefônicos 

celulares também é pródiga em estimular trocas de modelos por conta dos avanços 

tecnológicos em seus produtos.  

Nos casos destacados, é facilmente perceptível que a programação de 

lançamento de produtos com melhoras tecnológicas contribui para mais consumo e, 

por conseguinte, mais exploração e degradação dos ecossistemas. 

 

1.5.3.3. Obsolescência planejada de desejabilidade, psicológica, de estilo ou 

perceptível 

A obsolescência planejada de desejabilidade (ou psicológica, de estilo ou 

perceptível) é a aquela que acontece quando um produto se torna “defasado em 

decorrência de sua aparência, seu design, deixando-o menos desejável”380.  

                                            
379 MORAES, Kamila Guimarães. op. cit., 2015, p. 213. 
380 MORAES, Kamila Guimarães. op. cit., 2015, p. 214. 
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Detalhando, é o caso de um produto, que ainda está sólido e útil em 

termos de qualidade ou performance, torna-se inadequado em nossa mente por 

conta de um aprimoramento de estilo ou por qualquer outra modificação estética que 

o torne menos desejável. 

Exemplo a respeito pode também ser extraído da indústria 

automobilística, nas circunstâncias em que os modelos de automóveis não sofrem 

avanços tecnológicos, mas somente mudanças estéticas que geram no consumidor 

o sentimento de que necessitam trocar seu bem a fim de adequar-se a um novo 

estilo.  

Note-se que este terceiro tipo de obsolescência planejada não torna um 

produto exatamente obsoleto, mas sim defasado, porquanto permanece útil e em 

condições de uso, em que pese sua aparência tenha alterado. 

A desatualização de um produto, bem ou mercadoria na sua aparência ou 

design é fator psicológico relevante para incentivar o retorno do consumidor ao 

mercado e, por via reflexa, promovendo desequilíbrio social e ambiental. 

 

1.5.4 Impactos da obsolescência planejada no meio ambiente 

Como se pode perceber, em todos os casos citados o mercado cria 

alternativas para o consumo progressivo. A multiplicidade de opções de bens, a 

necessidade de constantes trocas de produtos com vida útil limitada, os avanços 

tecnológicos e a perseguição incessante da última moda das mercadorias, 

fragmenta a vida em satisfações que se esvaem a cada compra para, quase de 

imediato, darem lugar ao desejo do retorno ao mercado, para uma nova aquisição.  

Ora, infinitos devem ser apenas os desejos, as vontades e os anseios dos 

consumidores. Todavia, na pós-modernidade a imortalidade de um produto é defeito; 

a obsolescência, uma virtude. Algo está errado. 

Bauman ilustra este mal pós-moderno: 
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A curta expectativa de vida de um produto na prática e na utilidade 
proclamada está incluída na estratégia de marketing e no cálculo de 
lucros: tende a ser preconcebida, prescrita e instilada nas práticas 
dos consumidores mediante a apoteose das novas ofertas (de hoje) 
e a difamação das antigas (de ontem). Entre as maneiras com que o 
consumidor enfrenta a insatisfação, a principal é descartar os objetos 
que a causam. A sociedade de consumidores desvaloriza a 
durabilidade, igualando “velho” a “defasado”, impróprio para 
continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo. É pela alta taxa 
de desperdício, e pela decrescente distância temporal entre o brotar 
e o murchar do desejo, que o fetichismo da subjetividade se mantém 
vivo e digno de crédito, apesar da interminável série de 
desapontamentos que ele causa. A sociedade de consumidores é 
impensável sem uma florescente indústria de remoção do lixo. Não 
se espera dos consumidores que jurem lealdade aos objetos que 
obtêm com a intenção de consumir381. 

A ilustração trazida por Gomes, Ribeiro, Novais, Cabral e Souza é 

pertinente: 

Atualmente, as indústrias, principalmente as de automóveis e 
eletrônicos, são consideradas responsáveis por adiar a utilização de 
recursos e tecnologias que aperfeiçoariam o funcionamento de seus 
produtos, deixando para inseri-los nos novos modelos que serão 
lançados, com o objetivo de compelir os consumidores a adquirirem 
os novos produtos por apresentarem melhor performance. Além 
disso cumpre destacar que as inovações tecnológicas impulsionam a 
competitividade entre os consumidores, como ocorre nos casos dos 
eletrônicos e automóveis, tendo estas indústrias aumentado 
significativamente, e por consequência, ocasionado um crescimento 
de resíduos tecnológicos382.  

Real Ferrer nos lembra que “somos bombardeados para consumir mais e 

mais novos produtos ou, graças ao uso sistemático da obsolescência (...) aplicada 

pelos produtores, somos forçados a substituir - e, consequentemente, a transformar 

em lixo - múltiplos bens que eles poderiam durar infinitamente mais”383. 

                                            
381 BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. op. 
cit., 2008, p. 31. 
382 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 38. 
383 REAL FERRER, Gabriel. Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo. La opción por la 
termovalorización. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 35. Pamplona: Aranzadi, 2016, pp. 
57-87. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10045/66040>. Acesso em: 17 jan. 2020: “En la 
disparatada y consumista sociedad actual nos bombardean para que consumamos más y más 
nuevos productos o, gracias a la sistemática utilización de la obsolescencia programada que aplican 
los productores, nos vemos abocados a sustituir – y, consecuentemente, convertir en resíduo - 
múltiples bienes que podrían durar infinitamente más” (tradução livre). 
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É necessário refletir e mudar. A obsolescência planejada tem se 

apresentado como uma cruel estratégia de criar e produzir produtos para ir para o 

lixo. Caracteriza-se por três requisitos: “baixo ciclo de vida de modelos, baixa 

durabilidade e dificuldade de manutenção, situações estas que acarretam um 

crescimento significativo de resíduos”384, os quais, quando indevidamente 

descartados, acarretam prejuízos sérios ao meio ambiente. 

O custo ambiental é alto. A degradação do meio ambiente é evidente. As 

mudanças nos ecossistemas são indiscutíveis. O planeta está em transformação – 

ou seria em destruição? O que restará para as gerações vindouras? 

É impossível deixar de mencionar a questão ambiental ao se falar sobre a 

obsolescência planejada, dados os inegáveis prejuízos que traz aos ecossistemas. 

Gomes, Ribeiro, Novais, Cabral e Souza, asseveram que a obsolescência: 

(...) representa uma afronta à ciência do Direito Ambiental, isso 
porque há inúmeros impactos ao meio ambiente ocasionados pelo 
descarte dos materiais (como lixo eletrônico), que acarretam a 
poluição dos mares, solo e ar, como também a escassez de 
matérias-primas, tendo em vista o fato das indústrias utilizarem de 
recursos naturais em sua produção385.  

Há um ciclo vicioso bem delineado. A motivação para a obsolescência 

planejada, conforme já demonstrado, é aumentar o consumo. Para atender o 

aumento do consumo é fundamental que a produção industrial cresça. A produção 

industrial em crescimento exige mais e mais recursos naturais. A natureza paga este 

preço. Mas o ciclo danoso ao meio ambiente não acaba na produção industrial. 

Como se não bastasse a utilização dos recursos naturais, a obsolescência planejada 

traz consigo a produção de resíduos ao se valer da estratégia de tornar obsoletos e 

descartáveis os produtos duráveis386. 

                                            
384 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 42. 
385 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 27. 
386 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 38. 



164 
 

 

A obsolescência planejada, além de gerar os danos ambientais 

supracitados, também traz consequências à saúde humana: 

(...) com o aumento de doenças infecciosas em casos de regiões que 
estão submetidas à migração, devido à construção de indústrias, 
como também o crescimento de doenças respiratórias em 
decorrência dos gases poluentes, podendo ocorrer, ainda, o 
alastramento de insetos que podem ocasionar doenças pelo fato de 
haver lixo em lugares inapropriados387. 

Campos Jr. salienta que as “consequências futuras das ações do homem 

hoje são consideradas de relevante importância e atribuindo-lhe o papel não de 

usuário, mas de administrador do meio ambiente”. E determina: “cabe à sociedade 

gerenciar o meio ambiente de forma mais adequada possível, preocupando-se em 

como o bem-estar humano pode ser atingido sem prejudicar os sistemas 

naturais”388. 

Para a construção de um novo momento social, com transformações das 

bases econômicas nos modos de produção e consumo, assim como na alteração da 

equivocada premissa de que apenas crescimento gera desenvolvimento, qualidade 

e bem-estar, grandes esforços de coordenação na alocação dos bens e serviços 

ambientais se fazem necessários.  

É preciso buscar um compromisso global da presente e das futuras 

gerações de proteção da natureza e de equilíbrio ambiental. Não se trata de um 

objetivo individual, mas sim de um engajamento coletivo que envolva estado e 

sociedade em prol deste bem comum. 

A ciência do direito pode contribuir com este intento. Este será o tema do 

segundo capítulo. 

 

1.6 SÍNTESE DO EXPOSTO 

                                            
387 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 41. 
388 CAMPOS JR., José Julio Ferraz de. op. cit., 2017, pos. 394 de 1382 – 27%. 
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Superada esta primeira travessia do estudo, já se faz possível 

compreender este atual momento histórico denominado de pós-modernidade, em 

especial, uma forte característica sua, qual seja, o consumismo, que tem na 

utilização predatória dos recursos disponíveis na natureza um forte traço.  

Os exageros desse tempo presente foram apresentados, anotando-se 

que, ao mesmo tempo em que foram alcançados os maiores avanços 

tecnocientíficos já registrados pelo homem, criaram-se dificuldades e males tão 

impactantes quanto, exigindo mudança de comportamento de cada indivíduo e uma 

nova concepção no pensar, no agir e no viver.  

Ainda que o desenvolvimento da sociedade esteja fortemente atrelado à 

economia e ao mercado, faz-se necessário repensar os modos de produção e de 

consumo. Mais do que isso, avaliar os ciclos produtivos, com atenção àquilo que se 

extrai da natureza e sobre o que se devolve na forma de resíduos.  

Consumir rápido, jogar fora e voltar a comprar. A este constrangimento 

estamos sujeitos por uma sociedade do desperdício, onde até mesmo o tempo tem 

se tornado escasso. Trata-se de um ciclo degradante que gera ansiedade e 

angústia.  

Como visto, existe um tipo de comportamento padrão na pós-

modernidade que pode ser assim resumido: o tempo livre é utilizado em boa parte 

com as ferramentas tecnológicas de lazer – televisão, computador, smartphone –, 

cujos mecanismos de publicidade são agressivos e voltados para o consumo. Há 

estímulo para consumir mais e mais, a fim de manutenção do modo de vida. E, para 

consumir, é necessário ter renda, capital e crédito. Para tanto, o trabalho é 

instrumento e, a fim de alcançar os ilimitados desejos, faz-se necessário trabalhar 

muito, o que gera a exaustão. O descanso da desgastante labuta se dá na frente 

das ferramentas tecnológicas de lazer, as quais, fechando o ciclo de incentivo ao 

consumo, bombardeiam a todos com mais anúncios publicitários que fantasiam uma 

infinidade de novas mercadorias, que prometem melhorar a vida de todos e se 

tornam “sonho de consumo”. Resultado disso é o retorno dos consumidores ao seu 

habitat natural de compras, com a falsa ilusão de alcance da felicidade e de 
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prazeres momentâneos. E o ciclo reinicia, com novos gastos que geram mais 

necessidade de trabalho para permitir o pagamento daquilo que se comprou e, 

desgastados pela fadiga, a recuperação se dá diante da televisão, do computador ou 

do telefone inteligente, que empurra o homem para novas compras, uma vez que os 

bens e mercadorias comprados dias antes já estão defasados ou obsoletos, prontos 

para o lixo. Este é o mal pós-moderno. Mudanças de comportamento são 

necessárias. Mas de que forma? 

Cabe agora, portanto, aventurar-se pela transformação dos fatos e 

problemas sociais em temas jurídicos relevantes. Se o destino da sociedade está 

fortemente atrelado à economia e ao mercado, e o sucesso destes depende de um 

gradativo incremento da demanda, a reclamar o emprego progressivo de recursos 

finitos encontrados na natureza, a ciência do direito necessita apontar um caminho 

para que o colapso não seja o desfecho único, mas sim uma via capaz de estimular 

e ordenar as necessárias mudanças de comportamento do homem, seja na sua 

condição de indivíduo, seja como parte integrante de agrupamentos sociais. 

Finaliza-se, neste momento, esta proposta de exame histórico e 

sociológico do tema proposto. Parte-se, contudo, para uma análise da ciência do 

direito propriamente dita, com olhar dividido entre a sociologia jurídica e a 

dogmática; a primeira voltada para a análise comportamental do direito e a análise 

econômica do direito; a segunda fixada na positivismo a partir do constitucionalismo, 

do direito ambiental e da sustentabilidade, com imposição de limites à ação estatal, 

das empresas, das sociedades e do próprio ser humano a partir da juridicialização 

da relação do homem com a natureza.  

A sociedade de produtores e de consumidores, com hábitos predatórios e 

acintosos, necessita de transformações. E a ciência do direito pode, por meio de 

novos paradigmas e instrumentos jurídicos, atacar as doenças da pós-modernidade 

e contribuir para uma sociedade fraterna, equânime, saudável e que se perpetue no 

planeta. 
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CAPÍTULO 2 

COMPORTAMENTALISMO, CONSTITUCIONALISMO E 

AMBIENTALISMO: SUSTENTABILIDADE NA TUTELA JURÍDICA DA 

RELAÇÃO HOMEM X NATUREZA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Passa-se agora ao segundo momento da pesquisa. A realidade da vida 

pós-moderna foi descortinada na etapa anterior deste trabalho num recorte histórico 

e sociológico. A oportunidade para estudar e conhecer o olhar do direito para uma 

eficiente gestão ambiental se apresenta.  

O modo de vida atual indica novos paradigmas e referenciais. Os avanços 

tecnocientíficos tornaram o mundo menor. Há um encurtamento das distâncias e 

uma aceleração do tempo. Não existem fronteiras para os dilemas ambientais. O 

relógio revela que é momento de agir. Todos fazem parte da causa do problema e 

compete a todos a busca de soluções. A ideia de que a Terra é uma casa comum 

ocupada pela comunidade terrestre fomenta, em meio às dificuldades, uma ideia de 

cooperação, solidariedade e corresponsabilidade. 

Esta realidade contribui, de um lado, para a mitigação da soberania dos 

países e, de outro lado, internacionaliza os dilemas dos estados, conflitos estes que 

passam a ser enfrentados de forma universal. 

Vivemos tempos em que os efeitos negativos da ação humana sobre o 

globo são inescondíveis. Há produção em massa e consumo exagerado fomentando 

forte degradação ambiental, que atinge a todos indistintamente. A influência do 

homem sobre os ecossistemas tem deixado marcas que podem se tornar 

irreparáveis. São necessários estímulos e incentivos para que mudanças ocorram.  

Busca-se no presente capítulo descrever a visão da ciência do direito 

para a proteção ambiental. Dogmática e sociologia jurídica interagem. Pelo viés da 
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sociologia jurídica abordar-se-á a regulação da vida em sociedade e o 

comportamento do homem. No aspecto dogmático, procurar-se-á mostrar o 

movimento constitucionalista e sua evolução para o neoconstitucionalismo e para o 

transconstitucionalismo, a fim de identificar mecanismos estatais capazes de superar 

a crise ambiental transfronteiriça. 

Veja-se que a ciência do direito contribui para a estruturação da vida em 

sociedade. O comportamento do homem pode ser moldado por meio de estímulos. 

Acredita-se que normas e comandos legais, por um viés sociológico, podem 

restringir ou ampliar determinadas condutas, ajustando-as para uma relação viável 

nos âmbitos social, econômico e ambiental. 

Indo além, entender a dinâmica do poder estatal se faz etapa importante 

da linha de pesquisa que se propõe. Ao se falar em poder do estado e suas 

limitações, a dogmática jurídica ganha espaço. Pretende-se apresentar um breve 

histórico do movimento constitucionalista e sua matriz teórica, seguido pelo 

neoconstitucionalismo e pelo transconstitucionalismo. Almeja-se situar a temática 

ambiental no contexto constitucional, a fim de explicitar o tratamento jurídico dado às 

questões do meio ambiente pelo direito. Entende-se que uma reflexão neste rumo é 

importante para a evolução do presente estudo. 

Em um mundo globalizado é perfeitamente plausível falar em temáticas 

transfronteiriças. Há problemas globais e, neste destino, as dificuldades 

relacionadas à degradação do meio ambiente ganham destaque. O direito 

constitucional, no afã de contribuir com a imposição de limites ao poder estatal, 

transformou-se e evoluiu para enfrentar as agruras dos tempos pós-modernos, 

tutelando a proteção ao meio ambiente e emprestando-lhe o rótulo de direito 

fundamental.  

Catástrofes planetárias relacionadas a eventos sociais, econômicos e 

ambientais proliferam ao redor do globo: terrorismo, guerras, crise de refugiados, 

pobreza, fome, aquecimento global, desastres naturais, entre outros. Neste cenário 

de desequilíbrio dos ecossistemas, o direito ambiental ganha destaque e a sua 

releitura se faz necessária. 



169 
 

 

As cobranças e os compromissos que necessitam ser assumidos para a 

formação de um mundo melhor devem atingir aos homens, individual e 

coletivamente, em todos os cantos do planeta Terra. Neste rumo, a sustentabilidade 

se apresenta como paradigma axiológico e princípio jurídico que oferta alternativa 

para que a sociedade global assuma uma postura ativa em prol das mudanças e 

melhorias necessárias para evitar o colapso.  

A tutela ambiental, sob o olhar do paradigma da sustentabilidade, deve 

alcançar a gestão dos resíduos sólidos, tendo em vista o impacto danoso decorrente 

da má destinação daquilo que se considera lixo ao meio ambiente.  

 

2.2 O DIREITO COMO CIÊNCIA COMPORTAMENTAL APLICADA: A 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE DIREITO, 

PSICOLOGIA E ECONOMIA PARA A APLICAÇÃO DE NORMAS DE CONTROLE 

SOCIOAMBIENTAL 

2.2.1 Da ciência ao direito: limitações ao comportamento do homem e o 

processo de tomada de decisões em uma sociedade consumista 

Chega-se a um importante momento desta pesquisa. A humanidade, 

como já dito, encontra-se em um período histórico em que é visível o quão 

predatória se tornou a relação do homem com a natureza. É possível apontar tal 

ação destrutiva causada pelo homem como decorrência do modo de vida pós-

moderno, voltado para a produção e, notadamente, para o consumo. 

Nessa sociedade já apresentada como consumista, alguns fatores 

marcantes influenciam diretamente a formação das necessidades, amoldam 

comportamentos e, por conseguinte, induzem o processo de tomada de decisões. É 

possível destacar, neste norte, a forte pressão exercida sobre os indivíduos 

decorrente de uma publicidade agressiva e de métodos comerciais cada vez mais 

vorazes.  
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Concomitantemente, os desejos de consumo – que no passado eram 

inalcançáveis pela maior parte das pessoas – tornaram-se plenamente acessíveis, 

haja vista a massificação e a baixa precificação aliadas ao trabalho assalariado e as 

facilidades de crédito. De fato, foram reunidos os ingredientes necessários para a 

irrefreável satisfação das vontades e, por consequência, para o endividamento na 

perspectiva consumista.  

É na sociedade de consumo que bens, mercadorias e serviços oferecidos 

pela indústria e pelo comércio possuem como característica a baixa durabilidade ou 

uma vida útil encurtada, em estratégia já anteriormente apresentada como 

obsolescência planejada.  

Indo além, o consumismo encontra no discurso crescimentista importante 

fundamento, na medida em que os índices de crescimento econômico, tão 

propagados por governos para apontar êxito e sucesso de gestões políticas, 

encontram resultados positivos enquanto produção e consumo aumentam e geram 

emprego e renda, criando uma falsa percepção de que progresso e desenvolvimento 

são sinônimos de crescimento econômico. 

Há, aliás, forte confluência de fatores psicológicos e econômicos a 

interferir no comportamento humano e no processo de tomada de decisões. Ora, 

vive-se em um ciclo vicioso e falacioso, que preconiza a falsa ideia de que as ofertas 

pós-modernas de crescimento econômico e consumo em massa são sinais de mais 

qualidade de vida ou sinônimos de que a humanidade vive a plenitude do bem-estar.  

Na prática, porém, o que se percebe é que o comportamento humano e 

as decisões dos indivíduos têm encontrado incentivos e estímulos para cada vez 

mais consumir, gastar e descartar, gerando, em verdade, um modo de vida 

acelerado, sedentário, estressado, em ambientes urbanos poluídos, contaminados e 

de baixa qualidade sanitária. 

O vício no consumo, ademais, gera endividamento para satisfazer as 

vontades que são infinitas, obrigando que os indivíduos dependam cada vez mais de 

uma fonte de renda para saciar sua ambição, renda esta que pode vir do trabalho – 
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com uma certa dose de servilismo e submissão pela necessidade do emprego – ou 

de alguma fonte de crédito – gerando superendividamento para a simples finalidade 

de manter o status. Esta cadeia de ações tem promovido destruição ambiental, 

desigualdades sociais e dificuldades econômicas. 

Derani e Duarte alertam: 

Desse contexto podemos extrair a ideia de que existe uma analogia 
entre as relações humanas e deles com aquilo que seria o 
prolongamento de seu ser – a natureza. O modo como os seres 
humanos se relacionam com a natureza, dominando-a, explorando-a, 
extinguindo-a, é análogo ao ethos individualista, inconsequente, 
desrespeitoso, destrutivo, com que se relaciona com seus 
semelhantes389. 

Veja-se, portanto, que a ação humana danosa ao meio ambiente encontra 

“solo fértil” – com o perdão pelo indesejado trocadilho – no modo de vida pós-

moderno. O ato de consumir exageradamente gera ação humana que promove, ao 

fim e ao cabo, extração demasiada de recursos naturais, destruição de 

ecossistemas e danos ao meio ambiente. A ação consumista impõe estímulo à 

produção industrial exagerada, fomenta subempregos, cria abismos entre as 

camadas sociais e oportuniza aos indivíduos um pseudo acesso ao mercado – com 

baixa renda e complementado por crédito emprestado –, para adquirir bens, serviços 

e mercadorias, os quais, pela curta vida útil e breve obsolescência, logo se 

convertem em resíduos, que são devolvidos à natureza sem destinação adequada, 

com impactos impiedosos para o meio ambiente e acentuando contrastes sociais. 

A obsolescência planejada, como já exposto no capítulo anterior, 

encontra-se entre as estratégias mercadológicas da pós-modernidade, 

apresentando-se como um conjunto de técnicas empresariais voltadas para 

influenciar o comportamento humano e o processo de tomada de decisão, na 

medida em que reduz artificialmente a durabilidade de um bem manufaturado a fim 

de estimular o seu reiterado consumo. Tal estratégia coopera para o fomento e 

aceleração do ciclo produtivo que é baseado na utilização e no descarte dos 

                                            
389 DERANI, Crisitane; DUARTE, Matheus. A sexta extinção e o direito por uma econômica 
ecológica. In: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; Trennepohl, Terence (coord.). Temas de direito 
ambiental econômico. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 20. 
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produtos. E quanto mais consumo e produção, maior é o esgotamento dos recursos 

naturais e pior é a destinação dos resíduos pós-consumo, com consequências 

perniciosas à natureza e ao homem. 

Há premente necessidade de alteração desse modus vivendi atual. As 

mudanças poderiam partir dos grandes conglomerados empresariais e industriais. 

Há quem diga que “nenhuma potência quer renunciar uma unha sequer de seu 

poderio, mesmo agravando-se os problemas, particularmente os ligados aos limites 

físicos da Terra”390, que podem gerar danos a todos por meio de eventos extremos e 

trágicos. Independentemente da talvez injusta afirmação, porquanto genérica, tem-

se como importante a reflexão sobre o pensamento de que se não houver renúncia, 

mas sim a prevalência de um posicionamento egoísta e individualista, mais 

rapidamente a humanidade caminhará para a sua autodestruição. 

O destino do homem no planeta Terra está fortemente atrelado aos 

contornos que a economia e o mercado apontam. “Este tema é de grande 

complexidade porque envolve o mundo globalizado pelas grandes corporações cuja 

voracidade por ganhos ilimitados põe em risco a sustentabilidade do Planeta Terra 

e, no limite, o próprio futuro da biosfera”391. 

Esse ciclo vicioso de produção e consumo, com forte degradação dos 

ecossistemas, é extremamente danoso e há necessidade de uma nova mentalidade 

– metanoia –, com novos estímulos e incentivos capazes de fomentar mudanças no 

comportamento dos indivíduos e que impactem positivamente na formação de uma 

sociedade sustentável. Não se trata apenas de apontar responsabilidades para o 

mercado e para as empresas. O contexto social, político e econômico denota o 

protagonismo de outros atores na busca de soluções e alternativas. Boff comenta 

que “não existem apenas as empresas e os acionistas. Existe o estado que autoriza 

                                            
390 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2014, p. 41. 
391 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. op. cit., 
2014, p. 61. 
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o funcionamento das empresas, existem as leis às quais elas têm que se submeter, 

existem impostos e controles por parte do poder público”392. 

Por trás do estado e por trás das empresas está o homem. É o homem 

quem age no dia a dia e são as ações humanas que causam danos ao meio 

ambiente. A sociedade humana é permeada por um universo de decisões: 

“alimentação, vestimentas, abrigo, mas também fontes efêmeras de nosso bem-

estar, como amor, poder, prestígio, são limitados. É preciso escolher um para ter 

seus benefícios e, usualmente, privar-se de outro”393. 

O comportamento humano é um fenômeno complexo e, portanto, merece 

atenção a partir da análise do indivíduo. Para Ana Luisa Schmidt Ramos, “é o 

indivíduo que age, nos desdobramentos de sua vida, e essas ações tanto podem ir 

no sentido de resguardar o meio ambiente, quando podem levá-lo à ruína. 

Comportar-se de uma ou outra maneira é questão de escolha individual, de decisões 

sucessivas frente aos estímulos que se lhe apresentam”394.  

Mackaay e Rosseau tratam do tema: 

Todo fenômeno coletivo deve ser explicado a partir de 
comportamentos individuais. “Não há sociedades, apenas indivíduos 
que interagem. Mas a natureza da interação permite reconhecer 
grupos de pessoas que interagem mais entre elas do que com 
membros de outros grupos”. O “bem-estar da sociedade” deve ser 
compreendido em função do de seus membros. As escolhas 
coletivas da sociedade devem ser analisadas como resultantes da 
composição de escolhas individuais. O “Estado”, o “governo”, o 
“povo” ou o “sindicato” não pensam, não decidem eles mesmos, mas 
indivíduos agem em seu nome, respeitando, imagina-se, os critérios 
de decisão aplicáveis e outras restrições”395. 

Como se deduz, todo o fenômeno social ou coletivo pode ser reduzido ou 

fracionado em ações individuais, as quais possuem pontualmente suas razões de 

                                            
392 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. op. cit., 
2014, p. 66. 
393 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do direito. Tradução de Rachel 
Sztajn. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 40-41. 
394 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. A eficácia da lei ambiental em fomentar o comportamento 
sustentável no âmbito da disciplina urbanística: um estudo no Brasil e na Espanha. Disponível 
em:<https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/2608/ANA%20LUISA%20SCHMIDT
%20RAMOS.pdf>. Acesso em 12 jun. 2020, p. 59. 
395 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. op. cit., 2015, p. 41. 
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motivação que interferem no comportamento e nas decisões tomadas. Numa 

sociedade consumista, ainda que aparentemente exista grande pressão coletiva 

para que todos venham a consumir, faz-se possível verificar que é no âmbito de 

cada indivíduo que se encontram as razões próprias que explicam o modo de agir 

voltado para a aquisição desenfreada de bens, serviços e mercadorias: satisfação 

de desejos, disponibilidade de renda decorrente de emprego, facilidade de acesso 

ao crédito, necessidades decorrentes da obsolescência de produtos, falta de 

percepção do impacto de determinadas ações ao meio ambiente, entre outros. 

Fala-se em danos ambientais globais, mas muitas vezes se esquece que 

as ações danosas à natureza são provocadas a partir de ações individuais, ainda 

que fracionadas e encobertas no âmbito de grandes corporações governamentais ou 

empresariais. Derani e Duarte destacam: 

O impacto sobre a natureza amplifica o impacto social dessa 
racionalidade. Em suma, temos um sistema incapaz de enxergar a si 
mesmo e dar conta de suas próprias pontas soltas. Rumo ao seu 
esgotamento, o sistema econômico precisa de substantiva correção 
de rumo, algo que seja institucional e geral”396. 

A desejada correção de rumo é alcançável e se torna viável a partir do 

conhecimento das motivações individuais que levam às ações humanas e que 

moldam o comportamento. É possível pensar em ferramentas capazes de contribuir 

para limitações à voracidade do agir do homem contra o meio ambiente, bem como 

de conduzir a conduta de um indivíduo para uma via sustentável, desde que 

conhecidas e estudadas as razões que levam o homem a agir de uma ou de outra 

forma. 

O comportamento humano sofre constante influência das circunstâncias 

que o rodeiam. Não é tarefa fácil traduzir este fenômeno dito complexo em moldes 

compreensíveis aos olhos. De um lado, sabe-se que o comportamento humano não 

é gerido tão-somente pela força interna da consciência. De outro, ainda é preciso 

visualizar quais são os possíveis fatores de instigação e como estes operam na 

tomada de decisões. Analisar as diversas interações dinâmicas que envolvem a vida 

                                            
396 DERANI, Crisitane; DUARTE, Matheus. A sexta extinção e o direito por uma econômica 
ecológica. op. cit., 2019, p. 24. 
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de cada indivíduo demanda incursão em campo de conhecimento capaz de 

desempenhar tal mister.  

Em Mackaay e Rousseau se colhe importante anotação: 

A escassez nos força a utilizar as coisas à nossa disposição melhor e 
a imaginar novas formas ou meios de fazê-lo. A inovação que 
modifica o ambiente de outro lado força a que nos adaptemos ao 
novo modo de fazer. A natureza põe os seres humanos diante de 
mudanças imprevistas que alteram as previsões e os obrigam a se 
adaptar, encontrar novas maneiras de fazer. A incerteza ou a 
ignorância relativa a circunstâncias que afetam a nossa vida e o 
elemento-surpresa resultantes são aspectos inafastáveis da condição 
humana. Levar em conta a incerteza, pela inovação e pela absorção 
do risco, caracteriza a atividade humana397. 

Cabe à ciência do direito contribuir para o necessário equilíbrio social, 

econômico e ambiental. O direito, conforme lição de Barroso, “é uma invenção 

humana, um fenômeno histórico e cultural, concebido como técnica de solução de 

conflitos e instrumento de pacificação social”398. 

Para Norberto Bobbio, “o que comumente chamamos direito é um 

fenômeno muito complexo, que tem como ponto de referência um sistema normativo 

inteiro (...)”, sendo que “(...) o ordenamento jurídico (como todo sistema normativo) é 

um conjunto de normas”399. Prossegue o renomado autor italiano: 

Na realidade, os ordenamentos são compostos por uma miríade de 
normas que, tal como as estrelas no céu, ninguém jamais foi capaz 
de contar (...). Os juristas reclamam que sejam demasiadas e, não 
obstante, criam-se sempre novas normas, e não se pode senão 
seguir criando-as a fim de satisfazer todas as necessidades da vida 
social cada vez mais variada e intrincada400. 

Não se esqueça, ademais, que o direito é um produto cultural e social. E o 

consumismo se aderiu à cultura da pós-modernidade. Eros Grau enfatiza:  

Nível de um todo complexo – a estrutura social global –, o direito nela 

                                            
397 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do direito. Tradução de Rachel 
Sztajn. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 39. 
398 BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 13. 
399 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon. São Paulo: 
EDIPRO, 2011, p. 45.  
400 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. p. 51. 
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se compõe e resulta da sua própria interação com os demais níveis 
desse todo complexo. (…) Produto cultural, o direito é, sempre, fruto 
de uma determinada cultura401. 

O papel do direito vai além do mero mecanismo de controle e resolução 

de conflitos; trata-se, conforme se verá, num importante e poderoso instrumento 

indutor de transformações sociais e de alcance da pacificação. 

O aparato jurídico oportuniza o controle social. Para tanto, é possível 

apontar a existência de duas vertentes metodológicas: i) a sociologia do direito, que 

se vale do método empírico-causal; e ii) a dogmática jurídica, com o método lógico-

normativo. Silveira faz a distinção: 

O método lógico-normativo possui a finalidade de verificar no interior 
de um "cosmos de regras abstratas" suas regras de validade, 
realizando uma verificação de compatibilidade lógica das normas em 
um ordenamento. Esta operação, portanto, situa-se no plano ideal, 
ou seja, no pensamento racional, no plano das ideias. Já o método 
empírico-causal investiga o comportamento dos indivíduos frente a 
um sistema de regras, avaliando a potencialidade de suas condutas 
subsumirem aquelas disposições, ou ainda, orientarem-se segundo o 
conteúdo da norma, ainda que não cumprindo o disposto nela402. 

O estudo da sociologia do direito possui especial interesse para este 

momento da pesquisa, relegando-se para etapa posterior a análise da dogmática 

jurídica e o método lógico-normativo. A opção por primeiro apresentar o discurso 

sociológico e com viés comportamental decorre de uma certa deficiência e 

incapacidade que vem sendo evidenciada em normas e regras positivadas em 

diplomas legais que não inibem a ação predatória e danosa praticada pelo homem 

contra os biossistemas. Tal percepção é extraída no discurso de Timm e Squeff, no 

que segue: 

(...) atualmente vislumbra-se uma limitação no discurso dogmático do 
Direito, uma vez que ele não tem encontrado, dentro do seu 
ferramental, formas efetivas de combater tal ação humana irracional 
ou pelo menos predatória. Enquanto teoria pura, o Direito mostra-se 
evidentemente reducionista no que tange ao controle da sociedade, 
haja vista que apenas coibir (negativamente) as condutas individuais, 

                                            
401 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8 ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 22.  
402 SILVEIRA, Daniel Barile da. Max Weber e Hans Kelsen: a sociologia e a dogmática jurídicas. 
Revista de Sociologia e Política, n. 27, nov. 2006, pp. 171-179, Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná, 2006, p. 173. 
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aplicando uma metodologia lógico-dedutiva, não remedia as 
situações comumente enfrentadas pela sociedade, como as práticas 
delituosas e degradantes do meio ambiente403. 

Dito isso, tem-se na sociologia jurídica, com enfoque no seu método 

empírico-causal, importante contribuição para a investigação do comportamento dos 

indivíduos frente a um sistema de regras. A propósito, o direito como ciência 

comportamental aplicada deve buscar inteiração com outras ciências sociais e do 

comportamento humano – psicologia e economia são exemplos –, a fim de produzir 

conhecimento voltado para atender as finalidades de controle social por meio de 

normas.  

Trata-se de um viés funcional da ciência do direito, que “busca transpor a 

barreira normativa para alcançar efetivamente os objetivos da sociedade, 

abandonando o isolamento do campo jurídico e aceitando” contribuições de outras 

ciências, em especial da economia, permitindo-se a superação das eventuais falhas 

de forma pragmática, avaliando-se “os prós e os contras de uma determinada 

escolha lógica (Teoria da Escolha Racional), ou medidas as probabilidades de 

escolhas estratégicas quando estimuladas pela conduta alheia (Teoria dos 

Jogos)”404. 

Roscoe Pound, citado na obra de Simone Goyard-Fabre, insiste “na 

natureza social do direito que, declara ele, devido aos interesses dos indivíduos e 

dos grupos, só pode ser compreendido pela necessidade de um ‘controle social’ 

composto de autoridade e regularidade”. E, indo além, arremata: o direito deriva “dos 

esforços para combater a desordem e para aplanar os distúrbios e as dificuldades, e 

isso com um mínimo de atritos e estragos”405. 

Percebe-se uma vocação funcional das regras jurídicas. Há uma 

necessária relação do direito com o conjunto dos meios de controle dos fenômenos 
                                            
403 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. Contribuições da análise 
econômica do direito para a proteção ambiental: o caso para normas promocionais. In: 
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; Trennepohl, Terence (coord.). Temas de direito ambiental 
econômico. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 66. 
404 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. Contribuições da análise 
econômica do direito para a proteção ambiental: o caso para normas promocionais. op. cit., 
2019, p. 67. 
405 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. Tradução de Claudia Berliner. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 167. 
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sociais; logo, a ciência jurídica é um instrumento de controle social406. A 

normatividade do direito “seria um modo de descrever a relação instrumental entre a 

instituição de determinadas normas jurídicas e a garantia do bem-estar da respectiva 

comunidade social instituidora das mesmas”407. 

Mendonça oferece importante contribuição para a influência do direito na 

modulação de comportamentos: 

(...) se estão corretas as premissas segundo as quais as pessoas 
agem racionalmente e respondem a incentivos que induzem 
comportamentos mediante prêmios e punições, pode-se afirmar com 
segurança que as normas positivadas estão entre esses estímulos 
externos, sendo certo que quanto mais elas forem aderentes às 
instituições sociais, mais eficiente poderá ser o sistema408. 

Propõe-se, dessarte, uma releitura do direito sob a ótica de duas ciências 

auxiliares em específico, cujas ferramentas ofertadas merecem exame atento. A 

análise comportamental do direito, corrente intelectual intimamente ligada à 

psicologia, e a análise econômica do direito, cuja concepção conecta a ciência 

jurídica com a economia. Ambas, aliás, apresentam-se como alternativas para 

ajudar nos incentivos necessários para positivas mudanças de comportamento e no 

processo de tomada de decisões neste mundo de escassez, inovações e incertezas, 

sendo foco dos próximos tópicos.  

Desde logo se anuncia a importância destes temas para o presente 

estudo, justamente por se tratar de abordagem interdisciplinar entre psicologia, 

economia e direito com a finalidade de compreender comportamentos e contribuir 

para a ação humana ambientalmente sustentável. 

 

2.2.2 A análise comportamental do direito 

                                            
406 GOYARD-FABRE, Simone. op. cit., 2002, p. 167. 
407 AGUIAR, Julio Cesar de. Análise comportamental do direito: uma abordagem do direito como 
ciência do comportamento humano aplicada. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito 
da UFC, v. 34.2, jul./dez. 2014, Fortaleza: Edições Universidade Federal do Ceará, 2014, p. 248. 
408 MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil: o dano e a sua 
quantificação. São Paulo: Atlas, 2012, p. 17. 
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Na conjuntura proposta, importante se faz estudar o comportamento 

humano, notadamente compreender aquilo que incentiva ou desestimula a ação do 

homem em determinadas circunstâncias: “por que fazemos o que fazemos e o que 

devemos e não devemos fazer”409. Entender este mecanismo comportamental que 

leva o indivíduo à tomada de decisões pode auxiliar em direcionamentos salutares 

para a promoção de comportamento desejável. 

Nesse rumo, tanto o direito quanto a psicologia são ciências que tratam 

da conduta humana e, por conseguinte, faz-se necessário buscar relação e 

interação entre ambas. Com efeito, é desta aproximação que surge a análise 

comportamental do direito. 

A integração entre o direito e a psicologia oferece importante ferramenta 

de estudo da estrutura das normas jurídicas enquanto estímulo das condutas 

humanas, notadamente para coibir e/ou limitar eventuais condutas predatórias do 

homem e dos diversos grupos sociais – com especial interesse nesta pesquisa para 

as questões ambientais –, influenciando o processo racional de escolhas. Veja-se: 

Se pessoas respondem a incentivos, então, do ponto de vista de uma 
ética consequencialista, as regras de nossa sociedade devem levar 
em consideração a estrutura de incentivos dos agentes afetados e a 
possibilidade de que eles mudem de conduta caso essas regras 
sejam alteradas410. 

O conhecimento decorrente da análise comportamental do direito, em 

especial o entendimento das consequências sociais mais amplas da instituição, 

modificação e aplicação das normas jurídicas, destrinça mecanismo de auxílio na 

busca por soluções para os problemas da sociedade humana em escala global.  

Veja-se que o direito, no dizer de Rudolf von Ihering, “(...) não é mero 

pensamento, mas sim força viva (...), é um labor contínuo, não apenas dos 

governantes, mas de todo o povo”411. 

                                            
409 BAUM, William M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. 
Tradução de Daniel Bueno. 3 ed. Porto Alegre: Artmed (edição digital), 2019, p. 3. 
410 GICO JR., Ivo T. op. cit., 2016, p. 25. 
411 IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. 7 ed. rev. da tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 35. 
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O direito não é estático, sujeitando-se a evolução e transformações com o 

avanço da humanidade. Eros Roberto Grau assevera que o “(...) Direito é produto 

histórico, cultural, está em contínua evolução”412. O direito, portanto, pode contribuir 

na modulação dos atos humanos necessários para um adequado viver na realidade 

interplanetária atual. 

Para Neves, “o direito, na qualidade de subsistema social autônomo, pode 

contribuir para a regulação do seu contexto social em uma sociedade 

hipercomplexa”413. Mais à frente, na mesma obra ao tratar da relação entre sistema 

jurídico e sociedade, Neves destaca que ao direito também cumpre “a importante 

função de regulação da conduta”414. 

De fato, ao se voltar o olhar para cada ordenamento jurídico, busca-se 

observar como as ações humanas são regradas, notadamente aquelas voltadas 

para a relação com o meio ambiente, uma vez que um grande desafio a ser 

alcançado na sociedade atual consiste, portanto, em crescer e se desenvolver sem 

rumar para o fim: ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente 

correto é buscar a sustentabilidade415. A ciência do direito, acompanhada da 

psicologia, pode e deve contribuir para o alcance destes fins e o controle do 

comportamento humano por meio de normatividade é importante alternativa. 

É possível afirmar que recaem sobre o homem as decisões a respeito de 

como deve agir no seu cotidiano. Nos desdobramentos de sua vida, um indivíduo 

pode agir com cautela quando o tema é degradação ambiental, ou pode se pautar 

numa ideia de que a natureza deve ser subjugada para servir ao homem, não 

havendo restrições ou limitações na sua utilização. Perceba-se que, na sua 

essência, a conduta é um resultado da interação complexa de fatores individuais 

(moral, vieses subjetivos, histórias de vida, etc.) e situacionais (estímulos ou 

restrições apresentadas ao indivíduo pelo ambiente). A tomada racional de decisões 

                                            
412 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8 ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 24. 
413 NEVES, Marcelo. Constituição e direito na modernidade periférica: uma abordagem teórica e 
uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018, p. 52. 
414 NEVES, Marcelo. op. cit., 2018, p. 213. 
415 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 
43. 
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e a ação ou reação delas decorrentes, logo, sofrem influência dos estímulos ou 

incentivos que se apresentam.  

A vida na pós-modernidade, conforme já apresentado neste trabalho, tem 

se voltado para a busca constante por mais crescimento econômico, o que se dá por 

estímulos e incentivos à produção em massa e ao consumismo, os quais são 

apontados como elementos fundamentais para a manutenção do modo de vida atual 

e, por isso, integram constantemente o processo de tomada racional de decisões. 

Por certo, compreender o que aumenta ou diminui a probabilidade de 

alguém agir de uma ou outra forma é importante desafio. Conhecer instrumentos e 

ferramentas que conduzam a hábitos mais sustentáveis é necessário.  

Logo, a análise comportamental do direito representa um importante 

campo do conhecimento e que, por isso, merece atenção neste instante da 

pesquisa. A propósito, não se pretende esgotar o tema, mas apresentar 

conhecimentos teóricos que servirão de suporte para o desenvolvimento da ideia 

central deste trabalho, voltadas principalmente para as interações do homem com o 

ambiente onde está inserido.  

Moreira e Medeiros apresentam importante ramo da psicologia: 

A Análise do Comportamento é uma ciência que está preocupada em 
produzir conhecimento empírico/experimental que estabeleça 
relações entre variáveis ambientais e o comportamento. No âmbito 
filosófico, o Behaviorismo está preocupado com questões sobre a 
natureza dessa ciência, de seus métodos e do seu objeto de estudo 
(o comportamento). Em sua concepção atual, portanto, não é uma 
abordagem psicológica, mas uma filosofia416. 

Como se vê, a análise do comportamento pode contribuir ativamente na 

produção de conhecimento capaz de estabelecer fatores de incentivo para produzir 

ação humana que possa gerar tanto consequências desejadas, quanto desestímulo 

para condutas tidas por inadequadas. O estudo de como o homem procede, interage 

                                            
416 MOREIRA, Márcio Borges; MEDEIROS, Carlos Augusto de. op. cit., 2019, pos. 6602 de 6958 – 
95%. 
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e responde ao ambiente onde está inserido perpassa o aprendizado da psicologia e 

remete ao comportamentalismo ou ao behaviorismo radical417.  

Em breve resumo sobre o tema, é possível destacar inicialmente que, no 

final do século XIX, a psicologia começou a se apresentar como “ciência 

independente, pelas pesquisas de Gustav Gechner e Wilhelm Wundt”418, os quais 

difundiram a ideia de que o objeto de estudo da psicologia era a consciência e o 

método eleito era a introspecção.  

No entanto, a fim de substituir a introspeção, John Broadus Watson, 

psicólogo norte-americano, publicou “O manifesto behaviorista”419, em 1913. Foi com 

tal publicação que surgiu formalmente o termo behaviorismo, que pode ser definido 

“como um sistema teórico que se concentra no estudo de comportamento 

observável, e não da consciência”420. Abandonaram-se os dilemas de uma ciência 

do pensamento e introspectiva, que enfrentava as dificuldades de comprovação 

prática e subjetivas, para se fazer ciência por meio do exame do comportamento 

concreto dos homens, algo objetivo, observável e que permitia análise científica 

evidente. 

O behaviorismo metodológico de J. B. Watson apontava que a psicologia 

deveria ser definida como a ciência do comportamento: “essa ciência do 

comportamento (...) não usaria nenhum dos termos tradicionais que se referem à 

mente e à consciência, evitaria a subjetividade da introspecção e das analogias 

entre animais e humanos e estudaria apenas o comportamento objetivamente 

observável”421. 

                                            
417 Importante salientar: essa é uma opção teórica adotada para responder aos problemas propostos 
nesta pesquisa sem prejudicar ou extrapolar a sua estrutura metodológica. Porém, há outras 
plataformas científicas também capazes de contribuir para esta temática. Atualmente, a ciência sobre 
o comportamento humano também é protagonizada pela psicologia social, pela neuropsicologia, pela 
neurociência, entre outras. 
418 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. Temas clássicos da psicologia sob a 
ótica da análise do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan (edição digital), 2012, p. 1. 
419 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. op. cit., 2012, p. 1. 
420 DAVISON, Gerald C.; NEALE, John M. Psicologia do comportamento especial. Tradução de 
Ruy Jungmann e A. B. Pinheiro de Lemos. 8 ed, Rio de Janeiro: LTC, 2003, p. 37. 
421 BAUM, William M. op. cit., 2019, p. 9. 
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A obra de Watson, de fato, foi “uma espécie de marco histórico do 

surgimento do behaviorismo”; todavia, malgrado “muitas das concepções 

apresentadas por Watson em sua obra ainda se façam presentes”, a “proposta 

original sofre reformulações e a correta compreensão do que é o Behaviorismo” 

devem ser creditadas ao grande nome que deu destaque ao tema, cuja vasta obra 

redesenhou a análise comportamental: Burrhus Frederic Skinner422.  

De fato, com o passar dos anos, o estudo do comportamento humano 

recebeu outras nomenclaturas, tais como, “behaviorismo clássico, metodológico, 

mediacional e radical”, até chegar, nos dias atuais, ao “behaviorismo radical, de B. F. 

Skinner”. Moreira e Medeiros explicam que a análise do comportamento é “a 

formulação atual fundamentada nessa filosofia e que suas principais concepções 

foram apresentadas por Skinner”423. 

Diferentemente dos outros behavioristas – que se concentraram em 

métodos das ciências naturais, tais como medição e controle experimental –, 

Skinner focou nas explicações científicas: “o caminho para uma ciência do 

comportamento era por meio do desenvolvimento de termos e conceitos que 

permitiriam explicações verdadeiramente científicas”, denominando a sua proposta 

de análise comportamental não como behaviorismo metodológico, mas sim de 

behaviorismo radical424.  

Para Skinner, “o behaviorismo não é a ciência do comportamento 

humano, mas, sim, a filosofia dessa ciência”, de modo que “quando falamos de 

behaviorismo, estamos discutindo questões filosóficas, isto é, questões que orientam 

a forma como entendemos o mundo ou uma parte específica dele; estamos falando 

de uma visão de mundo”425, cujo objeto de estudo são as interações do indivíduo 

com o ambiente onde está inserido, fenômeno psicológico que deve ser analisado a 

partir das relações entre determinadas ações e suas consequências. 

                                            
422 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. op. cit., 2012, p. 2. 
423 MOREIRA, Márcio Borges; MEDEIROS, Carlos Augusto de. op. cit., 2019, pos. 6602 de 6958 – 
95%. 
424 BAUM, William M. op. cit., 2019, p. 9. 
425 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. op. cit., 2012, p. 2. 
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A análise comportamental do direito, portanto, volta-se para uma 

abordagem da ciência jurídica fundamentada no behaviorismo radical. O direito, 

como ciência social, pode ser visto como um sistema de padrões de hábitos 

entrelaçados que propõe o controle punitivo das ações e reações humanas 

consideradas socialmente indesejáveis.  

O comportamento do homem em sociedade deve ser estudado para que 

se possa compreender quais condutas devem ser estimuladas e quais ações ou 

reações precisam ser inibidas. “A unidade básica de análise que descreve e 

relaciona esses eventos chama-se contingência, que pode ser definida como uma 

descrição (do tipo se isso então aquilo) de relações entre eventos”426, isto é, a 

contingência significa uma relação de dependência entre eventos comportamentais 

e ambientais. 

O behaviorismo radical destaca que os padrões comportamentais de um 

indivíduo são o resultado da conjugação de três processos seletivos combinados: o 

filogenético, o ontogenético e o sociocultural. Julio Cesar de Aguiar explica:  

(...) tais contingências serão chamadas filogenéticas, quando 
pertinentes à sobrevivência e reprodução das espécies; 
ontogenéticas, quando se referirem à modelagem, manutenção ou 
extinção de padrões comportamentais durante o tempo de vida de 
um indivíduo; e socioculturais, quando relativas à sobrevivência e 
reprodução de um determinado grupo social como um todo427. 

Referido autor continua e explica que é “por intermédio desses três 

processos seletivos que as consequências de um dado comportamento individual 

influenciam decisivamente a preservação ou a extinção desse padrão 

comportamental ao longo do tempo”428. O elemento comum destas três formas de 

seleção é o impacto que causam nos padrões de condutas dos indivíduos, afetando 

ou promovendo mudanças comportamentais: “se ‘x’ acontecer, então a 

consequência será ‘y’”. 

                                            
426 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. op. cit., 2012, p. 14. 
427 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 252. 
428 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 251. 
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Detalhando os três processos seletivos, destaca-se primeiramente a 

seleção comportamental filogenética, que se dá no âmbito da evolução das espécies 

e, neste sentido, o padrão comportamental selecionado é o reflexo ou padrões fixos 

de ação, ou seja, a relação fixa entre um determinado estímulo e uma certa resposta 

– ação e reação. “A explicação selecionista para a existência dos reflexos é a 

vantagem adaptativa que os mesmos trouxeram aos indivíduos que apresentaram 

tais características no passado, primeiramente na forma embrionária, acentuando-se 

gradativamente após várias e sucessivas gerações”429. Os reflexos são limitados e 

restritos e se referem principalmente à fisiologia interna do organismo.  

Para se referir aos comportamentos reflexos usa-se o termo 

comportamento respondente e para os reflexos aprendidos dá-se o nome de 

condicionamento respondente. Na seleção filogenética, as contingências de 

sobrevivência e reprodução incidem sobre várias gerações de indivíduos da mesma 

espécie430. 

Indo além, na seleção comportamental ontogenética – que também pode 

ser chamada de aprendizagem operante ou comportamento operante –, merece 

destaque a possibilidade de evolução do conjunto comportamental do homem, 

permitindo a sua adaptação a circunstâncias mutáveis do ambiente ao seu redor. O 

comportamento operante é aquele influenciado ou controlado por suas 

consequências. Este tipo de aprendizagem pelas consequências recebe o nome de 

condicionamento operante, desenvolvido por Skinner. Aguiar define o 

condicionamento operante: 

Em termos bastante resumidos, o condicionamento operante pode 
ser descrito com base em quatro variáveis, a saber, a probabilidade 
de ocorrência de um padrão comportamental, o contexto, a 
motivação e as consequências, funcionando a primeira como variável 
dependente e as outras três como variáveis independentes431.  

Assim, num exemplo – o comportamento de um indivíduo no horário do 

meio-dia –, as circunstâncias do contexto – ex.: hora do almoço –, do estado 
                                            
429 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 253. 
430 AGUIAR, Julio Cesar de. Análise comportamental do direito: fundamentos para uma 
abordagem do direito como ciência comportamental aplicada. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp021156.pdf>. Acesso em 14 set. 2020, p. 119. 
431 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 254. 
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motivacional – ex.: fome –, e das consequências – ex.: comida boa é considerada 

reforço (consequência positiva pois haverá repetição do comportamento), comida 

estragada é considerada punição (consequência negativa pois não haverá repetição 

do comportamento) ou restaurante fechado é considerado extinção (comportamento 

desfeito) – tornam a sua ação uma seleção comportamental baseada no 

condicionamento operante. “Aprendizagem, então, é uma demonstração de 

comportamento novo ou modificado”, ou seja, “qualquer mudança duradoura na 

maneira como os organismos respondem ao ambiente”432.  

Na seleção ontogenética, as contingências de reforço, punição ou 

extinção são agentes de influência do ambiente sobre o indivíduo e, por isso, 

incidem sobre o seu comportamento na medida em que lhe reforçam, punem ou 

extinguem, alterando costumes e condutas durante a sua vida. Contexto, motivação 

e consequências direcionam um padrão habitual a partir da relação de dependência 

entre eventos. 

Por fim, destaca-se a seleção comportamental sociocultural, onde quem 

evolui é um grupo social ou cultural, que é constituído por padrões comportamentais 

que funcionam como contexto, motivação ou consequências reforçadoras ou 

punitivas para outros comportamentos humanos. Via de regra, apenas na espécie 

humana é possível observar o fenômeno da evolução sociocultural em seu sentido 

pleno, haja vista que é por meio da linguagem que se faz possível transmitir 

seletivamente no tempo e no espaço padrões comportamentais que punem ou 

recompensam outros padrões comportamentais433.  

Na seleção sociocultural as contingências de sobrevivência e reprodução 

incidem sobre um dado grupo social como um todo ao longo de sua jornada, 

modelando padrões comportamentais. É neste contexto de seleção que se 

apresenta o conceito de regras, que podem ser definidas como:  

(...) padrões comportamentais complexos os quais auxiliam os 
indivíduos a adaptarem seus comportamentos às contingências 
ambientais humanas e não humanas, sem terem de se expor 

                                            
432 HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. op. cit., 2012, pp. 20-21. 
433 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 255. 
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diretamente a tais contingências. Exemplos de regras são ordens, 
conselhos, máximas, leis jurídicas ou científicas434. 

Skinner explica que dentre as regras de controle comportamental estão as 

leis. Destarte, lei “é o enunciado de uma contingência de reforço mantida por uma 

agência governamental”435, ou seja, a lei especifica um comportamento e a 

consequência da sua não observância, que costuma ser uma punição. As regras 

comportamentais impulsionam padrões de conduta. 

Aguiar elucida a ideia de regras na seleção sociocultural: 

(...) a seleção sociocultural não é uma seleção de comportamentos 
quaisquer com base em regras, mas a seleção dessas próprias 
regras - que poderíamos chamar de primárias - com base em outras 
regras - que poderíamos denominar secundárias. Isso implica dizer 
que o mecanismo da seleção sociocultural não é qualquer tipo de 
regra, mas um tipo especial que visa a controlar o próprio 
comportamento dos membros do grupo social de controlar os 
comportamentos de outros por meio de regras. Eu denomino regras 
de controle comportamental a esse tipo especial de regras que 
regulam a imposição de regras, entre as quais, como veremos, se 
incluem as normas jurídicas436. 

Dito isso, importante trazer este conceito de regras de controle 

comportamental para a análise comportamental das normas jurídicas, as quais se 

apresentam como meio de controle social do comportamento dos indivíduos 

submetidos a uma certa ordem social, impondo-lhe coercitivamente normas de 

conduta. Skinner desvenda: 

O planejamento do comportamento humano envolve, claro, o 
controle, e possivelmente, a pergunta feita com maior frequência ao 
behaviorista é: Quem exercerá o controle? A questão representa o 
secular engano de considerar o indivíduo, em vez do mundo em que 
vive. Não será um ditador benévolo, um terapeuta compassivo, um 
professor devotado ou um industrial dotado de espírito público que 
planejarão um modo de vida que atenda aos interesses de todos. Em 
vez disso, devemos considerar as condições em que as pessoas 
governam, dão ajuda, ensinam ou organizam sistemas específicos 
de incentivo. Por outras palavras, devemos considerar a cultura 

                                            
434 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 256. 
435 SKINNER, Burrhus Frederic. Ciência e comportamento humano. Tradução de João Carlos 
Todorov e Rodolfo Azzi. 11 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 370. 
436 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 258. 
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como um meio social437. 

Valendo-se da lição de Aguiar e voltando-se para a temática ambiental – 

tema de interesse desta pesquisa –, é possível aplicar a ideia de regras de controle 

comportamental ao pensar da seguinte forma: o sistema social especializado de 

direito seria o ordenamento jurídico brasileiro; as organizações jurídicas estatais que 

compõem este ordenamento jurídico seriam, além do parlamento criador das leis, os 

tribunais de todas as instâncias intérpretes das normas, bem como os 

jurisdicionados seriam todos os indivíduos submetidos à jurisdição brasileira, nos 

termos da constituição federal e das leis infraconstitucionais no tocante às normas 

que tratam das questões do meio ambiente. Todo este sistema social especializado 

apresenta uma rede de padrões comportamentais complexos, que impõem regras 

de conduta – constituição, leis, decretos, jurisprudência, normas jurídicas – para o 

comportamento humano individual e coletivo, com o objetivo de preservação do 

meio ambiente438.  

O sistema jurídico, portanto, pode ser visto como um sistema social 

especializado – não só, mas também – na punição de comportamentos 

considerados indesejáveis ou reprováveis dentro de um contexto social complexo. A 

análise comportamental do direito, conforme visto, oferece conhecimento e 

ferramentas para delinear hábitos desejáveis e rechaçar condutas reprováveis por 

meio de regras de controle de condutas. 

A norma jurídica, nas suas mais variadas formas, integra o conjunto de 

padrões comportamentais entrelaçados que intermedeiam a ligação entre a 

ocorrência da ação indesejável e a respectiva punição. A análise comportamental da 

norma jurídica objetiva, portanto, mapear a rede de práticas habituais entrelaçadas 

que a compõem, analisar as respectivas contingências procedimentais – causa e 

efeito – e propor formas de intervenção. 

Aguiar pondera: 

Segundo tal abordagem, as normas jurídicas enquanto regras de 

                                            
437 SKINNER, Burrhus Frederic. Sobre o behaviorismo. Tradução de Maria da Penha Villalobos. 7 
ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002, p. 176. 
438 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 265. 
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controle comportamental incluem, além dos preceitos jurídicos 
estudados pelos juristas tradicionais, como leis e decretos, 
rebatizados de contingências jurídicas, outros dois tipos de regras, a 
saber, metas sociais e premissas comportamentais relevantes. Tal 
análise permite que a análise do direito enquanto fenômeno 
sociocultural deixe de ser uma visão apenas externa ao direito e 
passe a compor o ferramental analítico do jurista teórico e prático. 
Isto porque possibilita ao jurista, em especial ao aplicador do direito, 
analisar os fins sociais das normas e as premissas comportamentais 
que governam a obtenção ou não de tais fins, mediante a imputação 
de sanções a determinados comportamentos humanos439. 

A análise comportamental do direito busca tornar as consequências de 

médio e longo prazo mais relevantes para a determinação da atitude profissional dos 

operadores do direito, por meio de reforçadores e punidores condicionados verbais, 

preconizando uma concepção do direito como sistema social especializado no 

controle punitivo de condutas consideradas socialmente indesejáveis, propondo-se a 

estudar as normas e as regras jurídicas, buscando subsidiar intervenções visando a 

maior eficácia do direito e a sua aplicação de forma mais condizente com as metas e 

premissas comportamentais que lhes são inerentes, estimulando a ciência jurídica 

num viés utilitarista, consequencialista e pragmático.  

A presente pesquisa, não obstante, não se adstringe à relação entre 

direito e psicologia. É preciso, neste cenário pós-moderno, trazer para este diálogo 

interdisciplinar os conceitos da economia, o que pode se dar por meio da análise 

econômica do direito, conforme seguirá. 

 

2.2.3 A análise econômica do direito 

A análise do comportamento e o processo de tomada de decisões pode 

ser estudado também sob o ponto de vista da relação entre economia e direito. 

Neste momento, portanto, é importante salientar a conexão existente entre estas 

duas ciências. O direito é ciência voltada para a regulação de comportamentos; a 

                                            
439 AGUIAR, Julio Cesar de. op. cit., 2014, p. 269. 
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economia, por sua vez, é ciência que analisa o processo de tomada de decisões 

pelo homem em meio à escassez de recursos e suas consequências440. 

Para Baum, “o objetivo de uma ciência do comportamento é descrever o 

comportamento em termos econômicos (...). Seus métodos visam ampliar nossa 

experiência natural do comportamento pela observação precisa”441. 

A interdisciplinaridade entre economia e direito permite a troca de 

conceitos entre ambas as ciências, em dialética transformadora. “O diálogo entre 

direito e economia possui papel socializante à medida que não procura apenas as 

soluções dos acidentes já ocorridos, mas também maneiras alternativas de evitá-los 

ao menor custo”442.  

Na ensinança de Squeff se distingue importante marca da relação entre 

direito e economia: 

A ciência do direito consiste no estudo das normas, cujo desígnio é 
determinar o comportamento humano, atuando coativamente tanto 
na sua perspectiva repressiva quanto promocional. A ciência 
econômica, por sua vez, é o estudo da forma como as sociedades 
(formada por seres racionais) utilizam os recursos escassos para 
produzir bens com valor e como os distribuem entre os seus 
membros. Por conseguinte, a análise econômica do direito (AED), é 
o uso dos métodos e resultados da economia para melhorar a 
compreensão do direito e ajudar a reformulá-lo443. 

A análise econômica do direito – AED, portanto, apresenta-se como 

metodologia que contribui significativamente para a compreensão dos fenômenos 

sociais e que auxilia na tomada racional de decisões jurídicas, valendo-se de 

argumentos consequencialistas para mitigar danos e efeitos práticos indesejáveis444.  

                                            
440 GICO JR., Ivo T. Introdução à análise econômica do direito. op. cit., 2016, p. 17. 
441 BAUM, William M. op. cit., 2019, p. 28. 
442 QUEIROZ, Bruna Pamplona de; GONÇALVES, Jéssica. Direito e economia: 
interdisciplinaridade no ensino jurídico brasileiro. In: GONÇALVES, Everton das Neves; 
AZEVEDO, Lyza Anzanello de; GONÇALVES, Jéssica (org.). Direito, ju$tiça e economia: a 
influência dos parâmetros econômicos na esfera legal. 1 ed. Florianópolis: EMais, 2019, p. 63. 
443 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, pp. 95-96. 
444 Importante um breve recorte: no Brasil, o consequencialismo, base a AED, foi introduzido no 
ordenamento jurídico por meio da publicação da Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, que alterou o art. 
20 do Decreto-Lei n. 4.567, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Lindb) –, que dispõe que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 



191 
 

 

O input essencial da Análise Econômica do Direito é o direito 
positivo, entendido como conjunto de regras sustentadas por san-
ções estatais. Tais regras, e principalmente, as respectivas sanções 
que são impostas pelo seu descumprimento, são poderosos 
incentivos que influenciam drasticamente a tomada de decisão dos 
agentes racionais. Nesse sentido, as regras/sanções são 
processadas como preços pelos indivíduos racionais. Uma vez que 
se considere o direito positivo, e todas as suas instituições e 
organizações como um complexo sistema de comunicação formador 
de preços para as condutas intersubjetivas, é possível então aplicar 
de forma altamente eficaz os instrumentos econômicos no campo 
jurídico445. 

De fato, é tema que mereceria muitas linhas e estudo mais aprofundado, 

notadamente pelo seu caráter consequencialista. Todavia, volta-se a dizer, referida 

matéria será tratada nesta pesquisa em linhas gerais, limitando-se ao necessário 

para o desenvolvimento desta tese. 

A abordagem entre direito e economia poderia se dar a partir das 

pesquisas de precursores como Adam Smith – que relacionou os efeitos econômicos 

da legislação mercantilista destacando, por exemplo, a importância da garantia 

jurídica da propriedade para o funcionamento do sistema econômico – e Jeremy 

Bentham – que trabalhou o utilitarismo, dentro da visão consequencialista, e a 

percepção de que o ser humano, ao buscar o prazer e evitar a dor para maximizar a 

felicidade, deve elaborar leis que sejam concretamente úteis –, os quais 

representam a primeira onda da AED446, ou mais recentemente, a partir de vários 

estudos da década de 1960, ressaltando os textos científicos de Ronald Coase (The 

Problem of Social Cost, 1960), da Universidade de Chicago, e de Guido Calabresi 

(Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 1961), da Universidade 

de Yale, e, mais tarde, de Richard Posner (Economic Analysis of Law, 1973), 

também da Universidade de Chicago, que representam o que se pode chamar de 

segunda onda da AED e contribuíram decisivamente para aquilo que se tem hoje 

como análise econômica do direito447. Outros nomes também contribuíram para a 

                                                                                                                                        
práticas da decisão”. 
445 CARVALHO, Cristiano. Direito tributário e análise econômica: uma introdução atualizada. In: 
YEUNG, Luciana. Análise econômica do direito: temas contemporâneos. São Paulo: Actual, 2020, 
p. 114. 
446 MENDONÇA, Diogo Naves. op. cit., 2012, pp. 7-12. 
447 MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar. Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos 
custos e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, pp. 55-61. 
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AED e poderiam ser citados, mas se pede licença para, em nome dos ilustres 

economistas e juristas mencionados, reverenciar a todos aqueles que se dedicaram 

para a consolidação da análise econômica do direito. 

Com efeito, nesta pesquisa o objetivo é apresentar a análise econômica 

do direito como respeitável ferramenta, demonstrando-se a importância dos 

conceitos econômicos no ordenamento jurídico, a fim de conduzir comportamentos e 

orientar o processo racional de tomada de decisões.  

Gico Jr. conceitua a AED: 

A Análise Econômica do Direito (AED), portanto, é o campo do 
conhecimento humano que tem por objetivo empregar os variados 
ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências afins 
para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o 
desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, 
principalmente com relação às suas consequências448. 

Cristiano Carvalho também define o tema com viés comportamental: 

(...) a Análise Econômica do Direito é o método interdisciplinar que 
busca aplicar ao fenômeno jurídico conceitos e ferramentas 
microeconômicas, a fim de observar, compreender e prever o 
comportamento humano em um contexto normativo, bem como 
propor alterações no próprio direito positivo, de modo que este possa 
alcançar de forma mais eficiente os valores e fins almejados 
socialmente449. 

Dos conceitos realçados é possível apontar que as normas são 

assimiladas pelos indivíduos como preços e passam a integrar o referido processo 

racional de tomada de decisões. As regras e sanções que integram o ordenamento 

jurídico passam a ser consideradas como influenciadoras do arbítrio humano. 

Apresentando a relação entre direito e economia, Salama destaca cinco 

conceitos centrais de interesse para ambas as ciências e que impactam diretamente 

no comportamento humano degradador do meio ambiente, logo, possuindo real 

importância neste estudo: escassez, maximização racional, equilíbrio, incentivos e 

eficiência. Cabe a transcrição: 

                                            
448 GICO JR., Ivo T. op. cit., 2016, p. 17. 
449 CARVALHO, Cristiano. op. cit., 2020, pp. 114-115. 
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1. Escassez. Os indivíduos vivem em um mundo de recursos 
escassos. Se os recursos fossem infinitos, não haveria o problema 
de se ter que equacionar sua alocação; todos poderiam ter tudo o 
que quisessem e nas quantidades que quisessem. Mas num mundo 
de recursos escassos os indivíduos precisam realizar escolhas. 
2. Maximização racional. Os indivíduos farão escolhas que atendam 
seus interesses pessoais, sejam esses interesses quais forem. 
Assim, na formulação de teorias, se partirá da premissa de que os 
indivíduos calculam para alcançarem os maiores benefícios aos 
menores custos (...). 
3. Equilíbrio. O equilíbrio é o padrão comportamental interativo que 
se atinge quando todos os atores estão maximizando seus próprios 
interesses simultaneamente. Uma lei, por exemplo, é o resultado que 
surge – é um ponto de equilíbrio, portanto – quando todos os agentes 
políticos estão maximizando seus interesses através do processo 
político. 
4. Incentivos. Incentivos são preços implícitos. Nos mercados, 
indivíduos procuram maximizar seus benefícios realizando escolhas 
que minimizem seus custos e maximizem seus benefícios. Assim, 
consumidores geralmente irão consumir menor quantidade de um 
bem quando o preço subir, e maior quantidade quando o preço cair 
(...). As condutas humanas, inseridas em determinado contexto 
institucional, podem seguir uma dinâmica parecida. Por exemplo: de 
acordo com o Código Nacional de Trânsito, exceder o limite de 
velocidade em uma rodovia enseja o pagamento de multa. Portanto, 
ao dirigir um automóvel em alta velocidade cada motorista irá 
sopesar, de um lado, (a) o benefício auferido com o aumento da 
velocidade (em virtude, por exemplo, do prazer de dirigir em alta 
velocidade ou do menor tempo do percurso) e, de outro, (b) o custo 
da multa por excesso de velocidade ponderado pela probabilidade de 
que haja autuação e imposição da multa. Neste caso específico, os 
incentivos legais resultam do limite de velocidade estabelecido em 
lei, do valor da multa e da eficácia da fiscalização. 
5. Eficiência. O termo “eficiência” tem diversas acepções. Neste 
trabalho, eficiência diz respeito à maximização de ganhos e 
minimização de custos450. 

Veja-se a influência destes conceitos, que são multidisciplinares e se 

espraiam no modo de vida pós-moderno, cuja marca de desenvolvimento está 

atrelada à percepção de crescimento econômico, que muitas vezes impulsiona a 

ação do homem para o consumo exagerado, com reflexos devastadores para os 

ecossistemas. Por isso sobressai a seriedade das concepções de escassez, 

equilíbrio, eficiência, incentivos e escolhas racionais, na medida em que economia e 

meio ambiente possuem relação de dependência: a economia depende do meio 

                                            
450 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “direito e economia”?. In TIMM, Luciano Benetti; CATEB, 
Alexandre Bueno et al. Direito & economia. 2 ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008, pp. 54-55. 
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ambiente, pois é nele em que se encontra a matéria prima ambiental que move a 

economia. Veja-se: 

O que na essência trata a análise econômica é simplesmente criar 
uma ferramenta útil que nos permita auxiliar na tomada de decisões, 
tendo em conta não só os fatores ambientais propriamente ditos 
(qualidade de vida), mas também o custo e o benefício econômico 
dos mesmos, de maneira que nos conduza a ter uma ideia precisa do 
preço de nossa qualidade de vida. Devemos ter em mente que a 
análise econômica do meio ambiente não só nos permitirá saber o 
custo de uma determinada ação, mas também nos ajudará a 
conhecer o benefício econômico dessa ação451. 

A compreensão de temas da economia, relacionados com o direito – “a 

economia nos ajuda a perceber o direito de uma maneira nova, que é extremamente 

útil para os advogados e para qualquer pessoa interessada em questões de políticas 

públicas”452 –, são condutores do comportamento dos indivíduos e permitem orientar 

a atividade humana a fim de evitar ou atenuar a exploração exagerada dos recursos 

naturais.  

A degradação acelerada do meio ambiente torna evidente a finitude e a 

escassez dos recursos naturais e traz à tona, neste contexto de análise econômica 

do direito, a chamada tragédia dos comuns (ou tragédia dos baldios), já citada 

anteriormente nesta pesquisa (vide capítulo 1.4.1 retro), uma metáfora que explica 

como os recursos comuns possuem a tendência de serem explorados em 

proporções indesejáveis do ponto de vista social, caminhando para o seu 

esgotamento453.  

O enfoque dado por organizações governamentais e empresariais aos 

problemas ambientais decorrentes da sua relação com a natureza deve ser 

ajustado. Diante da finitude da matéria prima da natureza, a concepção de 

                                            
451 BERASALUCE, Luis Hernández. Economía y mercado del médio ambiente. Madrid: Ediciones 
Mundi-prensa, 1996, p. 13: “Lo que en esencia trata el análisis económico, es simplemente crear un 
herramienta útil que nos permita ayudar a la toma de decisiones, teniendo en cuenta no solo los 
factores ambientales, propiamente dichos (calidad de vida), sino también el coste y el beneficio 
económico de los mismos, de manera que nos conduzca a tener la idea precisa del precio de nuestra 
calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que el análisis económico del medio ambiente no solo 
nos va a permitir conocer el coste de una determinada acción, sino que nos ayudará a conocer el 
benefício económico de esa acción” (tradução livre). 
452 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito e economia. Tradução de Luis Marcos Sander e 
Francisco Araújo da Costa. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 33. 
453 WOLKART, Erik Navarro. op. cit., 2019, p. 85. 
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monetarização do meio ambiente não parece algo repulsivo; “ao contrário, ela 

permite a (re)organização da própria sociedade. E o direito, enquanto condutor de 

comportamentos sob a ótica funcional, detém essa capacidade”454. 

Timm e Squeff esclarecem que a atuação de indivíduos e empresas no 

meio mercadológico gera externalidades, as quais podem ser negativas quando o 

ambiente é colocado em xeque e o custo dessa atividade supera o benefício 

(ineficiência econômica e elevado custo social)455.  

Em obra própria, Squeff lembra que:  

(...) todas as externalidades deveriam ser integradas no cálculo dos 
custos de transação, vez que quando um bem é oferecido de graça, 
o seu consumo será sempre maior do que se o mesmo fosse de 
alguma forma valorado, especialmente quando se trata de recursos 
naturais essenciais para a preservação da vida (visão 
antropocêntrica) e do planeta em si (visão ecológico-sistêmica), cujos 
reflexos são sentidos igualmente na economia456. 

Sobre o tema externalidades, interessante a lição de Sala: 

Em economia, entende-se que se produz um efeito externo quando 
as ações de um agente econômico (A) afetam, por meio de outros 
mecanismos que não os preços de mercado, as decisões ou o bem-
estar de outro agente (B) (alteram suas funções de utilidade ou 
produção), devendo-se excluir os casos em que alguém faz algo 
deliberadamente para influenciar precisamente o bem-estar de outras 
pessoas. Supondo que B se beneficie, será uma economia externa, 
efeito externo positivo, externalidade positiva ou benefício externo. 
Por outro lado, se há prejuízo (como no caso da poluição), será uma 
“despesa” externa, efeito externo negativo, externalidade negativa ou 
custo externo. A existência deste último implica uma divergência 
entre os custos privados e os custos sociais457. 

                                            
454 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 116. 
455 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 46. 
456 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 118. 
457 FRANCO SALA, Luis. op. cit., 1995, p. 22: “En economía, se entiende que se produce un efecto 
externo cuando las acciones de un agente económico (A) afectan, mediante mecanismos que no son 
los precios del mercado, a las decisiones o bienestar de otro agente (B) (alteran sus funciones de 
utilidad o producción), debiéndose excluir los casos en que alguien hace algo deliberadamente para 
influir precisamente en ese bienestar ajeno. En el supuesto de que B resulte beneficiado se tratará de 
una economía externa, efecto externo positivo, externalidad positiva o beneficio externo. En cambio, 
si se le ocasiona un perjuicio (como acurre con el caso de la contaminación), será una deseconomía 
externa, efecto externo negativo, externalidade negativa o coste externo. La existencia de estos 
últimos supone una divergencia entre los costes privados y los costes sociales” (tradução livre). 
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O bem ambiental tem um custo social, devendo ser devidamente valorado 

em todas as relações humanas, sob pena de destruição do patrimônio natural 

disponível. A repercussão ambiental da exploração desmedida e inconsequente 

aponta para a necessária análise racional de custos e benefícios na tomada de 

decisões. A economia tradicional destaca que o comportamento humano é 

previsivelmente racional nas respostas às situações que se apresentam. Giovani 

Ribeiro Rodrigues Alves explica esta afirmação: 

Na concepção econômica tradicional, o sujeito racional busca 
sempre a melhor alternativa dentre as opções que se apresentam. 
Isto é, os agentes ponderam os custos e benefícios das alternativas 
disponíveis e optam pela que lhes oferecerá o maior bem-estar, 
sempre guiado sob uma ótica racional coerente458. 

Em complemento, colhe-se da lição de Maurício Vaz Lobo Bittencourt: 

Dentre os pressupostos da análise econômica do direito, podemos 
destacar o exame das escolhas racionais feitas pelos indivíduos, e a 
eficiência dessas decisões (...). A eficiência dessas escolhas, por sua 
vez, também é objeto de preocupação pelos estudiosos da interação 
entre Direito e Economia já que, a eficiência das decisões tomadas 
no âmbito do direito tem reflexo direto na melhor ou pior alocação 
dos recursos disponíveis459. 

Como consectário lógico, a existência de leis, regras, normas ou de 

decisões jurídicas disciplinando um assunto, notadamente se considerados os seus 

efeitos econômicos, pode encorajar ou desincentivar certas condutas. Mackaay 

elucida: 

(...) o direito, como o idioma, nada mais é do que ferramenta que o 
homem pode modelar a seu prazer. Os cidadãos não ficam passivos 
diante da mudança de regras às quais são submetidos. A mudança 
da regra levará qualquer um a indagar se deve adaptar seu 
comportamento e, em caso afirmativo, em que direção. É que a regra 
de direito não controla, diretamente, o comportamento das pessoas. 
Fá-lo, apenas, quanto às consequências de suas ações. As pessoas 
continuam livres para reagir como entenderem e não, 
obrigatoriamente, no sentido desejado pelo legislador, assumindo, 

                                            
458 ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. Economia comportamental. In RIBEIRO, Márcia Carla 
Pereira; KLEIN, Vinícius. O que é análise econômica do direito: uma introdução. 2 ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 75. 
459 BITTENCOURT, Maurício Vaz Lobo. Princípio da eficiência. In RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; 
KLEIN, Vinícius. O que é análise econômica do direito: uma introdução. 2 ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 29. 
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claro, as consequências460. 

A possibilidade da criação ou edição de uma lei com uma sanção ou 

penalidade para o caso de seu descumprimento faz do direito uma ciência 

comportamental, como já visto alhures, na medida em que consegue fixar padrões 

de conduta. E as sanções econômicas na sociedade atual possuem grande eficácia, 

tornando a economia importante aliada do direito e da psicologia quando o tema é 

fixação de normas com penalidades capazes de alterar comportamentos.  

Cooter acrescenta: 

A economia proporcionou uma teoria científica para prever os efeitos 
das sanções legais sobre o comportamento. Para os economistas, as 
sanções se assemelham aos preços, e, presumivelmente, as 
pessoas reagem às sanções, em grande parte, da mesma maneira 
que reagem aos preços. As pessoas reagem a preços mais altos 
consumindo menos do produto mais caro; assim, supostamente, elas 
reagem a sanções legais mais duras praticando menos da atividade 
sancionada. A economia tem teorias matematicamente precisas 
(teoria do preço e teoria dos jogos) e métodos empiricamente sólidos 
(estatística e econometria) de análise dos efeitos dos preços sobre o 
comportamento461. 

De certa forma, é possível dizer que a economia contribui com o direito ao 

estudar comportamentos a fim de tentar prever como as pessoas reagem às leis e 

demais cominações jurídicas. Dizendo de outra forma, os indivíduos reagem às leis. 

Timm e Squeff destacam a sinergia existente entre economia e direito, com efeitos 

no comportamento humano: 

(...) surge na teoria a defesa do Direito não apenas enquanto um 
conjunto de normas reguladoras das condutas sociais, como também 
apresentando uma função social e promocional, a qual pode fazer 
com que as pessoas ajam de certa maneira, literalmente dirigindo as 
condutas sociais. Isso porque, há uma necessidade de o Direito não 
só coibir condutas, mas também garantir e promover ações que 
possam conduzir a sociedade aos seus fins. Noutros termos, como 
abordado, o sistema jurídico deveria ser vislumbrado como um 
instrumento útil para atingir os fins almejados pela órbita social462. 

                                            
460 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do direito. Tradução de Rachel 
Sztajn. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 5. 
461 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. op. cit., 2010, p. 25. 
462 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 66. 
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A análise econômica do direito tem esta finalidade de trabalhar com 

eficiência em meio a um cenário de escassez de recursos e de necessidades 

ilimitadas, uma vez que “as leis não são apenas argumentos arcanos, técnicos; elas 

são instrumentos para atingir objetivos sociais importantes”463.  

A propósito, para enfrentar o problema da escassez de recursos naturais 

e corrigir a devida internalização de eventuais externalidades negativas, o valor 

ambiental deve ser incorporado à economia e ao mercado. Para tanto, algumas 

teorias econômicas contribuem.  

O economista Arthur Pigou (1877-1959), “que foi professor de Economia 

Política na Universidade de Cambridge de 1908 a 1944 (...), propôs um imposto 

como o meio ideal para alcançar um equilíbrio entre o custo social e privado”464. 

Squeff anota que, havendo insustentabilidade social e econômica, uma das 

possíveis soluções é a criação de um tributo, “induzindo os agentes econômicos a 

internalizarem a externalidade ambiental, com intuito de corrigir o mercado, 

possibilitando o direcionamento da sociedade à um cenário de eficiência em que os 

recursos são alocados de forma óptima”465.  

Dessa feita, a proposta de Pigou indica que, havendo falhas do mercado 

quanto à percepção de externalidades, cabe ao estado introduzir um sistema de 

imposto – quando o objetivo é recompor efeitos sociais negativos – ou de 

subvenções ou incentivos tributários – quando os efeitos sociais são positivos. 

Contrapondo-se a Pigou, faz-se necessário citar o brilhante trabalho de 

Ronald Coase. Mendonça apresenta o referido autor e sua obra:  

Naquele que é considerado um dos trabalhos mais importantes em 
Direito e Economia (The Problem of Social Cost), Ronald Coase 
propõe uma alteração na abordagem das situações danosas, 
demonstrando que o problema central não está na simples avaliação 

                                            
463 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. op. cit., 2010, p. 26. 
464 PEARCE, David W.; TURNER, R. Kerry. Economía de los recursos naturales y del medio 
ambiente. Tradução de Carlos Abad Balboa e Pablo Campos Palacini. Madrid: Celeste Ediciones, 
1995, p. 119: “Arthur C. Pigou (1877-1959), que fue catedrático de Economía Política en la 
Universidad de Cambridge de 1908 a 1944 (...), propuso un impuesto como el medio idóneo para 
lograr el equilibrio entre el coste social y el privado” (tradução livre). 
465 SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. op. cit., 2016, p. 155. 
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dos externalidades geradas por uma atividade, mas sim na 
investigação recíproca do evento danoso, que necessariamente deve 
levar em conta a existência de custos de transação466. 

Diferentemente de Pigou, Coase descarta a necessidade de uma 

regulação estatal para os problemas dos custos de transação. Coase alerta para a 

necessidade de “introduzir, explicitamente, na análise econômica, os custos da 

transação positivos a fim de que possamos estudar o mundo que, de fato, existe”467. 

Independentemente de qual a teoria econômica aplicável, o fato é que o 

valor ambiental encontra na associação entre direito e economia importante 

proteção capaz de fomentar mudanças na forma de conceber e de agir diante do 

esgotamento dos recursos naturais.  

Squeff novamente elucida: 

Proteger o meio ambiente de forma efetiva requer mais da própria 
economia em considerar o meio ambiente não só como insumo, mas 
como ativos (ambientais) essenciais para a maximização da riqueza 
para a sociedade. (...) embora os recursos sejam valoráveis, eles não 
são mercadorias (...). E o novo paradigma do direito tem um papel 
central para que haja o compromisso social com a temática 
ambiental. Para tanto, ao acomodar os mecanismos econômicos na 
sua sistemática, isto é, usufruir da AED, o valorem ambiental se faz 
cogente para instruir da melhor forma a sociedade468. 

Logo, atribuir ao meio ambiente um valor ou monetizá-lo contribui 

diretamente para a sua proteção, tornando relevante a consideração sobre os custos 

e os benefícios da utilização do capital ambiental no processo de tomada de 

decisões, amoldando o comportamento e a prática de ações com os impactos na 

natureza. Trata-se de uma análise de eficiência econômica.  

Bittencourt exemplifica: 

Assim, quando um empresário toma decisões a respeito do processo 
produtivo no qual ele está envolvido, a preocupação deve ser a de se 
obter a maior produção possível com o menor uso dos recursos 
disponíveis. Como existem diversos custos envolvidos neste 
processo de tomada de decisão, é de se esperar que tal decisão seja 

                                            
466 MENDONÇA, Diogo Naves. op. cit., 2012, p. 32. 
467 COASE, Ronald Harry. A firma, o mercado e o direito. Tradução de Heloisa Gonçalves Barbosa. 
2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p. 16. 
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eficiente quando a mesma possibilita obter o maior retorno possível 
levando-se em consideração os custos envolvidos no processo469. 

Em complemento, Bittencourt explica que “o conceito de eficiência pode 

ser aplicado individualmente aos agentes econômicos, sejam eles empresários, 

consumidores, governo, ou de forma coletiva”470, voltando-se para a sociedade 

como um todo.  

A ideia de eficiência econômica, por sinal, encontra no economista-

sociólogo Vilfredo Pareto o seu precursor. Resumidamente, o critério que leva seu 

nome – ótimo de Pareto – é empregado para avaliar se uma economia é melhorada 

após uma troca. Segundo Pareto, há eficiência econômica ou ganho “se cada 

pessoa, após a troca, se encontrar, segundo seus próprios valores, na mesma ou 

em situação melhor”471.  

A interação entre direito e economia propõe um verdadeiro modelo de 

análise comportamental. Ora, não é a economia, em si, que possui comportamento, 

mas sim os indivíduos que promovem ações com efeitos econômicos. Na pós-

modernidade, tais ações se voltam para a produção em massa e o consumo 

acentuado de bens, mercadorias e serviços. As deliberações das pessoas sobre 

compra e venda, ou seja, acerca do processo de tomada de decisões, impactam a 

economia e emolduram padrões comportamentais. 

Ações ambientalmente desejadas podem ser alcançadas por meio de 

incentivos jurídicos. A ciência do direito, voltada para sua função social, é capaz de 

direcionar por meio de seus instrumentos comportamentos ecologicamente 

desejáveis. Cabe, neste pensar, explicação a respeito do conceito de incentivo 

jurídico. Para tanto, recorre-se à lição de Timm e Squeff: 

Incentivo (lato sensu) pode ser definido como o estímulo benéfico 
concedido ao agente social para que este sinta-se motivado a adotar 
determinada conduta previamente buscada, a qual é promovida por 
essa concessão. Existem dois tipos de incentivos (...): os incentivos 
(stricto sensu), deliberados como “medidas que servem para facilitar 
o exercício de uma determinada atividade econômica”, e os prêmios, 
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concebidos como as “medidas que visam oferecer uma satisfação 
àqueles que já tenham realizado uma determinada atividade. Da 
teoria das sanções positivas (...), é possível enquadrar (...) os 
subsídios, as licenças negociáveis e as isenções (...) por suas 
consequências (positivas)472. 

Cooter e Ullen, ao mesmo tempo que perguntam sobre a ação jurídica na 

modulação do comportamento, respondem: 

Os legisladores muitas vezes perguntam: “Como uma sanção vai 
afetar o comportamento? (...). A economia proporcionou uma teoria 
científica para prever os efeitos das sanções legais sobre o 
comportamento. Para os economistas, as sanções se assemelham 
aos preços, e presumivelmente, as pessoas reagem às sanções, em 
grande parte, da mesma maneira que reagem aos preços. As 
pessoas reagem aos preços mais altos consumindo menos do 
produto mais caro; assim, supostamente, elas a sanções legais mais 
duras praticando menos da atividade sancionada473. 

Se de um lado a economia oportuniza critérios científicos para a previsão 

dos efeitos que as respostas legais geram sobre o comportamento humano, de outro 

lado as sanções se assemelham aos preços e impactam as pessoas de igual forma.  

Mendonça oferece exemplo ao dizer que “diante de um preço alto, as 

pessoas reagem consumindo menos, da mesma forma que, tendo em vista sanções 

duras, elas praticam menos a conduta sancionada”474. E, adiante, conclui:  

Em resumo, a economia, que sempre se ocupou do estudo de como 
as pessoas reagem aos incentivos, fornece ao operador do direito 
uma teoria comportamental capaz de permitir uma previsão 
razoavelmente segura de como elas poderão reagir às leis. Além 
dessa teoria científica do comportamento, argumenta-se que a 
economia é capaz de oferecer um padrão útil para avaliar em que 
medida as leis são capazes de atingir os objetivos sociais de que 
elas são instrumento475. 

É possível perceber, apesar das breves linhas destacadas, que o 

instrumental da análise econômica do direito pode cooperar para correções de 

eventuais falhas de comportamento dos protagonistas negociais, as quais se 

evidenciam quando, por exemplo, os custos da degradação ambiental recaem sobre 

terceiros, ao invés de serem arcadas por aqueles que participaram de eventual 
                                            
472 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 64. 
473 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. op. cit., 2010, p. 25. 
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transação de mercado. Para tais correções, a intervenção necessária pode se dar, 

por exemplo, mediante fixação de valor e da obrigação de pagamento pelo uso de 

bens e serviços ambientais, temas de cunho econômico e jurídico, de modo que ao 

avaliar eventual decisão a ser tomada e que tenha impacto ao meio ambiente, tais 

custos à natureza sejam considerados e normatizados se necessário, moldando-se 

o comportamento poluidor. 

Tal análise pelo diálogo entre economia e direito deve se dar de forma 

responsável, a fim de se alcançar um ponto de equilíbrio que promova condutas 

desejáveis e que não induza práticas inadequadas. Importante sopesar, a propósito, 

que normas ou regras excessivamente restritivas devem ser olhadas com atenção, 

para que, sob o propósito de proteger-se bons valores ambientais, não se promovam 

indevidamente ações que não fomentam ganhos à natureza, inversamente ao 

pretendido - um rigor exagerado em prevenir determinada conduta pode implicar em 

indução descabida de um comportamento menos poluidor e ambientalmente mais 

adequado. Importante um exame apropriado sobre causas e consequências. 

Timm e Squeff mais uma vez contribuem com suas ponderações: 

Conclui-se, por fim, que a AED torna mais tangível a observação e a 
determinação de alterações jurídicas que motivem um retorno 
ambiental eficiente justamente porque articulam as informações 
oriundas da economia e o sistema jurídico, disponibilizando a este 
ramo os dados obtidos na análise consequencial daquele, os quais 
viabilizam a adoção de ações positivas/premiais em combate à 
Tragédia dos Baldios, de modo a alcançar os desejados 
comportamentos esverdeados do século XXI476. 

Não se trata apenas de um diálogo teórico entre a ciência jurídica e a 

ciência econômica. Há necessidade de um relacionamento concreto entre os 

operadores do direito e os economistas.  

Mendonça ilustra a importância desta relação dialógica: 

O economista, mais do que atento aos efeitos que uma decisão 
judicial terá sobre as partes litigantes, está preocupado com a forma 
com que a aplicação da lei afetará as escolhas de pessoas que 
podem estar naquela mesma situação. Sua análise inicia-se muito 
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antes do litígio, quando as partes ainda podem reorganizar suas 
atividades de modo a evitá-lo ou minimizar seus custos. É essa a 
razão pela qual a lei é vista como um mecanismo de realocação das 
perdas, concedendo incentivos para que se reduzam os prejuízos e 
se utilizem os recursos de modo mais eficiente. Se o estudioso do 
direito está preocupado com as consequências dos conflitos que 
inevitavelmente emergem na sociedade, o economista volta-se aos 
efeitos que as regras jurídicas possuem nos comportamentos das 
pessoas antes mesmo que os conflitos surjam477. 

Finalizando esta etapa da pesquisa, evidencia-se que a fusão de 

economia e direito deve ser apontada como importante metodologia para a 

superação do estado de crise ambiental e na transição para uma sociedade 

econômica, social e ambientalmente sustentável. Indiscutível que “o direito influencia 

e é influenciado pela economia”478. A análise econômica do direito contribui para a 

fixação de critérios racionais que possibilitam a maximização de recursos escassos 

por meio de decisões economicamente eficientes, fomentando-se a edição de regras 

de conduta, seja pelo processo legislativo, seja pelas etapas de interpretação e 

aplicação da lei, todos mecanismos importantes para a efetivação do sistema de 

justiça e para a promoção de padrões comportamentais ambientalmente 

sustentáveis. 

Esse é o cerne de uma visão sociológica jurídica, voltada para a provável 

orientação de condutas dos indivíduos integrantes de uma comunidade a partir do 

conhecimento das razões para a tomada de decisões, notadamente quando 

consideradas subjetivamente determinadas ordens como válidas479. 

Superada esta etapa, cabe voltar o foco deste estudo para o viés 

dogmático jurídico, que irá tratar dos questionamentos feitos a respeito daquilo que 

idealmente se entende por direito, ou seja, que sentido normativo deve corresponder 

a um “complexo verbal que se apresenta como norma jurídica”480. As questões do 

meio ambiente encontram espaço nos regramentos jurídicos, por isso a importância 

deste recorte, a fim de melhor situar e legitimar o tema do presente trabalho. 
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480 SILVEIRA, Daniel Barile da. op. cit., 2006, p. 173. 
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Chega-se, enfim, ao estudo dos ordenamentos jurídicos a partir da noção 

de constitucionalismo e daquilo que pode ser apontado com o seu principal produto, 

a constituição, documento que sistematiza não só os princípios e normas 

fundamentais de um estado, mas que também positiva regras, inclusive na seara 

ambiental, a fim de emprestar-lhes força e estatura de direito constitucional 

fundamental. 

 

2.3 DIREITO E CONSTITUCIONALISMO: A DOGMÁTICA JURÍDICA E O ESTUDO 

DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

2.3.1 O estado de direito constitucional e sua formação: constituição e 

constitucionalismo 

Passa-se, neste momento, a evidenciar a ciência jurídica sob o enfoque 

dogmático, uma vez que o exame sociológico jurídico restou contemplado alhures 

por meio da análise comportamental e econômica do direito.  

A dogmática jurídica se volta para a elaboração e organização das 

normas dentro de um ordenamento jurídico, de modo a alcançar coerência e evitar 

contradições. Alexy contribui para a compreensão desta concepção, em que pese as 

dificuldades para a fixação de um conceito: 

Para descobrir o que são os argumentos dogmáticos e que papel 
desempenham no discurso jurídico, é necessário determinar o que se 
deve entender por “dogmática jurídica” ou “dogmática do Direito”. E 
isto é tudo, menos algo claro. Há um número crescente de 
publicações sobre este tema, mas não há uma teoria da dogmática 
jurídica aceita de maneira geral. Se se adota o uso das palavras 
dominantes entre os juristas, por “dogmática jurídica” ou “dogmática 
do Direito” deve-se entender a Ciência do Direito em sentido mais 
estrito e próprio, tal como é elaborada realmente por eles. Esta 
Ciência do Direito no seu sentido mais estrito e próprio é uma mescla 
de, ao menos, três atividades: (1) a descrição do direito vigente, (2) 
sua análise sistemática e conceitual e (3) a elaboração de propostas 
para a solução de casos jurídico-problemáticos. Disso resulta 
claramente que a dogmática jurídica é uma “disciplina 
pluridimensional”481. 
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Apropria-se, para fins deste estudo, da ideia de que a dogmática jurídica 

se refere à ciência do direito propriamente dito, descrevendo o direito vigente em 

uma análise sistemática e conceitual e voltada para a elaboração de propostas para 

a solução de casos jurídicos. Buscar um olhar dentro de uma perspectiva jurídico-

formal para as questões relacionadas com a proteção do meio ambiente é o desafio 

deste trabalho a partir de agora. 

Colhe-se do ensinamento de Barroso breve e profícuo resumo da 

evolução do direito: 

O direito é uma invenção humana, um fenômeno histórico e cultural, 
concebido como técnica de solução de conflitos e instrumento de 
pacificação social (...). O estado moderno surge no século XVI, ao 
final da idade média, sobre as ruínas do feudalismo e fundado no 
direito divino dos reis. Na passagem do estado absolutista para o 
estado liberal, o direito incorpora o jusnaturalismo racionalista dos 
séculos XVII e XVIII, matéria prima das revoluções francesa e 
americana. O direito moderno, em suas categorias principais, 
consolida-se no século XIX, já arrebatado pela onda positivista, com 
status e ambição de ciência. Surgem os mitos. A lei passa a ser vista 
como expressão superior da razão. A ciência do direito – ou, 
também, teoria geral do direito, dogmática jurídica – é o domínio 
asséptico da segurança e da justiça. O estado é a fonte única do 
poder e do direito. O sistema jurídico é completo e autossuficiente 
(...). Na aplicação desse direito puro e idealizado, pontifica o estado 
como árbitro imparcial. (...) o direito produz ordem e justiça, com 
equilíbrio e igualdade. Ou talvez não seja bem assim482. 

A reflexão de Barroso expõe rapidamente os percalços da ciência do 

direito durante a história, chegando ao final em um dilema da dogmática jurídica: 

encontrar efetividade, profundidade e justiça. Para tanto, há necessidade de um 

caminhar reflexivo não distante da realidade prática. Miguel Calmon Dantas aponta: 

(...) evidencia-se que a atividade reflexiva que norteia a ciência 
jurídica não é meramente especulativa, abstrata, lógico-conceitual, 
devendo-se orientar pela razão prática, motivada pelos problemas 
que lhe são opostos e necessitando de soluções que sejam 
constitucionalmente adequadas483. 

                                                                                                                                        
teoria da fundamentação jurídica. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 239-240. 
482 BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, pp. 13-14. 
483 DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-modernidade. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 13. 
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Nesse contexto, faz-se necessária uma abordagem sobre o estado de 

direito constitucional e seu processo de formação, com a finalidade de apresentar a 

trajetória percorrida pelo constitucionalismo durante a história, ainda que 

brevemente, até chegar aos dias atuais, marcado por um “direito constitucional que 

ultrapassou as fronteiras dos respectivos estados e tornou-se diretamente relevante 

para outras ordens jurídicas, inclusive não estatais”484. 

Prudente, então, destacar temas do constitucionalismo, do 

neoconstitucionalismo e, indo além, apontar o transconstitucionalismo em tempos de 

direitos e deveres globais. A partir de uma análise dogmática, apresenta-se o 

movimento constitucionalista, seguida pela visão neoconstitucionalista e de uma 

abordagem transconstitucionalista para localizar o direito ambiental e a judicialização 

das questões da natureza no âmago da ciência jurídica. 

De fato, a evolução do constitucionalismo até chegar a uma abordagem 

transconstitucional se alinha com as preocupações cada vez maiores com o meio 

ambiente, em meio à crise ambiental mundial, na medida em que o direito ambiental 

é um ramo jurídico precursor no trato de problemas globais, que vão além das 

fronteiras nacionais e, portanto, interessam a todos os povos.  

A propósito, convém lembrar que a Organização das Nações Unidas – 

ONU, por meio de documento firmado por seus países signatários, fixou dezessete 

objetivos globais para o planeta – objetivos de desenvolvimento sustentável - 

ODS485 –, os quais buscam não só reduzir as desigualdades sociais e erradicar a 

pobreza, mas também melhorar a compreensão a respeito do cuidado com o meio 

ambiente e que merecerão o devido destaque nesta pesquisa posteriormente (vide 

capítulo 5.3.3.5 supra). 

Para avançar numa temática de sustentabilidade global, necessário 

compreender o constitucionalismo e como o exercício de poder pelos estados é 

tratado. É a soberania estatal quem primeiro aponta para um olhar institucional e 
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Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 22 jun de 2020. 



207 
 

 

normativo para os valores ambientais. E, superados os limites fronteiriços, uma 

tutela transnacional também é reconhecida para uma matéria que alcançar todos os 

indivíduos e povos.  

Dito isso, inicia-se pelo constitucionalismo e por uma análise das origens 

do movimento constitucionalista a partir do desenvolvimento histórico da distribuição 

da força entre os homens e, por conseguinte, do poder entre os grupos sociais e 

sociedades primitivas.  

No dizer de Barroso: 

(...) no princípio era a força. Cada um por si. Depois vieram a família, 
as tribos, a sociedade primitiva. Os mitos e os deuses – múltiplos, 
ameaçadores, vingativos. Os líderes religiosos tornam-se chefes 
absolutos. Antiguidade profunda, pré-bíblica, época de sacrifícios 
humanos, guerras, perseguições, escravidão. Na noite dos tempos, 
acendem-se as primeiras luzes: surgem as leis, inicialmente morais, 
depois jurídicas. Regras de conduta que reprimem os instintos, a 
barbárie, disciplinam as relações interpessoais e, claro, protegem a 
propriedade. Tem início o processo civilizatório (...). Formam-se as 
primeiras civilizações486. 

Essa “força” integradora e formadora do processo civilizatório tinha, nos 

seus primórdios, a característica de se fixar isoladamente, no “cada um por si”. A 

individualidade, no entanto, foi superada pela necessidade de relacionamento e 

aproximação entre os indivíduos para o alcance do bem comum – e para afastar o 

mal comum.  

A união e a necessidade de convivência impulsionaram a percepção de 

que regras para nortear o viver em conjunto são importantes. Mais do que isso, 

recairia sobre alguns o dever de esclarecer e orientar a respeito dos preceitos para a 

coexistência harmônica, dando rumo ao processo civilizatório. Manifesta-se, 

portanto, sobre certos indivíduos integrantes de um determinado grupo social o 

poder de regular a vida em grupos, o que se dava por intermédio de normas de boa 

convivência que encontravam suas justificativas na cultura, na tradição, nas crenças 

e nos costumes.  

                                            
486 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 30-
31. 
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O poder, todavia, “não é capaz de autolimitar-se, tende a crescer ou 

buscar a geração de mais poder”487. Quanto maiores os grupos, maior o poder 

daqueles que respondiam pela coletividade e mais comuns se tornaram os abusos e 

arbitrariedades dos detentores do poder.  

As ações de determinados indivíduos e grupos sociais, amparadas em um 

poder ilimitado, ocasionaram arbítrios e excessos ao longo da história. Tornou-se 

necessário limitar o agir humano, a fim de resguardar os governados dos arbítrios 

dos governantes. Houve – e sempre haverá – a necessidade de restringir ações 

absolutistas, autoritárias e tirânicas.  

Chimenti elucida: 

Ao ordenamento jurídico incumbe a imposição desses limites, como 
forma de legitimação do poder e de seu exercício. A sociedade 
antecede ao estado e este dela resulta, e dessa confluência resulta 
ou não a legitimidade para o exercício do poder estatal488. 

A concepção de constitucionalismo surge justamente da necessidade de 

limitar a ação desmedida do indivíduo ou de grupos que detém o poder.  

Para Regina Ferrari: 

Toda a história do constitucionalismo se resume na luta entre 
absolutismo e liberdade, no reconhecimento dos direitos 
fundamentais do homem, no respeito à dignidade da pessoa 
humana, ao princípio democrático, na supremacia do direito sobre a 
força e sobre a violência, enquanto governo das coletividades489. 

Limitar um poder governante por meio de normas é uma ideia de longa 

data. Já na antiguidade era possível encontrar traços que se assemelham ao 

constitucionalismo. Os “hebreus, em seu Estado teocrático, criaram limites ao poder 

político, por meio da ‘lei do Senhor’”.  

Outro exemplo da antiguidade foram as “cidades-estados gregas, que 

configuraram o primeiro caso real de democracia constitucional”, cujo poder político 

                                            
487 CHIMENTI, Ricardo Cunha (et. al.). Curso de direito constitucional. 7 ed. rev. e atual. até a EC 
n. 64/2010. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 35. 
488 CHIMENTI, Ricardo Cunha (et. al.). Curso de direito constitucional. op. cit., 2010, p. 35. 
489 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 54. 
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estava distribuído igualmente entre todos os cidadãos ativos – não se tratava de 

toda a população, mas somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores 

de idade e nascidos na cidade, excluindo-se da participação político e democrática, 

portanto, as mulheres, os escravos, os estrangeiros e as crianças490. 

Avançando da antiguidade para o período medieval, interessante citar a 

Magna Carta inglesa, “pacto celebrado em 1215 pelo rei João Sem Terra e os 

barões feudais explicitando os limites das ações do monarca, como a fonte formal 

histórica da ideia de que a Constituição é uma norma que está acima das 

demais”491. Tal avença trouxe consigo a idade de “constituição escrita e rígida, a fim 

de ser invocada em face do governante, contendo como traços marcantes a 

organização do Estado e a limitação de todos os órgãos do poder estatal”492, 

declarando-se direitos e garantias fundamentais. 

Prosseguindo no processo evolutivo histórico do constitucionalismo, 

chega-se à idade moderna, onde merecem referência “o petition of rights, de 1628; o 

habeas corpus act, de 1679; o bill of rights, de 1689; e o act of settlement, de 1701”, 

todos pactos firmados entre monarcas ingleses e seus súditos a fim de garantir 

direitos individuais, tratando-se, portanto, de “direitos direcionados a determinados 

homens, e não sob a perspectiva da universalidade”493. Além destes, também 

merecem ressalva a constituição do estado da Virgínia, em 1776, seguida pela 

constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, e da constituição francesa, 

em 1791494. 

Marcelo Neves, porém, adverte que tais “pactos de poder não devem ser 

confundidos com a Constituição em sentido moderno”. Esclarece o referido autor: 

Seja na perspectiva sociológica das dimensões social (das pessoas 
envolvidas), material (dos temas regulados) e temporal, seja na 
linguagem jurídica dos âmbitos de validade pessoal, material e 
temporal, não se devem distinguir os pactos de poder dos fins da 

                                            
490 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. op. cit., 2011, p. 54. 
491 CHIMENTI, Ricardo Cunha (et. al.). Curso de direito constitucional. op. cit., 2010, p. 39. 
492 HERZL, Ricardo Augusto. Neoprocessualismo, processo e constituição. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2013, p. 46. 
493 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2012, pp. 57-58. 
494 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, p. 46. 
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Idade Média e da época do absolutismo com a Constituição em 
sentido moderno495. 

É na idade moderna, aliás, que o constitucionalismo se consolida, em 

meio às grandes revoluções dos séculos XVII e XVIII e num momento de transição 

do sistema feudal para a solidificação do estado moderno, marcado pelo poder 

político não mais fragmentado em diversos centros de poder, mas “centralizado, 

indivisível e absoluto, depositado nas mãos do monarca”496. 

O constitucionalismo, segundo Neves, “relaciona-se com transformações 

estruturais que engendraram as bases para o surgimento da sociedade moderna”497. 

Lenio Streck comenta sobre o movimento constitucionalizador em meio à formação 

do estado moderno, ainda absolutista e arbitrário, necessitando de medidas de 

contenção: 

O Estado Moderno, fruto do rompimento com a fragmentação própria 
da forma estatal medieval, nasce sem Constituição (entendida stricto 
sensu). A primeira versão do Estado Moderno é, pois, absolutista. 
Mas é exatamente o absolutismo que, dialeticamente, vai engendrar 
as condições para o surgimento de formas de controle do poder, por 
meio da exigência de mecanismos para conter o poder do príncipe. 
Assim ocorre com a Inglaterra no decorrer do século XVII, com a 
França revolucionária em fins do século XVIII e com a Declaração de 
Independência das colônias americanas, que culmina com a 
Constituição de 1787498. 

Confere-se que as revoluções inglesa (1688), americana (1776) e 

francesa (1789) contribuíram decisivamente para a ideia de submissão do estado ao 

direito por meio da disposição de mecanismos de controle do poder estatal, na 

época personificado no monarca. Sarlet destaca a existência de três modelos de 

constitucionalismo, baseados nas experiências constitucionais posteriores, “no caso, 

os modelos inglês, norte-americano e francês (os dois últimos definidores do assim 

designado constitucionalismo moderno)”499.  

                                            
495 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, pp. 19-20. 
496 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018, p. 48. 
497 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, p. 23. 
498 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional.  6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1. 
499 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 47. 
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A propósito, foi em 1787 que surgiu a primeira constituição escrita oriunda 

de um poder constituinte, pautada na teoria dos contratualistas – “destaque para os 

escritos de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel 

Kant”, cuja “legitimação e exercício do poder foram enquadrados em esquemas 

racionalistas”500 – e, portanto, em muito assemelhada aos moldes atuais: a 

constituição norte-americana. E as constituições destacadas deste período possuem 

dois traços marcantes: “organização do estado e limitação do poder estatal, por meio 

da previsão de direitos e garantias fundamentais”501, vistos como “um conjunto de 

normas inerentes à soberania popular”502. 

Ainda sobre as constituições originadas no século XVIII, Cláudio Barbosa 

Fontes Filho apresenta importante traço característico do estado moderno: 

Enquanto instituição política, as constituições originadas no século 
XVIII tinham como objetivo delimitar o poder do Estado por meio da 
garantia de direitos de matriz jusnaturalista e, ainda, pela adoção da 
separação de poderes, a exemplo da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789. Por esta razão, o Estado moderno 
originado no século XVIII, consubstanciado no modelo liberal e 
democrático, é a reação ao modelo de Estado absolutista. Nesta 
medida, o Estado constitucional moderno, enquanto antítese do 
absolutismo estatal, possui a limitação do poder do Estado como 
problema fundamental a ser enfrentado ainda na 
contemporaneidade503. 

A expressão constitucionalismo possui “uso relativamente recente no 

vocabulário político e jurídico do mundo ocidental”504.  

Isidre Molas comenta a respeito: 

O constitucionalismo é o movimento surgido nos últimos três séculos 
que visa a submissão do poder ao direito instituído pela sociedade e, 
antes de tudo, à constituição. Para isso, ao mesmo tempo estabelece 
um processo político aberto, livre e democrático, canalizado por meio 
de regras predeterminadas que excluem a legitimidade do domínio 

                                            
500 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 48. 
501 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 36 ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 1.  
502 GALANTE, Marcelo. Prática constitucional. 6 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 24.  
503 FONTES FILHOS, Cláudio Barbosa. A sustentabilidade como princípio na constituição 
brasileira. Disponível em: 
<https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/2126/Claudio%20Barbosa%20Fontes%2
0Filho%20PDF.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2020, p. 19. 
504 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2018, pp. 31-32.  
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da força como única ou principal razão para a resolução de conflitos 
entre os indivíduos505. 

Semelhantemente, verifica-se que a ideia de uma constituição formal e 

limitadora do poder do estado também é relativamente atual.  

Sarlet explica: 

Embora a noção de constituição, compreendida em sentido material, 
ou seja, como o modo de organização da sociedade política, seja 
bem mais antiga, o fato é que a ideia de uma constituição formal, no 
sentido de uma constituição jurídica ou normativa, portanto, como 
expressão de um poder constituinte formal, encontrou sua afirmação 
(teórica e prática) apenas a partir do final do século XVIII. É 
precisamente nessa perspectiva que já se afirmou que o fato de cada 
unidade política estar em uma constituição (ou ser uma constituição) 
não significa que ela de fato tenha uma constituição (formal, no 
sentido de uma constituição normativa), de tal sorte que o termo 
constituição cobre ambas as realidades que, contudo, não são 
equivalentes em toda a sua extensão, visto que na primeira acepção 
(que coincide com a de constituição material) se trata de um conceito 
empírico ou descritivo de constituição, ao passo que no segundo 
sentido cuida-se de um conceito normativo ou prescritivo de 
constituição506. 

Dito isso, o constitucionalismo se apresenta, de um lado, como a limitação 

do poder governante, e, de outro lado, preconiza a supremacia da lei, com previsão 

de direitos e garantias fundamentais incorporados à ordem constitucional.  

Herzl conceitua: 

O constitucionalismo traduz-se em um movimento social, político, 
filosófico e jurídico que questiona os esquemas tradicionais de 
domínio político do Estado, defendendo o ideal de liberdade humana 
e a limitação do poder absoluto507. 

Molas destaca a importância da submissão do estado à constituição e às 

leis: 

                                            
505 MOLAS, Isidre. op. cit., 2016, p. 45: “El constitucionalismo es el movimiento surgido en los últimos 
tres siglos que se propone alcanzar la sumisión del poder al Derecho establecido por la Sociedad, y 
en primer lugar a la Constitución. Para ello, al mismo tiempo establece un proceso político abierto, 
libre y democrático, canalizado a través de reglas predeterminadas que excluyen la legitimidad del 
imperio de la fuerza como razón única o principal para resolver los conflictos entre los individuos” 
(tradução livre). 
506 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 45. 
507 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, p. 45. 
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O estado moderno trata, pois de fazer com que o processo político 
esteja canalizado pelo Direito decorrente da vontade dos cidadãos, 
predeterminado e aplicável a todos, como garantia do autogoverno 
da sociedade. Ao colocar o processo político debaixo das normas 
jurídicas, são estabelecidas as regras pelas quais flui o poder 
político, econômico e social. A origem democrática do poder 
assegura, onde este impera, a existência de igualdade entre os 
membros da comunidade. Do ponto de vista do sistema político, 
envolve a lógica de submissão do estado à constituição e à lei, e a 
submissão dos cidadãos a regras equitativas de participação e 
competição para gerar processos políticos que proíbem o recurso da 
força como um argumento508. 

Para Miguel Calmon Dantas, o constitucionalismo moderno busca a 

“racionalização e a contenção ao exercício do poder pela positivação de limites e 

garantias num texto escrito dotado da especial característica da rigidez”509. O 

referido autor arremata: 

O constitucionalismo moderno é a expressão da simbiose de 
concepções filosóficas, políticas, econômicas e jurídicas que se 
erigiram contra o exercício arbitrário do poder político pelo Estado 
absolutista e em prol da liberdade individual, em todas as suas mais 
plenas manifestações, notadamente as que concerniam à atividade 
econômica510.  

O constitucionalismo moderno, a propósito, legitima o aparecimento da 

denominada constituição moderna, compreendida para Herzl como “a ordenação 

sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito no 

qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam limites do poder político”511. 

O estado constitucional, conforme lição de Barroso, cria limites ao poder, 

limitações estas de três ordens: limitações materiais (os direitos fundamentais 

deverão sempre ser preservados), limitações orgânicas (a função legislativa deve 

                                            
508 MOLAS, Isidre. op. cit., 2016, p. 45: “El Estado moderno trata, pues, de conseguir que el proceso 
político esté canalizado por el Derecho surgido de la voluntad de los ciudadanos, predeterminado y 
aplicable a todos, como la garantía del autogobierno de la Sociedad. Al situar el proceso político bajo 
cauces jurídicos, se establecen las reglas por las que fluye el poder político, económioco y social. El 
origen democrático del poder asegura, allí donde impera, la existencia de igualdad entre los 
miembros de la comunidad. Desde el punto de vista del sistema político, conlleva la lógica de la 
sumisión del Estado a la Constitución y a la Ley, y la sumisión de los ciudadanos a una reglas 
equitativas de participación y competencia a fin de generar uns procesos políticos que destierren el 
recurso a la fuerza como argumento” (tradução livre). 
509 DANTAS, Miguel Calmon. op. cit., 2009, p. 44.  
510 DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-modernidade. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 45.  
511 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, p. 47. 
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ser atribuída a órgãos distintos e independentes, mas que possuam controle 

recíproco) e limitações processuais (atuação dos órgãos do poder pautada na lei e 

com observância do devido processo legal, material e procedimental). O estado 

moderno, a propósito, consolida-se sob a forma de estado de direito512. 

Para Canotilho, por sua vez, a submissão do soberano ao princípio da 

separação dos poderes e à constituição se alinha a três características: i) os 

documentos escritos acabam por ordenar jurídica e politicamente o estado, ii) a 

declaração de direitos e suas garantias são lançadas nas constituições, e iii) a 

limitação e a moderação da organização do poder político513. 

Contextualizando a ascensão do constitucionalismo e sua adaptação 

conforme à evolução dos valores sociais, Barroso explica que é possível identificar, 

“ao longo dos últimos quinhentos anos, três modelos institucionais diversos: o 

estado pré-moderno, o estado legislativo de direito e o estado constitucional de 

direito”514.  

Detalhando, o estado pré-moderno se caracterizava pela pluralidade de 

fontes normativas, pela tradição romanística de produção jurídica e pela natureza 

jusnaturalista de sua fundamentação (doutrina e jurisprudência desempenhavam um 

papel criativo do direito). Já o estado legislativo de direito assentou-se sobre o 

monopólio estatal da produção jurídica e sobre o princípio da legalidade, a fim de 

garantir estabilidade ao direito por meio do positivismo (doutrina desempenha um 

papel predominantemente descritivo das normas e a jurisprudência se torna uma 

função técnica de conhecimento e não de produção do direito). O estado 

constitucional de direito, por seu turno, desenvolveu-se após o término da segunda 

guerra mundial e se aprofundou no último quarto do século XX, tendo por 

característica central a subordinação da legalidade a uma constituição rígida (a 

                                            
512 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2018, pp. 32-33.  
513 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5 ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 56.  
514 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2018, p. 281.  
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constituição não apenas impõe limites ao legislador e ao administrador, mas lhes 

determina também deveres de atuação, passíveis de controle pelos tribunais)515. 

Veja-se que a expressão constitucionalismo sugere, via de regra, a 

existência de uma constituição, ou seja, de um diploma legal, com estatura de lei 

maior, que edifique o estado e reúna as normas que o regem, fazendo prevalecer a 

vontade da lei e não a vontade do governante. Sobre as particularidades do 

movimento constitucionalista nos vários países, Streck enfatiza: 

Há, desse modo, um movimento constitucionalizador (Canotilho) que 
gerará aquilo que contemporaneamente ficou conhecido como a 
“Constituição de um país”. Esse movimento se deu em diferentes 
formas nos diversos Estados em que se forjou. Pelas especificidades 
de cada engendramento histórico, pode-se falar em diferentes 
constitucionalismos, que vão gerar, mais tarde, derivações em 
diferentes Estados-Nacionais. O constitucionalismo, pelas suas 
características contratualistas, vai se firmar como uma teoria que tem 
a Constituição como lei fundamental apta a limitar o poder, porém, 
mais do que isso, limitar o poder em benefício de direitos, os quais, 
conforme a evolução histórica, vão se construindo no engate das 
lutas políticas (direitos de primeira, segunda, terceira e quarta 
dimensões, que demonstram as diversas fases pelas quais passou o 
Estado de Direito a partir da revolução francesa até os dias atuais). O 
constitucionalismo é, assim, um movimento que objetiva colocar 
limites no político516. 

A constituição é, destarte, “um projeto em constante reformulação, um 

experimento em marcha ou, se preferimos, um conjunto de materiais de construção, 

com que se poderão erguer monumentos diversos, a depender da política 

constitucional que, a cada época, vier a presidir a sua utilização”517. 

Não sendo uma mercadoria acabada e pura, mas sim um produto de um 

contexto histórico e político que decorre dos fenômenos político, econômico e 

sociocultural, a constituição consiste, no dizer de Ferrari, em um “complexo de 

sentidos, intencionalidades, significados, finalidades, que realizam valores que se 

                                            
515 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2018, p. 282.  
516 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional.  op. cit., 2019, p. 1. 
517 COELHO, Inocêncio Mártires. Evolução do constitucionalismo brasileiro pós-88.  In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 61. 
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referem à ordem, à segurança, à liberdade, à justiça, bem como conceito éticos, 

religiosos, políticos e econômicos, por exemplo”518.  

A estabilidade das constituições, portanto, é mitigada, a fim de permitir 

que o progresso, a evolução e o bem-estar social sejam sempre contemplados. A 

constituição deve, portanto, ser dinâmica – e não eterna –, passível de modificação, 

desde que respeitado o procedimento formal – observados os meios estabelecidos 

no próprio texto constitucional –, e dentro de um contexto de rigidez, parcimônia e 

respeito aos conteúdos tidos por intangíveis, em especial os direitos fundamentais. 

Cláudio Fontes complementa: 

Guiando-se por esta diretriz, compreende-se que a mutação 
constitucional se realiza por meio da interpretação, seja por parte de 
órgãos e atores estatais ou de atores sociais, substanciados, 
portanto, em costumes. Em ambas as situações, possui como limites 
os parâmetros da rigidez constitucional em equilíbrio com a 
plasticidade necessária para a conformação das normas às 
mudanças sociais, revestindo-se de verdadeira terceira modalidade 
de poder constituinte, difuso, de titularidade popular, em que se 
considera pontualmente a impossibilidade de desvirtuar-se o espírito 
constitucional, tendo em vista que, neste caso, haverá uma mutação 
inconstitucional519. 

Verifica-se, enfim, que as concepções constitucionalistas baseadas no 

absolutismo foram relegadas, construindo-se a partir do modelo liberal e 

democrático o estado moderno, tendo por base a limitação do poder absoluto a partir 

do reconhecimento da supremacia da lei520. Os valores constitucionais, aliás, 

espraiaram-se pelos diversos ramos da ciência do direito, por meio de um processo 

de constitucionalização do direito também conhecido por neoconstitucionalismo, que 

impregnou o ordenamento jurídico de valores fundamentais, ocasionando avanços 

normativos e estimulando novas formas de interpretação do direito. É sobre isto que 

se falará no próximo tópico.  

                                            
518 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. op. cit., 2011, p. 56. 
519 FONTES FILHOS, Cláudio Barbosa. A sustentabilidade como princípio na constituição 
brasileira. op. cit., 2020, p. 39. 
520 Registra-se que, neste tópico 2.3.1, procurou-se apresentar o constitucionalismo e sua formação 
histórica por meio de conceitos e reflexões promovidas por importantes e destacados juristas, sem 
aprofundamento a respeito de eventual partilha ou dissenso das premissas teóricas entre os autores 
estudados. As referências bibliográficas foram utilizadas como elemento complementar de explicação 
introdutória, contextualizando o tema para os fins necessários para a presente pesquisa. 
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2.3.2 Pós-modernidade e neoconstitucionalismo 

O século XX foi cenário de metamorfoses. Para acompanhar os avanços 

da vida em sociedade, o direito também evolui.  

No século passado, as guerras mundiais, as crises econômicas e 

financeiras e as grandes pestes estimularam enormes avanços tecnocientíficos no 

período seguinte à revolução industrial. Um novo desenho de mundo, com diferente 

dinâmica social e valores pessoais distintos ocasionaram mudanças no pensar e no 

agir do homem, em âmbito individual e coletivo.  

Fala-se em sociedade moderna e se volta o olhar para uma sociedade 

mundial, ou seja, “uma formação social que se desvincula das organizações políticas 

territoriais”, ultrapassando “as fronteiras territoriais do estado”, com tendências 

globalizantes e mediante intensificação crescente das “relações sociais e das 

comunicações suprarregionais mundializadas, com reflexos profundos na 

reprodução dos sistemas político-jurídicos territorialmente segmentados em forma de 

estado”. Trata-se a sociedade mundial como uma “sociedade que se desenvolve 

primariamente com base nas expectativas cognitivas (economia, ciência e técnica)”, 

podendo ser caracterizada como uma “sociedade econômica”521. 

Barroso escreve sobre este momento da modernidade e do direito: 

Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de 
uma cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão 
da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a 
velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação 
das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração 
da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para 
mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O 
Direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os 
dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De 
fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a 
insegurança é a característica da nossa era522. 

                                            
521 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, pp. 26-28. 
522 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: 
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Beck, por sua vez, entrevê traços distintos entre a certeza das mudanças 

e a instabilidade da metamorfose: 

A mudança põe em foco um futuro característico da modernidade, a 
saber, a transformação permanente, enquanto os conceitos básicos e 
as certezas que os sustentam permanecem constantes. A 
metamorfose, em contraposição, desestabiliza essas certezas da 
sociedade moderna. Ela desloca o foco para “estar no mundo” e “ver 
o mundo”, para eventos e processos não intencionais, que em geral 
passam despercebidos, que prevalecem além dos domínios da 
política e da democracia como efeitos colaterais da modernização 
técnica e econômica radical. Eles provocam um choque fundamental, 
uma alteração que rompe as constantes antropológicas de nossa 
existência e de nossas compreensões anteriores do mundo. 
Metamorfose nesse sentido significa simplesmente que o que foi 
impensável ontem é real e possível hoje523. 

Inserido, portanto, nesse contexto de metamorfose, o intérprete, para 

Barroso, “precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa 

explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-

positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo”524. 

Logo, da modernidade transmuda-se para a pós-modernidade, que, como 

já repisado no primeiro capítulo deste trabalho – item 1.2 retro –, aponta para novos 

paradigmas, referências e padrões, que implicam em mudanças nos indivíduos, na 

sociedade e, por conseguinte, no estado.  

Bobbio faz um breve histórico sobre a movimentação do poder e aponta 

para a pós-modernidade: 

Pois bem, o que distingue o momento atual em relação às épocas 
precedentes e reforça a demanda por novos direitos é a forma de 
poder que prevalece sobre todos os outros. A luta pelos direitos teve 
como primeiro adversário o poder religioso; depois, o poder político; 
e, por fim, o poder econômico. Hoje, as ameaças à vida, à liberdade 
e à segurança podem vir do poder sempre maior que as conquistas 
da ciência e das aplicações dela derivadas dão a quem está em 
condição de usá-las. Entramos na era que é chamada de pós-

                                                                                                                                        
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/uploads/2017/09/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf>. Acesso 
em: 26 set. 2020, p. 2.  
523 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Tradução 
de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, pp. 11-12. 
524 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 2.  
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moderna e é caracterizada pelo enorme progresso, vertiginoso e 
irreversível, da transformação tecnológica e, consequentemente, 
também tecnocrática do mundo525. 

Miguel Calmon Dantas também destaca a pós-modernidade:  

A pós-modernidade, seja como crise da modernidade, seja como 
transição para uma nova ordem que já é chamada, mas que não se 
formou, repercute diretamente sobre o direito e fundamentalmente 
sobre a constituição, principalmente em Estados de capitalismo 
periférico por desencadear um processo de alteração dos marcos 
pelos quais o direito se estruturava. Esse ambiente da pós-
modernidade acarreta a perda da capacidade de regulação do 
Estado526. 

A constituição, como norma fundamental do estado e instrumento que 

reflete um sistema de valores de um dado recorte histórico, também se adequa a 

tempos de pós-modernidade. Não se trata de flexibilização do conteúdo, mas sim de 

fixação de direitos e garantias fundamentais alçados ao nível constitucional e, por 

isso, protegidos por este escudo normativo estatal.  

Para Neves: 

(...) dois problemas foram fundamentais para o surgimento da 
Constituição em sentido moderno: de um lado, a emergência, em 
uma sociedade com crescente complexidade sistêmica e 
heterogeneidade social, das exigências de direitos fundamentais ou 
humanos; de outro, associada a isso, a questão organizacional da 
limitação e do controle interno e externo do poder”527. 

É na constituição que se encontram instrumentos de limitação e 

contenção de poder. É também na constituição que direitos e garantias são 

resguardados. O constitucionalismo promoveu a consagração dos direitos 

fundamentais. Para José Afonso da Silva, um direito é direito fundamental quando 

relativo a situações jurídicas sem as quais o homem não vive, não coexiste ou nem 

mesmo subsiste528.  

                                            
525 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. op. cit., 2004, p. 209. 
526 DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-modernidade. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 352.  
527 NEVES, Marcelo. (Não) solucionando problemas constitucionais: transconstitucionalismo 
além de colisões. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n93/08.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2019, 
p. 205. 
528 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 25 ed. São Paulo: Malheiros 
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A respeito, os direitos fundamentais também são chamados de direitos 

humanos, liberdades públicas, direitos individuais, liberdades fundamentais e outras 

expressões análogas. Acompanhado de Ingo Sarlet, adota-se nesta tese a 

expressão direitos fundamentais, uma vez que, além de ser o termo empregado pela 

constituição brasileira529, parece ser a expressão de sentido mais preciso e 

condizente com o tratamento dado ao tema pela moderna doutrina constitucional530. 

Indo além da questão da nomenclatura, Sarlet faz a seguinte distinção: i) 

direitos do homem são os direitos naturais – direito à vida, à integridade, à liberdade, 

etc. – não positivados e identificados na perspectiva jusnaturalista; ii) direitos 

humanos são os direitos positivados no âmbito internacional, compartilhados pelas 

comunidades jurídicas do planeta mediante tratados e convenções; e iii) direitos 

fundamentais são aqueles reconhecidos e positivados constitucionalmente por 

determinado estado531. 

Isso posto, importante registrar que a temática dos direitos fundamentais 

pode ser abordada em, pelo menos, duas perspectivas distintas. Na perspectiva 

jusnaturalista, consideram-se direitos fundamentais aqueles direitos naturais de 

todos os homens, isto é, inerentes à condição humana, em qualquer tempo e lugar. 

Na perspectiva constitucional (ou estatal), são direitos fundamentais aqueles de 

conteúdo mais relevante para uma comunidade, em determinado tempo e espaço, a 

ponto de serem positivados em sua constituição532. A segunda perspectiva afigura-

se como mais adequada para a realidade constitucional brasileira, razão pela qual é 

escolhida como parâmetro para esta pesquisa. 

                                                                                                                                        
Editores, 2005, p. 178. 
529 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 20 out. 
2020: “Título II. Dos direitos e garantias fundamentais”.  
530 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
27. 
531 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., 2012, p. 30. 
532 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 15. 
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Modernamente os “direitos fundamentais são a projeção normativa dos 

valores incorporados pela constituição”533. Sarlet define: 

Direitos fundamentais são (...) todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 
constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da 
Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos 
poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, 
por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, 
agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 
Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 
Catálogo)534. 

Ferrajoli também contribui com este debate sobre o alcance dos direitos 

fundamentais: 

“Direitos fundamentais” são todos os direitos subjetivos que 
correspondem universalmente a “todos” os seres humanos enquanto 
dotados da condição de seres humanos, de cidadãos ou de pessoas 
capazes de agir; entendendo por “direito subjetivo” qualquer 
expectativa positiva (de benefícios) ou negativa (de não sofrer 
lesões) atribuída a um sujeito por uma norma jurídica; e por “status” a 
condição de um sujeito, também prevista em norma jurídica positiva, 
como presunção de idoneidade para ser titular de situações jurídicas 
e/ou autor dos atos que delas decorrem535. 

Para Canotilho, os direitos fundamentais são aquele rol de direitos 

“naturais” e “inalienáveis”, incorporados à ordem jurídica positiva (constituição) 

mediante processo de constitucionalização e fundamentalização. A 

constitucionalização consiste na “incorporação de direitos subjectivos do homem em 

normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à 

disponibilidade do legislador ordinário”536.  

                                            
533 VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repisando a 
distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 241. 
534 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., 2012, p. 77. 
535 FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4 ed., Madrid: 
Trotta, 2009, p. 19: “Son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 
corresponden universalmente a “todos” los seres humanos encuanto dotados del status de personas, 
de ciudadanos o personas com capacidade de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a um sujeto por una 
norma jurídica; y por “status” la condición de um sujeto, prevista asimismo por uma norma jurídica 
positiva, como pressupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los 
actos que son ejercicio de éstas“ (tradução livre). 
536 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 378. 
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Os direitos fundamentais são compreendidos, interpretados e aplicados 

como normas jurídicas vinculativas. Assim, a concretização dos direitos 

fundamentais garante respeito à dignidade da pessoa humana, “já que os direitos 

em questão são projeções materiais dos elementos mais vitais e básicos para uma 

existência humana digna e saudável”537. 

Feitas essas observações, passa-se a discorrer sobre a evolução social 

promovida por correntes filosóficas, ideológicas e políticas através dos tempos, as 

quais impuseram ampliação e transformações dos direitos fundamentais, tanto no 

conteúdo, quanto na titularidade, eficácia e efetivação, fomentando um processo de 

mutação histórica que permite a identificação de gerações ou dimensões de direitos.  

Felipe Gómez Isa, em artigo publicado na obra de Truyo e Masbernat, 

apresenta as gerações de direitos fundamentais – humanos – em análise que tem 

por base o ideário da revolução francesa: 

(...) o processo de evolução dos direitos humanos iniciado com a 
Revolução Francesa. A famosa proclamação revolucionária 
"liberdade, igualdade e fraternidade" deu origem ao aparecimento 
das chamadas três gerações dos direitos humanos, sendo que este 
termo geração, muito embora não seja do agrado da maior parte da 
doutrina por ter sido ultrapassado, ajuda-nos a analisar a evolução 
dos direitos humanos em uma perspectiva histórica. Nesse sentido, 
se a liberdade deu origem, a princípio, ao surgimento dos direitos 
civis e políticos, a igualdade, por outro lado, serviu de princípio 
inspirador para o reconhecimento progressivo dos direitos 
econômicos, sociais e culturais ao final do Século XIX e início do 
século XX. Por fim, a partir dos anos setenta do século passado, a 
fraternidade em sua acepção moderna – a solidariedade –, deu lugar 
à luta pela tentativa de proclamação dos direitos da terceira geração, 
processo que ainda segue aberto atualmente. Enquanto direitos 
como o direito ao desenvolvimento ou o direito a desfrutar do 
patrimônio comum da humanidade gozam de certo reconhecimento 
jurídico internacional, por outro lado, o direito ao meio ambiente ou o 
direito à paz ainda estão em estágios iniciais de consagração538. 

                                            
537 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de 
direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 73. 
538 ISA, Felipe Gómez. El derecho al desarrollo: luces y sombras. In: TRUYO, Antonio Cubero; 
MASBERNAT, Patricio. Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho 
al desarrollo. Pamplona: Aranzadi, 2019, pp. 49-50: “(...) el proceso de evolución de los derechos 
humanos iniciado con la Revolución Francesa. La famosa proclama revolucionaria "libertad, igualdad 
y fraternidad" ha dado lugar a la aparición de las llamadas tres generaciones de derechos humanos, 
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Norberto Bobbio retratou tais gerações ao afirmar que o desenvolvimento 

dos direitos do homem passou por três fases que se constituem nas três primeiras 

gerações ou dimensões clássicas dos direitos fundamentais instituídos em diversas 

constituições539.  

Assim, tradicionalmente são três as gerações de direitos (liberdade, 

igualdade e fraternidade, resgatando-se o lema da revolução francesa). Todavia, 

Ingo Sarlet recorda que há quem fale em até seis gerações em matéria de direitos 

fundamentais”540. 

Abrindo-se um parêntese, mais uma vez é Sarlet quem relembra outra 

relevante discussão concernente à qual a mais correta terminologia para nominar a 

evolução dos direitos fundamentais. Tecnicamente seria mais correto falar em 

gerações ou dimensões de direitos? Sarlet responde: 

(...) é de se ressaltar as fundadas críticas que vêm sendo dirigidas 
contra o próprio termo “gerações”, já que o reconhecimento 
progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um 
processo cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, 
de tal sorte que o uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa 
impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão 
pela qual há quem prefira o termo “dimensões” dos direitos 
fundamentais541. 

Fechado o parêntese, nesse estudo opta-se em não fazer distinção entre 

as terminologias referidas, valendo-se de ambas as expressões – gerações e 

dimensões – para tratar da evolução dos direitos fundamentais. 

                                                                                                                                        
término éste el de generación que, si bien no es del agrado de la mayor parte de la doctrina por haber 
sido superado, nos sirve para analizar la evolución de los derechos humanos en perspectiva histórica. 
En este sentido, si la libertad dio lugar, en un primer momento, a la aparición de los derechos civiles y 
políticos, la igualdad, en cambio, sirvió como principio inspirador para el reconocimiento progresivo de 
los derechos económicos, sociales y culturales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Finalmente, a partir de los años setenta del siglo pasado, la fraternidad en su acepción moderna, la 
solidaridad, dio paso a la pugna por el intento de proclamar los derechos de la tercera generación, 
proceso que sigue abierto en estos mismos momentos. Si bien derechos como el derecho al 
desarrollo o el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad han gozado de un cierto 
reconocimiento jurídico internacional, en cambio, el derecho al medio ambiente o el derecho a la paz 
están todavía en fases muy tempranas de consagración“ (tradução livre). 
539 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. 13 reimp. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 1-9. 
540 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 321. 
541 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 316. 
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Alexandre de Moraes recorda a classificação dos direitos fundamentais e 

enfatiza os direitos de primeira geração: 

Modernamente, a doutrina apresenta-nos a classificação de direitos 
fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações, baseando-se 
na ordem histórica cronológica em que passaram a ser 
constitucionalmente reconhecidos. (...) os direitos de primeira 
geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades 
clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade542. 

Registra-se que o pensamento liberal-burguês dos séculos XVII e XVIII, 

caracterizado por um cunho fortemente individualista, fomentou o reconhecimento 

de direitos do indivíduo perante o estado, demarcando zonas onde este não poderia 

intervir. Foram consagrados direitos considerados de primeira geração (ou 

dimensão), caracterizados justamente pela imposição de prestações negativas ao 

estado para a preservação de direitos básicos (direito à liberdade, locomoção, 

etc.)543. 

Prosseguindo, fala-se em uma segunda geração de direitos fundamentais. 

O fenômeno da industrialização ocasionou problemas sociais e econômicos que 

fizeram eclodir alguns movimentos sociais voltados para a reivindicação de direitos e 

cobrando do estado uma participação mais ativa e com protagonismo na realização 

da justiça social.  

 A sociedade deixa de ser apenas um organismo social, transmudando-se 

para um conjunto de indivíduos que convivem a partir de uma premissa de 

igualdade, fomentadora de uma segunda geração (ou dimensão) de direitos, 

reconhecidos a partir do século XIX. Tratam-se de direitos econômicos, sociais e 

culturais, os quais impõem prestações positivas ao estado e consolidam o princípio 

da igualdade544. 

Chegando no século XX, a caminhada evolutiva dos direitos fundamentais 

continuou a passos largos, sendo importante registrar a destacada importância do 

                                            
542 MORAES, Alexandre de. op. cit., 2020, p. 28.  
543 GALANTE, Marcelo. op. cit., 2017, p. 24.  
544 MORAES, Alexandre de. op. cit., 2020, p. 28.  
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constitucionalismo pós-segunda guerra mundial na consolidação e afirmação dos 

direitos fundamentais. 

Esse é o ambiente para a terceira geração de direitos, de titularidade 

transindividual (coletiva ou difusa), que também passam a ser protegidos 

constitucionalmente. Repisando-se, são os chamados direitos de solidariedade ou 

fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável 

qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e outros 

direitos difusos.  

Cuida-se, na verdade, do resultado de novas reivindicações 
fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, pelo 
impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, bem como 
pelo processo de descolonização do segundo pós-guerra e suas 
contundentes consequências, acarretando profundos reflexos na 
esfera dos direitos fundamentais545. 

Os avanços decorrentes de um mundo globalizado, interligado, 

conectado, plugado e online aproximaram os indivíduos e estimularam a proteção 

dos grupos humanos. Problemas e dilemas que antes estavam relegados ao âmbito 

interno dos ordenamentos jurídicos alcançaram um espaço internacional marcado 

pela descentralização, pela superação das fronteiras, pelo imediatismo e pela 

fluidez. 

Dantas salienta as características deste novo período: 

A fluidez, a ambivalência e a liquidez, a descentralização, a 
flexibilização, a instantaneidade, o individualismo atomizado e 
pertença a um espaço localmente global afetam substancialmente o 
Estado, a política e o constitucionalismo. Primeiramente sobre a 
política, depois sobre o tempo e, finalmente, sobre o espaço, os 
paradigmas e o ambiente da pós-modernidade vão minando a 
capacidade centralizada e racional de direção, notadamente quando 
já firmada no texto constitucional546. 

Bobbio, tempos atrás, já relacionava a terceira geração de direitos com as 

questões ambientais: 

Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de 

                                            
545 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 320. 
546 DANTAS, Miguel Calmon. op. cit., 2009, p. 352.  
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segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira 
geração, que constituem uma categoria, para dizer a verdade, ainda 
excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de 
compreender do que efetivamente se trata. O mais importante dele é 
o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num 
ambiente não poluído547. 

O citado filósofo italiano arremata: 

Os direitos da nova geração, como foram chamados, que vieram 
depois daqueles em que esses encontraram as três correntes de 
ideias do nosso tempo, nascem todos dos perigos à vida, à liberdade 
e à segurança, provenientes do aumento do progresso tecnológico. 
(...) o direito de viver em um ambiente não poluído, do qual surgiram 
os movimentos ecológicos que abalaram a vida política tanto dentro 
dos próprios Estados quanto no sistema internacional548. 

Para esta tese, a alocação das questões ambientais na terceira geração – 

ou dimensão – de direitos possui especial relevância, revelando o cuidado de uma 

tutela jurídica estatal apropriada e a preocupação com a temática a partir do 

enquadramento dos valores da natureza numa categoria de direitos de solidariedade 

ou fraternidade, de estatura constitucional, cujo interesse é de todos os povos e 

nações. 

Outros temas – tais como o direito à democracia, à informação, à 

informática, à bioética, à paz, à água potável, entre outros – poderiam reproduzir 

distintas gerações ou dimensões de direitos fundamentais; contudo, não há 

consenso sobre um eventual conteúdo da quarta, quinta e sexta dimensão dos 

direitos ou sobre a possibilidade de tais direitos serem reconduzidos de algum modo 

às três primeiras dimensões549. É o progresso da humanidade e a evolução da 

interpretação dada ao direito que consolidará, ou não, determinadas matérias como 

de nível fundamental. 

Independentemente do número de gerações ou dimensões de direitos 

fundamentais, “a inserção de valores no texto constitucional revelou a centralidade 

dos direitos fundamentais, a reaproximação entre direito e ética, e uma nova 

dogmática de interpretação constitucional”. Possível falar em um profundo processo 

                                            
547 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. op. cit., 2004, p. 5. 
548 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. op. cit., 2004, p. 209. 
549 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 323. 
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de constitucionalização do direito, onde “toda a ordem jurídica fica impregnada de 

valores constitucionais”550. 

Barroso complementa: 

Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos 
princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade 
e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. Como 
intuitivo, a constitucionalização repercute sobre a atuação dos três 
Poderes, inclusive e notadamente nas suas relações com os 
particulares. Porém, mais original ainda: repercute, também, nas 
relações entre particulares551. 

É possível destacar a trajetória percorrida pelo direito constitucional nas 

últimas décadas a partir de três marcos fundamentais destacados por Barroso: o 

histórico, o teórico e o filosófico. “Neles estão contidas as ideias e as mudanças de 

paradigma (...), criando uma nova percepção da Constituição e de seu papel na 

interpretação jurídica em geral”552.  

Historicamente, apresenta-se como marco de um novo direito 

constitucional para a Europa o constitucionalismo do pós-guerra, destacando-se as 

constituições da Alemanha (1949), da Itália (1947), de Portugal (1976) e da Espanha 

(1978), as quais “agregaram valor e volume ao debate sobre o novo direito 

constitucional”553. No Brasil, foi a Constituição de 1988 e o processo de 

redemocratização que promoveram a gênese de um estado democrático de direito. 

Filosoficamente, o marco de um novo direito constitucional é o pós-

positivismo, que se situa “na confluência das duas grandes correntes de 

pensamento que oferecem paradigmas opostos sobre o direito: o jusnaturalismo e o 

positivismo”554. O primeiro – jusnaturalismo – tem por base a crença em direitos 

universais, aproximando a lei da razão. Já o segundo – positivismo – aponta para 

                                            
550 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, pp. 47-48. 
551 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., pp. 16-17.  
552 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 3.  
553 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., pp. 3-4.  
554 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 5.  
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uma equiparação dentre o direito e a própria lei. A superação do jusnaturalismo e o 

insucesso do positivismo promoveram novas reflexões sobre o direito, sua função 

social e sua interpretação, incorporadas à concepção pós-positivista. Barroso 

discorre sobre o pós-positivismo: 

O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não 
despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral do 
Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e 
aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma 
teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou 
personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de ideias ricas e 
heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção 
incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição 
de suas relações com valores e regras; a reabilitação da razão 
prática e da argumentação jurídica; a formação de uma nova 
hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos 
direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade 
humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o 
Direito e a filosofia555. 

Quanto ao aspecto teórico, ainda acompanhando a lição de Barroso, é 

possível apontar três grandes mudanças no entendimento sobre a aplicação do 

direito constitucional: “a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a 

expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática 

da interpretação constitucional”556. 

Constata-se a inspiração para um novo constitucionalismo que pode ser 

creditada à conjunção de alguns marcos: a barbárie do período de guerras (marco 

histórico), o insucesso de uma concepção rígida de positivismo jurídico como único 

fundamento do direito (marco filosófico), uma nova roupagem dada à dogmática de 

aplicação e interpretação constitucional (marco jurídico).  

De fato, resulta deste conjunto de fenômenos um processo de 

constitucionalização do direito e do próprio ordenamento jurídico, ou seja, uma 

expansão das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico é 

irradiado, com força normativa, por todo o sistema jurídico. A propósito, há várias 

interpretações acerca da fixação de um novo paradigma para o constitucionalismo e 

                                            
555 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 5.  
556 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 6.  
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uma nova percepção da função da constituição na interpretação jurídica. Trata-se do 

neoconstitucionalismo. 

A respeito, reconhece-se que há forte variação na denominação desta 

ideia de constitucionalizar o ordenamento jurídico, tomado pelas normas 

constitucionais. Fala-se em neoconstitucionalismo, constitucionalismo 

contemporâneo557, novo direito constitucional558, pós-positivismo559, novo 

constitucionalismo, constitucionalismo pós-moderno560, constitucionalismo de 

direitos, constitucionalismo avançado, paradigma argumentativo, entre outros561. 

Veja-se, no dizer de Galvão, que o direito “é um conceito interpretativo 

que dá ensejo a várias concepções distintas a depender de valores a ele atribuídos, 

sendo o neoconstitucionalismo uma dessas concepções”562.  

O neoconstitucionalismo é, portanto, alternativa interpretativa ao direito a 

partir da valorização dos direitos fundamentais, que ganharam forte evidência após o 

período do segundo pós-guerra, marcado negativamente pelos equívocos do 

positivismo e que, distante de uma necessária recognição interpretativa 

constitucional, promoveu injustiças pela interpretação literal de seus comandos 

positivados.  

Herzl contextualiza: 

O ideal do neoconstitucionalismo ou constitucionalismo pós-moderno 
surge durante o século XX, por força do choque travado entre o 
capital e o trabalho após a revolução industrial e a experimentação 
pela humanidade dos horrores causados pela segunda guerra 
mundial. As constituições inovaram com a incorporação explícita em 
seus textos de valores, passando a contemplar o princípio da 

                                            
557 STECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. 6 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 68.  
558 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 15.  
559 SILVA, Alexandre Garrido da. Neoconstitucionalismo, pós-positivismo e democracia: 
aproximações e tensões conceituais. In: QUARESMA, Regina et al. Neoconstitucionalismo. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009, p. 94.  
560 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, p. 47. 
561 MONTEIRO, Matheus Vidal Gomes. Neoconstitucionalismo(s) e constitucionalismo 
contemporâneo. Revista Consultor Jurídico, 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-
jun-08/diario-classe-neoconstitucionalismos-constitucionalismo-contemporaneo#_edn6>. Acesso em: 
22 set. 2020.  
562 GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. op. cit., 2014, p. 144.  
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dignidade humana e outras opções políticas fundamentais, 
traduzindo-se na corporificação de um Estado de bem-estar social563. 

Se de um lado o positivismo representa o estado de direito, o 

neoconstitucionalismo procura retratar o estado democrático de direito564. Enquanto 

no positivismo a interpretação jurídica tende a ser objetiva e neutra, num mero juízo 

de validade, no pós-positivismo, tido como marco filosófico do 

neoconstitucionalismo, por meio de uma interpretação jurídica valorativa, busca-se 

efetivar os direitos fundamentais como forma de evitar a incivilidade vista no período 

histórico anterior.  

Por oportuno, cumpre esclarecer que, na lição de Barroso, as expressões 

neoconstitucionalismo e pós-positivismo não são sinônimas565. O pós-positivismo é o 

marco filosófico do neoconstitucionalismo, ou seja, este possui como filosofia o 

conjunto de ideias difusas caracterizadoras do pós-positivismo566. 

Feito o esclarecimento com base nas premissas teóricas fixadas pelos 

autores citados, o movimento neoconstitucionalista exibe no seu centro a 

constituição – lei maior –, que reestrutura o sistema jurídico ao irradiar a todos os 

ramos do direito as suas prescrições. Gutierrez Sobrinho explica que no “sistema 

neoconstitucional os direitos fundamentais ganham relevância tal que seu 

reconhecimento prescinde de normatização infraconstitucional567. 

Ao neoconstitucionalismo podem ser atribuídas algumas características. 

Fonteles elenca algumas: 

- reconhecimento da força normativa da Constituição; 
- reconhecimento da normatividade dos princípios; 
- protagonismo dos direitos fundamentais; 
- resgate da importância dos valores; 

                                            
563 HERZL, Ricardo Augusto. op. cit., 2013, p. 47. 
564 GUTIERREZ SOBRINHO, Emílio. Aspectos teóricos do movimento neoconstitucional. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22345/aspectos-teoricos-do-movimento-
neoconstitucional/1>. Acesso em: 22 jun. 2019. 
565 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito no Brasil: 
o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 5.  
566 FONTELES, Samuel Sales. Hermenêutica constitucional.  2 ed. rev. atual. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2019, p. 99. 
567 GUTIERREZ SOBRINHO, Emílio. Aspectos teóricos do movimento neoconstitucional. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22345/aspectos-teoricos-do-movimento-
neoconstitucional/1>. Acesso em: 22 jun. 2019. 
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- ampliação da jurisdição constitucional; 
- uma nova interpretação constitucional e 
- constitucionalização do direito568. 

Bulos descreve o neoconstitucionalismo como um conjunto de ideias 

hauridas de uma nova teoria do direito. Nesta concepção, preconiza: 

- mais respeito a princípios, em vez de normas; 
- mais ponderação do que subsunção; 
- mais direito constitucional, e não conflitos jurídicos desnecessários; 
- mais trabalho judicial, em vez de criação de leis pelo Poder 
Legislativo (ativismo judicial); e 
- mais valores, no lugar de dogmas indiscutíveis569. 

A propósito, o referido autor também apresenta o neoconstitucionalismo 

em face das teses pós-positivistas, pincelando as teorias de Ronald Dworkin, Robert 

Alexy e Gustav Zagrebelsky, os quais, cada um a seu estilo, discorrem sobre a 

separação entre direito e moral, conforme pontualmente se expõe: 

- Ronald Dworkin – antipositivista convicto, sucedeu Herbert Hart na 
disciplina Filosofia do Direito em Oxford. Teve a coragem e a 
capacidade teórica de assumir o seu antipositivismo. Lançou a tese 
do Direito como integridade, de grande consistência, como 
alternativa teorética contra o positivismo (...). 
- Robert Alexy – na seara da teoria do direito, propõe interagir o 
direito à moral. No campo da argumentação jurídica, evoca a 
importância de se inserir elementos de ordem moral. No setor dos 
direitos fundamentais, prioriza a observância de princípios e valores 
(...). 
- Gustav Zagrebelsky – propõe a tese do “direito suave”. Discorda da 
postura positivista, que procura identificar lei, direito e justiça (...). 
Os “neoconstitucionalistas”, estribados no pensamento dos filósofos 
pós-positivistas, procuram adaptar tais teorias ao objeto de seus 
estudos, para, desse modo, descreverem a ordem jurídica dos 
estados constitucionais570. 

Há críticas a respeito. Na sistemática do neoconstitucionalismo é possível 

visualizar uma perda de espaço do poder legislativo. Parte desta perda decorre do 

fato de que o legislador tem seu trabalho antecipado e diminuído pela existência de 

uma constituição que já tratou de diversos temas. Outra parcela da supressão do 

protagonismo do legislador decorre da preponderância assumida pelo poder 

judiciário, que passa a ser regularmente chamado para, na sua atividade típica de 
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569 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 83. 
570 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 84. 
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dizer o direito, concretizar os direitos fundamentais. Transfere-se, de certa forma, ao 

magistrado a competência para interpretar e efetivar os direitos garantidos no texto 

constitucional, inclusive, se necessário, julgando contra legem quando verificado que 

determinada lei contraria a constituição, que possui hierarquia superior. 

Para Guastini, a concepção neoconstitucionalista se caracteriza por uma 

“constituição extremamente invasiva, intrometida, capaz de condicionar tanto a 

legislação quanto a jurisprudência e o estilo doutrinário, a ação dos atores políticos e 

as relações sociais”571. 

Há, ainda, desaprovação ao neoconstitucionalismo por uma corrente 

doutrinária que não só censura o significado não unívoco da expressão, mas 

também reprova os excessos do poder judiciário sob a bandeira do 

neoconstitucionalismo, evidenciando “um risco de juristocracia, que é inimiga da 

democracia”572. O fenômeno do ativismo judicial nomina tais excessos e é reflexo de 

uma tradição neoconstitucional de transferir ao poder judiciário a interpretação 

constitucional, expandindo-se e ampliando-se o sentido e o alcance da lei magna do 

estado.  

Não obstante as respeitáveis críticas, para o presente trabalho há 

interesse na concepção de prevalência que os direitos fundamentais alcançam a 

partir do pensamento neoconstitucionalista, que aponta para a supremacia da 

constituição como base principiológica para a interpretação constitucional e 

recomenda a exclusão, do âmbito de validade, de todo ato que contrarie seu 

conteúdo, tanto formal quanto material. 

Percebe-se, assim, a importância do neoconstitucionalismo não só como 

uma tentativa de garantia material de direitos fundamentais – entre eles o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado – para todos, mas principalmente de 

reconhecimento da centralidade das constituições nos sistemas jurídicos, assim 

como da centralidade dos direitos fundamentais nos sistemas constitucionais. 

                                            
571 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional. 1 ed. México D. F.: UNAM – Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 2001, p. 153: “Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz 
de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores 
políticos así como las relaciones sociales” (tradução livre).  
572 FONTELES, Samuel Sales. op. cit., 2019, p. 100. 
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Independentemente da nomenclatura adotada, vale a ressalva feita por 

Lenio Streck: 

Numa palavra final, há uma angústia que perpassa o imaginário dos 
juristas preocupados com o direito para além de suas clássicas 
funções. O constitucionalismo engendrado a partir do segundo pós-
guerra deu azo ao surgimento de uma teoria cuja função é a de 
propiciar as condições para a efetiva realização dos conteúdos 
materiais dos textos normativos (constituições). Com os qualificativos 
ou caracterizações que a ela se dê, pode-se dizer, antes de qualquer 
discussão, que a superação do positivismo – seus problemas, suas 
insuficiências e suas indiferenças – exige uma teoria que albergue as 
diversas posturas que pretendem dar significação e concretização ao 
novo paradigma constitucional573. 

Isso posto, compreendidos os fenômenos do constitucionalismo e do 

neoconstitucionalismo e sua relação com os direitos fundamentais próprios de cada 

ordenamento jurídico, necessário se faz, em razão de uma cada vez maior 

integração da sociedade mundial, estudar e conhecer o conceito de 

transconstitucionalismo. 

 

2.3.3 Transconstitucionalismo 

Prosseguindo esta pesquisa com um olhar atento para as questões do 

meio ambiente e, especificamente, para a gestão de resíduos sólidos – temática 

reconhecidamente transfronteiriça e de alcance global –, necessário se faz buscar 

na ciência do direito respostas e caminhos para uma maior integração cooperativa 

entre ordens constitucionais de estados distintos.  

A ideia de um mecanismo do direito constitucional preocupado com os 

temas e desafios que ultrapassam as fronteiras dos estados acentuou-se, haja vista 

novos dilemas pós-modernos: conflitos internacionais transfronteiriços, acentuados 

pelos movimentos de globalização e de transnacionalidade; avanços 

tecnocientíficos; relativização do conceito de soberania e daquilo que outrora foi 

                                            
573 STRECK, Lenio. (Neo) Constitucionalismo. In: ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão; 
e STRECK, Lenio (coord.). Curso de direito constitucional. 1 ed. Florianópolis: Tirant lo Banch, 
2018, p. 42. 
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chamado de absolutismo estatal; relações entre os povos e nações não mais 

limitadas ao espaço físico, mas virtuais em uma sociedade global e mundial. 

De fato, “a sociedade mundial do presente é bastante complexa, 

competitiva e de risco, e, mesmo assim, os diálogos ultrapassam fronteiras e 

quebram paradigmas”574. 

Fala-se em transconstitucionalismo. A respeito, é difícil precisar o 

surgimento do termo “transconstitucionalismo” em âmbito internacional; porém, no 

Brasil, a expressão é atribuída ao jurista Marcelo Neves desde a publicação de seu 

trabalho batizado com a mesma alcunha575, tornando-se este o grande precursor e 

desenvolvedor da matéria. Por esta razão, o presente tópico, pede-se licença, 

tomará por base os estudos do referido autor. 

Assim esclarecido, transcreve-se o conceito de transconstitucionalismo 

elaborado por Marcelo Neves: 

Transconstitucionalismo é o entrelaçamento de ordens jurídicas 
diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e 
supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza 
constitucional. Ou seja, problemas de direitos fundamentais e 
limitação de poder que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais 
de ordens diversas. Por exemplo, o comércio de pneus usados, que 
envolve questões ambientais e de liberdade econômica. Essas 
questões são discutidas ao mesmo tempo pela Organização Mundial 
do Comércio, pelo Mercosul e pelo Supremo Tribunal Federal no 
Brasil. O fato de a mesma questão de natureza constitucional ser 
enfrentada concomitantemente por diversas ordens leva ao que eu 
chamei de transconstitucionalismo576. 

Bulos, em sua obra de direito constitucional, apresenta o tema e indica 

conceito de transconstitucionalismo: 

Transconstitucionalismo é o fenômeno pelo qual diversas ordens 
jurídicas de um mesmo estado, ou de estados diferentes, se 
entrelaçam para resolver problemas constitucionais577. 

                                            
574 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 91. 
575 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, p. I.. 
576 HAIDAR, Rodrigo. O acesso à justiça não é só o direito de ajuizar ações. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj>. 
Acesso em: 22 jun. 2019. 
577 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 91. 
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Idealiza-se, por meio do transconstitucionalismo, a interação e a soma de 

esforços conjuntos entre ordenamentos distintos, superando-se uma concepção de 

constitucionalismo.  

Novamente é Bulos quem contribui para o debate:  

Há um superentrelaçamento de níveis múltiplos. No lugar da vaidade, 
do provincianismo, da rebeldia, da discórdia e da mediocridade, 
comuns no mundo, abre-se espaço para o entendimento, a 
cooperação, a conversa e a criatividade. Quer dizer, os detentores do 
poder de ordenamentos diferentes abrem mão do tom de disputa de 
suas conversações, a fim de solucionarem problemas 
constitucionais, algo que não equivale a uma cooperação 
permanente entre Estados diversos578. 

O transconstitucionalismo, portanto, é um “constitucionalismo de níveis 

múltiplos ou, melhor dizendo, um constitucionalismo multiplex”579. A respeito, Bulos 

aponta duas terminologias distintas, uma em sentido estrito e outra em sentido 

amplo.  

Em sentido estrito, o transconstitucionalismo envolve ordens jurídicas de 

estados diferentes. Destaca-se: 

No transconstitucionalismo propriamente dito, ordenamentos distintos 
se interagem e somam esforços conjuntos para resolverem casos 
complexos e difíceis. O que predomina é a superação do 
constitucionalismo provinciano ou paroquial em nome de algo maior: 
a integração cooperativa, pacífica e desterritorializada de ordens 
estatais diferentes. Cada estado continua com sua soberania e vida 
próprias. Ocorre, apenas, uma integração harmoniosa entre ordens 
constitucionais de Estados completamente diferentes, algo que está 
acima de quaisquer simpatias ou antipatias, camaradagens ou 
disputas pessoais, muito menos institucionais580. 

Noutro viés, o transconstitucionalismo lato sensu envolve duas ordens 

jurídicas de um mesmo ordenamento. “Trata-se do transconstitucionalismo jurídico, a 

exemplo daquele verificado nas federações. É o caso da federação brasileira, 

                                            
578 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 91. 
579 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 92. 
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formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distrito federal (CF, art. 

1º)”581. 

Estabelecido o importante conceito e apresentada sua classificação, 

Neves procura apontar para o objeto de alcance do referido mecanismo de solução 

de conflitos do constitucionalismo internacional: 

Não se trata, portanto, de constitucionalismo internacional, 
transnacional, supranacional, estatal ou local. O conceito aponta 
exatamente para o desenvolvimento de problemas jurídicos que 
perpassam os diversos tipos de ordens jurídicas. Um problema 
transconstitucional implica uma questão que poderá envolver 
tribunais estatais, internacionais, supranacionais e transnacionais 
(arbitrais), assim como instituições jurídicas locais nativas, na busca 
de sua solução582. 

Voltando ao campo da discussão constitucionalista, mais especificamente 

pensando no modo de vida pós-moderno, com redefinições do conceito espaço-

tempo, tem-se por cada vez mais evidente a fragilidade das fronteiras que separam 

as nações. Esta diminuição de espaços, muito incentivada pelos avanços 

tecnológicos nos meios de transporte e de comunicação, traz à tona o tema 

globalização e, por conseguinte, permite falar em transconstitucionalismo, naquilo 

que se permite chamar de globalização do direito constitucional. 

Cita-se a ensinança de Faria: 

A globalização é um conceito aberto e multiforme, abrangendo 
problemas e processos relacionados à abertura e liberação do 
comércio, a integração funcional de atividades econômicas 
internacionalmente dispersas, a competição interestadual por capital 
volátil e o surgimento de um sistema financeiro internacional sobre o 
que os governos têm uma capacidade de controle decrescente. 
Nesta perspectiva, a globalização é um conceito relacionado às 
ideias de ‘compressão’ de tempo e espaço, comunicação em tempo 
real, dissolução de fronteiras geográficas, multilateralismo político e 
policentrismo decisivo583. 

                                            
581 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 93. 
582 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, pp. XXI-XXII. 
583 FARIA, José Eduardo. La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez 
tendências del derecho contemporâneo. I:n ALONSO, Esteban Pérez et al. Derecho, 
globalización, riesgo y medio ambiente. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012, p. 19: “(...) a 
globalización es um concepto abierto y multiforme, que abarca problemas y procesos relativos a la 
apertura y la liberalización comercial, a la integración funcional de atividades económicas 
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A globalização, portanto, pode ser representada pela movimentação do 

mercado, numa interdependência econômica crescente entre os diferentes países, 

provocada pela diversidade de negociações internacionais de bens e serviços, assim 

como pelo fluxo internacional de capitais e pelos avanços tecnológicos. Trata-se de 

fenômeno global que intensifica as relações sociais e econômicas, com reflexos nos 

ordenamentos jurídicos e, por isso, contribuindo diretamente pela expansão do 

direito, rumo ao compartilhamento de conflitos, notadamente na esfera ambiental.  

Na sociedade mundial anunciada pela globalização, os conflitos também 

devem ser partilhados. Litígios constitucionais inéditos para um tribunal podem 

encontrar precedentes em cortes de justiça de outros países. A facilitação dos meios 

de comunicação e a agilidade de circulação da informação contribuem para a 

aproximação dos ordenamentos jurídicos. O ambiente da globalização, neste 

cenário, integra os operadores do direito em torno dos mesmos problemas de 

natureza constitucional.  

Neves fortalece o debate ao anotar que, com a maior integração da 

sociedade mundial: 

(...) cada vez mais problemas de direitos humanos ou fundamentais e 
de controle e limitação do poder tornam-se concomitantemente 
relevantes para mais de uma ordem jurídica, muitas vezes não 
estatais, que são chamadas ou instadas a oferecer respostas para 
sua solução. “Isso implica uma relação transversal permanente entre 
ordens jurídicas em torno de problemas constitucionais comuns584.  

O mesmo autor prossegue, esclarecendo que o direito constitucional:  

(...) embora tenha a sua base originária no Estado, dele se 
emancipa, não precisamente porque surgiu uma multidão de novas 
Constituições, mas sim tendo em vista que outras ordens jurídicas 
estão envolvidas diretamente na solução dos problemas 
constitucionais básicos, prevalecendo, em muitos casos, contra a 
orientação das respectivas ordens estatais. Além do mais, surgem 

                                                                                                                                        
internacionalmente dispersas, a la competición interestatal por los capitales volátiles y a la aparición 
de un sistema financiero internacional sobre el que los gobiernos tienen una capacidad de control 
decreciente. En esta perspectiva, globalización es un concepto relacionado com las ideas de 
‘compresión’ del tempo y del espacio, comunicación en tiempo real, disolución de fronteras 
geográficas, multilateralismo político y policentrismo decisório” (tradução livre). 
584 NEVES, Marcelo. (Não) solucionando problemas constitucionais: transconstitucionalismo 
além de colisões. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n93/08.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2019, 
p. 206. 
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permanentemente relações diretas entre Estados para tratar de 
problemas constitucionais comuns. A exceção, nos dois casos, 
passou a ser a regra585. 

Aclarando o conflito global, Neves explica: 

A sociedade moderna multicêntrica, formada de uma pluralidade de 
esferas de comunicação com pretensão de autonomia e conflitantes 
entre si, estaria condenada à própria autodestruição, caso não 
desenvolvesse mecanismos que possibilitassem vínculos 
construtivos de aprendizado e influência recíproca entre as diversas 
esferas sociais. Mas não são suficientes meios que possibilitem 
relações pontuais e momentâneas no plano das operações do 
sistema, os chamados “acoplamentos operativos”. É imprescindível 
que haja vínculos estruturais que possibilitem as interinfluências 
entre diversos âmbitos autônomos de comunicação586. 

Verifica-se, desta feita, a complexidade do fenômeno e a extensão da 

temática, dado o alcance global e a relação de coexistência entre diferentes ordens 

jurídicas que possuem abordagens próprias de uma mesma questão constitucional. 

Neves amplia a dificuldade sob o ponto de vista do transconstitucionalismo: 

A questão é outra quando se trata de transconstitucionalismo. Nesse 
caso, o problema consiste em delinear as formas de relação entre 
ordens jurídicas diversas. Ou seja, dentro de um mesmo sistema 
funcional da sociedade mundial moderna, o direito, proliferam ordens 
jurídicas diferenciadas, subordinadas ao mesmo código binário, isto 
é, ‘lícito/ilícito’, mas com diversos programas e critérios. Verifica-se, 
dessa maneira, uma pluralidade de ordens jurídicas, cada uma das 
quais com seus próprios elementos ou operações (atos jurídicos), 
estruturas (normas jurídicas), processos (procedimentos jurídicos) e 
reflexão da identidade (dogmática jurídica). Disso resulta uma 
diferenciação no interior do sistema jurídico587. 

Bulos também enfatiza: 

Quer dizer, os detentores do poder de ordenamentos diferentes 
abrem mão do tom de disputa de suas conversações, a fim de 
solucionarem problemas constitucionais, algo que não equivale a 
uma cooperação permanente entre Estados diversos588. 

                                            
585 NEVES, Marcelo. (Não) solucionando problemas constitucionais: transconstitucionalismo 
além de colisões. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n93/08.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2019, 
p. 206. 
586 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, pp. 115-116. 
587 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, pp. 34-35. 
588 BULOS, Uadi Lammêgo. op. cit., 2018, p. 91. 
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Evidenciada a dificuldade, dado o elevado número de protagonistas em 

um sistema jurídico mundial, Neves propõe o entendimento de que, para uma 

aproximação da percepção de transconstitucionalismo, deve ser considerada a 

existência de problemas constitucionais complexos e comuns nas diversas ordens 

jurídicas, os quais, portanto, exigem soluções fundadas no entrelaçamento entre tais 

ordenamentos. A temática ambiental é próspera em exemplos. Veja-se: 

O que caracteriza o transconstitucionalismo entre ordens jurídicas é, 
portanto, ser um constitucionalismo relativo a (soluções de) 
problemas jurídico-constitucionais que se apresentam 
simultaneamente a diversas ordens. Quando questões de direitos 
fundamentais ou de direitos humanos submetem-se ao tratamento 
jurídico concreto, perpassando ordens jurídicas diversas, a 
“conversação” constitucional é indispensável. (...) impõe-se a 
construção de “pontes de transição” entre as estruturas reflexivas 
das respectivas ordens. Portanto, para que o transconstitucionalismo 
se desenvolva plenamente é fundamental que, nas respectivas 
ordens envolvidas, estejam presentes princípios e regras de 
organização que levem a sério os problemas básicos do 
constitucionalismo589. 

O transconstitucionalismo, portanto, tem por objeto questões jurídicas que 

ultrapassam os diversos tipos de ordens jurídicas, apontando para soluções que 

poderão envolver tribunais estatais, internacionais, supranacionais e transnacionais 

(arbitrais), assim como instituições jurídicas locais nativas, na busca da sua 

solução590.  

Enfatizando a importância do diálogo entre centros jurídicos distintos e 

procurando ilustrar alguns conflitos, Marcelo Neves exemplifica: 

Nesse sentido, fala-se de “conversação” ou “diálogo” entre cortes, 
que podem se desenvolver em vários níveis: por exemplo, entre o 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (supranacional) e os 
tribunais dos Estados-membros, entre o Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos (internacional) e as cortes nacionais ou o TJCE, entre 
cortes nacionais etc. (...). No limiar, toda “conversação” entre cortes 
carrega em si o potencial de disputa591. 

                                            
589 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, p. 129. 
590 NEVES, Marcelo. (Não) solucionando problemas constitucionais: transconstitucionalismo 
além de colisões. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n93/08.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2019, 
p. 207. 
591 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. op. cit., 2009, p. 117. 
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Ao invés de hierarquia e verticalidade, o transconstitucionalismo aponta 

para o diálogo internacional e o mútuo aprendizado entre ordens jurídicas distintas, 

fomentando a interação constitucional entre os variados ordenamentos jurídicos a 

fim de encontrar as melhores soluções para problemas constitucionais comuns. 

Possui, destarte, especial relevância para a solução de conflitos 

transfronteiriços, tais como aqueles decorrentes da crise ambiental, que exigem 

atenção especial do direito para a finalidade de resguardar a qualidade de vida da 

presente e das futuras gerações. 

Em um planeta onde cada nação busca manter seus princípios, cultura e 

modo de ser para se garantir condições mínimas para um bem viver, faz-se 

necessário alcançar um consenso, com convergência na diversidade e nas 

adversidades, a fim de se atingir solidariedade entre os povos, segurança e paz. O 

transconstitucionalismo, portanto, apresenta-se como ferramenta que oferta aos 

múltiplos ordenamentos jurídicos e organizações internacionais mecanismo para a 

solução de problemas jurídico-constitucionais que se apresentam hodiernamente, 

tendo como importante ingrediente a cooperação pela experiência compartilhada. 

Superada a análise da problemática ambiental no âmbito do direito 

constitucional, prossegue-se com a análise dogmática, voltando-se agora para o 

direito ambiental. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO AMBIENTAL 

2.4.1 A crise ambiental como fenômeno transnacional num cenário de danos 

ambientais 

A degradação do meio ambiente é pauta comum nos dias atuais. Em 

verdade, passados cerca de um quinto do século XXI, as preocupações com a 

natureza chamam atenção em razão do visível e cada vez maior desequilíbrio 

provocado na natureza pela ação do homem.  
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Por mais incrível que possa parecer, contudo, ainda há quem duvide da 

precisão e da genuinidade da existência de uma crise ambiental global – o 

fenômeno das mídias sociais reflete tal incerteza –, razão pela qual se tem por 

necessário apresentar, nesta etapa da pesquisa, a manifestação de diversos 

estudiosos, aliadas a constatações fáticas – com dados e números – a respeito dos 

efeitos que o modo de vida atual impõe aos biossistemas592.  

Não se busca trazer aqui um discurso alarmista, catastrófico ou de 

considerações críticas sobre danos ambientais causados pela atividade humana, 

mas almeja-se tão somente uma constatação fática e realista de que as atividades 

do homem, não só individual, mas principalmente no âmbito coletivo, têm alterado a 

natureza.  

Os números reforçam a percepção de que o planeta, com o passar dos 

anos e à medida em que as atividades humanas se desenvolvem e aumentam, está 

mais sensível a desastres naturais, conforme segue em artigo de Délton Winter de 

Carvalho: 

Em conformidade com dados do EM-DAT (2007), ocorreram 150 
registros de desastres naturais no período 1900-2006 no Brasil. 
Deste total, 84% (oitenta e quatro por cento) ocorreram após a 
década de setenta, demonstrando um incremento considerável nos 
registros de ocorrência destes eventos. Segundo os dados do Atlas 
Brasileiro de Desastres Naturais, de 1991 a 2010, o Brasil registrou 
31.909 (trinta e um mil, novecentos e nove) ocorrências de 
desastres, sendo na década de 1990 geradas 8.671 (equivalente a 
27%) ocorrências e na década de 2000, 23.238 (73%). Tais dados 
comprovam (e demonstram) o frequente discurso de um crescimento 
significativo destes eventos e seus registros. Esta tendência, 
existente no contexto nacional, parece acompanhar um movimento 
global de aumento das ocorrências de desastres de 1900 a 2011593. 

Carvalho continua com a apresentação de números, agora numa análise 

econômica das perdas decorrentes das grandes catástrofes ambientais: 

                                            
592 A respeito, recomenda-se a leitura do artigo “El cambio climático como mito: política contra la 
ciencia” (ANJOS, Rafael Maas dos; FREYESLEBEN, Luiz Eduardo Ribeiro. In: Sostenibilidad: 
económica, social y ambiental, Núm. 2, pp. 1-10, 2020. Disponível em: 
<https://doi.org/10.14198/Sostenibilidad2020.2.01>. Acesso em 20 out. 2020. 
593 CARVALHO, Délton Winter de. A litigância climática como governança ambiental.  Revista de 
Direito Ambiental, vol. 96, out – dez/2019, pp. 333-349, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 
333. 
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As perdas econômicas e de valores segurados decorrentes de 
grandes catástrofes naturais - tais como furacões, terremotos e 
inundações - também têm sofrido significativo incremento em escala 
mundial nos anos recentes. Uma comparação dessas perdas 
econômicas revela um enorme crescimento: $ 53,6 bilhões de 
dólares (1950-1959), $ 93,3 bilhões (1960-1969), $ 161,7 bilhões 
(1970-1979), $ 262,9 bilhões (1980-1989) e $ 778,3 bilhões (1990-
1999). Entre 2000 e 2008, as perdas totalizaram $ 620,6 bilhões, 
principalmente como um resultado das temporadas de furacões em 
2004, 2005 e 2008 que repercutiram em níveis históricos de 
destruição594. 

A representatividade do número de tragédias ambientais, somadas às 

elevadas cifras de perdas econômicas, revelam um cenário preocupante, de 

aparente crise. 

Leandro Aguiar, apoiado em Gramsci, conceitua crise: 

Dentre as muitas definições encontradas para a palavra crise, adotar-
se-á, como marco ou referencial teórico, o célebre conceito de 
Antonio Gramsci, segundo o qual “a crise consiste precisamente no 
fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer; neste 
interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem”. 
Em outros termos, tem-se uma crise quando o modelo velho já não 
se mostra capaz de dirigir a sociedade (está ultrapassado), mas o 
modelo novo ainda não está explicitado (não está maduro o 
suficiente) e, desse modo, não se revela qualificado para orientar o 
presente. Trata-se, portanto, de um período de transição entre uma 
condição anterior, desgastada pelo tempo, caótica, mas que resiste 
em desaparecer, e “outra” que ainda está em formação e se 
apresenta, até então, como uma incógnita frente aos problemas e 
desafios enfrentados na atualidade595. 

Um ambiente em crise apresenta algumas particularidades. Talvez a mais 

preocupante característica seja a incompreensão. Num momento de crise não há 

certeza ou exatidão sobre aquilo por que se passa: os problemas e dilemas, o 

caminho a ser seguido, as soluções passíveis de aplicação, aquilo que existia e não 

existe mais, o desconhecido aliado à ignorância. A crise gera dúvidas, confusão e 

desorientação por um lado. Porém, a forte necessidade de buscar soluções 

estimula, de outro lado, reflexões, ações e inovações na busca por uma melhor 

realidade. A crise oportuniza lições. 

                                            
594 CARVALHO, Délton Winter de. A litigância climática como governança ambiental.  op. cit., 
2019, p. 334. 
595 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 48. 
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A humanidade chegou a mais um período de autoanálise e de reflexões, 

onde dúvidas se transformam em respostas e descobertas. Neste momento, o olhar 

sobre o planeta aponta para incertezas, riscos e confusão sobre os reais efeitos e 

consequências da ação humana sobre a natureza. Este cenário de insegurança e de 

dubiedades reflete a existência de uma crise ambiental.   

Beck adverte: 

O mundo está louco. Para muitas pessoas, isso é verdadeiro em 
ambos os sentidos da palavra: o mundo saiu dos eixos e 
enlouqueceu. Estamos vagando sem rumo e confusos, 
argumentando em favor disto e contra aquilo. Mas uma declaração 
com que a maioria das pessoas pode concordar, para além de todos 
os antagonismos e em todos os continentes, é: “Não compreendo 
mais o mundo”596. 

A atuação humana desmedida e ambientalmente degradante revela uma 

crise do meio ambiente. Steigleder destaca o estágio de transição no entendimento 

acerca da relação danosa do homem com os ecossistemas onde está inserido: 

As condições para uma transição paradigmática no que se refere ao 
relacionamento entre o ser humano e o seu mundo natural, com a 
consequente ampliação da moldura jurídica do dano ambiental 
reparável, passam pela constatação de uma crise ambiental, que se 
situa no interior da crise do paradigma da modernidade, pelo que é 
uma crise civilizacional, espiritual, uma crise de visão de mundo, que 
evidencia a insustentabilidade da apropriação quantitativa e 
qualitativa do ambiente, uma vez que, além de provocar a extinção 
de espécies e o exaurimento dos componentes materiais como 
espirituais do ser humano, reduzido a sujeito despersonalizado, cujas 
relações sociais são mercantilizadas597. 

Timm e Squeff destacam: 

A Terra nem sempre esteve na situação trágica na qual se encontra 
(...). Todavia, a constante ação humana e a percepção de que os 
recursos oriundos da natureza não eram abundantes, fez com que os 
indivíduos passassem a usufruir do bem comum de modo 
desenfreado e talvez irracional, levando a exaustão dos 
ecossistemas e criando uma série de empecilhos que barraram o 
modo espontâneo de o planeta se reconstituir, impactando 

                                            
596 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. op. cit., 
2018, p. 11. 
597 STEIGLEDER, Annelise  Monteiro.  op. cit., 2017, p. 61. 
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diretamente na própria vida humana598. 

Para Trennepohl, o desconhecimento de limites deixou para trás “o 

respeito à natureza, e o homem se firmou com o progresso científico de 

conhecimento, buscando evoluir, sempre na crença de que os recursos naturais 

eram infinitos”599. 

A crise ambiental é fruto de uma verdadeira batalha que se trava em torno 

da apropriação dos recursos naturais limitados para satisfação das necessidades e 

caprichos ilimitados600. Esta desmesurada relação entre bens finitos e necessidades 

e desejos infinitos está na origem dos embates ambientais que se estabelecem na 

sociedade mundial.  

Da mesma forma em que a crise ambiental se apresenta assentada no 

planeta, as oportunidades decorrentes dos conflitos ambientais existentes nos 

tempos atuais também se mostram e, aliás, podem ser apontadas como marcantes e 

determinantes para uma condição de novo olhar da humanidade para a natureza, 

mais solidário, cooperativo e vigilante com as questões ambientais. A citada crise 

ambiental gera desconforto; contudo, fomenta atenção e, com boa vontade e 

iniciativa, incentiva crescimento e antevê melhorias.  

O século XX, de fato, pode ser considerado como o período onde a 

humanidade acordou para as questões da natureza. As grandes transformações nas 

mais diversas áreas de conhecimento humano aceleraram a vida, redesenharam os 

espaços geográficos, geraram mudanças não só externas, mas sobretudo internas, 

dentro de cada indivíduo. O pensar, o agir e o sentir foram se modificando à medida 

em que os estímulos, as necessidades e os desejos também metamorfosearam. O 

ambiente de crise tem contribuído para a formação de um ser humano mais 

consciente. 

Para Beck, “o conceito de ‘mundo’ tornou-se familiar”. Não há mais 

isolamento distante, pois, os problemas são globais e os indivíduos são 

                                            
598 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 66. 
599 TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Manual de Direito Ambiental. 7 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 27. 
600 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 233. 
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cosmopolitas. Mesmo as pessoas que nunca saíram fisicamente “de suas aldeias”, 

já ultrapassaram virtualmente as fronteiras por meio de ferramentas eletrônicas 

dentro de suas próprias casas. Os “conceitos de ‘mundo’ e ‘nossa própria vida’ não 

são mais estranhos”, uma vez que, doravante, homem e mundo estão unidos em 

coabitação – “em ‘coabitação’ porque não há nenhum documento oficial (seja da 

ciência ou do estado) que autentique essa união global para toda a vida”601.  

Boff lembra que a “irrupção da consciência acerca da Terra como pátria e 

mátria comum de todos os seres funda o novo patamar da realização da história e 

do próprio planeta”602. 

O homem cosmopolita e global passou a, cada vez mais, impactar e ser 

impactado pelos problemas mundiais – “aqueles que desejarem apenas respirar o ar 

local morrerão sufocados”603. E este impacto no mundo se torna mais evidente e 

potencializado quando o foco de atenção se volta para a natureza, cujos efeitos 

degradantes são visíveis, declarados e diuturnamente sentidos pelo homem em 

todos os cantos do globo. 

As preocupações se refletem nas matérias jornalísticas e nas mídias 

sociais. Nada mais se pode esconder. É a humanidade – e não o planeta – que 

corre real perigo de extinção. O planeta continuará, com ou sem o homem604. O 

futuro dos seres humanos está diretamente ligado à preservação do meio ambiente. 

A sobrevivência na Terra está ameaçada pelo impacto das atividades 

danosas dos indivíduos – “toda ação costuma ter efeitos colaterais”605. A vida em 

sociedade é marcada pelo risco606 e pela liquidez607.  

Scruton anuncia: 

                                            
601 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. op. cit., 
2018, p. 17. 
602 BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: 
Record, 2009, p. 21. 
603 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. op. cit., 
2018, p. 25. 
604 FREITAS, Juarez. op. cit., 2012, p. 23. 
605 FREITAS, Juarez. op. cit., 2012, p. 26. 
606 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. op. cit., 2011, p. 1. 
607 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. op. cit., 2001, p. 1. 
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Os problemas relacionados ao meio ambiente parecem estar tão fora 
de nosso alcance que ficamos à deriva, perdidos entre opiniões e 
políticas concorrentes, mas sem termos, de fato, um ponto de apoio, 
exceto nos rastros de nossas preocupações608. 

Portela complementa: 

(...) uma das mais evidentes características das questões ambientais 
é a grande capacidade de que problemas no meio ambiente 
ocorridos em um país gerem desdobramentos em outras partes do 
mundo ou, inclusive, em escala global609. 

Boff destaca que a “figura dos Estados-nações circunscritos aos seus 

limites geográficos e culturais pertence a um outro tipo de história, embora como 

modelo seja ainda dominante e funcionalmente por enquanto seja imprescindível”610. 

E acrescenta: 

Importa reconhecer que o Estado-nação representa ainda um fator 
político decisivo na coordenação de um projeto nacional, aberto ao 
global, no estabelecimento de políticas públicas que somente um 
ente público pode operar e no controle dos grandes conglomerados 
globais que, ao buscar seus interesses privados, assaltam e 
dilapidam as economias regionais e nacionais, indefesas diante de 
sua voracidade ilimitada. Ademais, enquanto não forem 
estabelecidas as instituições e as configurações jurídicas que 
assumem a governança da república terrenal e zelam pelo 
patrimônio comum da biosfera e da humanidade, o Estado não pode 
ver seu poder erodido, a preço de não se aplicarem soluções globais 
somente possíveis mediante ações interestatais. Enquanto tais 
instâncias não surgirem, cabe aos Estados, em espírito de parceria 
global, buscar soluções para todo o planeta e para a humanidade611. 

A consciência a respeito da gravidade de uma crise ambiental se amplia. 

Boff arremata: 

Apesar dessa sua função de salvaguarda, a categoria Estado-nação 
está sendo lentamente superada pela crescente consciência da 
cidadania planetária e pelo cuidado na preservação do patrimônio 
natural e cultural comum da humanidade e da biosfera, preocupação 
esta assumida pela própria humanidade, por suas instituições de 

                                            
608 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, p. 7. 
609 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direto internacional público e privado: incluindo 
noções de direitos humanos e de direito comunitário. 8 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 439. 
610 BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. op. cit., 2009, p. 21. 
611 BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. op. cit., 2009, pp. 
21-22. 
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todo o tipo (especialmente Estados) e por cada cidadão terrenal612. 

Os problemas decorrentes da destruição ambiental não se circunscrevem 

às fronteiras que delimitam a soberania das nações. São transnacionais. Stelzer 

discorre a respeito: 

A intensificação das relações sociais de emergentes sujeitos no palco 
externo desencadearam uma rede de interação caracterizada pelo 
transpasse estatal (transnacional) e não mais pela relação ponto a 
ponto entre (inter) os estados (internacional). Nesse contexto, 
marcado pela fragilização estatal de um lado e pelo reforço de outros 
centros de poder é que emerge a transnacionalização, evidenciada 
pela desterritorialização dos relacionamentos político-sociais, 
fomentado por sistema econômico capitalista ultravalorizado e que 
articula ordenamento jurídico mundial à margem das soberanias dos 
Estados613. 

Barbé explica que a transnacionalidade aparece quando “relativizamos a 

premissa de que os estados são atores do sistema e colocamos nossa atenção nos 

múltiplos canais que conectam as sociedades através ou sobre as fronteiras 

estatais”614. 

Cruz e Bodnar sugerem um conceito de estado transnacional que vá além 

das limitações territoriais da soberania estatal: 

(...) pode-se sugerir o conceito de Estado Transnacional como sendo 
a emergência de novos espaços públicos plurais, solidários e 
cooperativamente democráticos e livres das amarras ideológicas da 
modernidade, decorrentes da intensificação da complexidade das 
relações globais, dotados de capacidade jurídica de governança, 
regulação, intervenção – e coerção – e com o objetivo de projetar a 
construção de um novo pacto de civilização615. 

Referidos autores, em outra obra, complementam a noção de 

transnacionalidade: 

                                            
612 BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. op. cit., 2009, p. 22. 
613 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011, pp. 15-16. 
614 BARBÉ, Esther. Relaciones internacionales. 3 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008, pp. 209-210: 
“aparece cuando relativizamos la premisa de que los estados son actores del sistema y centramos 
nuestra atención en los canales múltiples que conectan las sociedades a través o por cima de las 
fronteras estatales” (tradução livre). 
615 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do estado e do 
direito transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: 
Juruá, 2011, p. 58. 



248 
 

 

O fenômeno da transnacionalidade deve ser uma força que opera em 
duas dimensões: uma que age na superação do modelo clássico e 
ultrapassado do Estado nacional, mediante a criação de novos 
espaços de governança; e a outra que agrega, fomenta e coordena a 
ação local dos Estados com efeitos no plano global a partir de pautas 
axiológicas de amplo consenso616. 

A crise ambiental mundial se afigura como um problema jurídico-

constitucional que perpassa as ordens jurídicas internas dos países e que necessita 

de uma cooperação jurídica global na busca de soluções. Questões como mudanças 

climáticas, aquecimento global, escassez de água, crescimento populacional, 

poluição e contaminação por má destinação de resíduos sólidos podem e devem ser 

objeto de atuação da ciência do direito, preventiva e repressivamente, seja no 

âmbito interno dos estados, seja de forma transnacional, com cooperação jurídica 

global em âmbito transconstitucional. 

Na medida em que os movimentos ambientais ecológicos surgem, a 

globalização reforça o pensamento de que é impossível separar o local e o global. 

Daí exsurge a importância de regras ambientais, não só em âmbito interno, mas 

também se voltando às relações transfronteiriças. 

Voltando a Stelzer, fala-se, em meio à globalização, na relativização da 

soberania estatal e na ideia de supranacionalidade decorrente de poderes 

normativos comunitários. Referida autora clarifica a transnacionalidade: 

A transnacionalização pode ser compreendida como um fenômeno 
reflexivo da globalização, que se evidencia pela desterritorialização 
dos relacionamentos político-sociais, fomentado por sistema 
econômico capitalista ultravalorizado, que articula ordenamento 
jurídico mundial à margem da soberania dos Estados. A 
transnacionalidade insere-se no contexto da globalização e liga-se 
fortemente com a concepção do transpasse estatal. Enquanto a 
globalização remete à ideia de conjunto, de globo, enfim, o mundo 
sintetizado como único; transnacionalização está atada à referência 
de Estado permeável, mas tem na figura estatal a referência do ente 
em declínio617. 

O transnacionalismo, por conseguinte, vai além das relações entre os 

estados, podendo envolver também indivíduos, empresas, organizações 

                                            
616 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. op. cit., 2012, p. 164. 
617 STELZER. Joana. op. cit., 2011, p. 21. 
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governamentais e não governamentais, entre outras entidades sociais, jurídicas e 

políticas. É fenômeno que, segundo Stelzer, apresenta algumas características: 

desterritorialização das relações humanas e de produção, ultravalorização do 

capitalismo e do enfraquecimento do estado soberano, “motivando a emergência de 

novos sujeitos no palco mundial”618. 

Real Ferrer alerta sobre a importância e os limites do transnacionalismo: 

Sem organização e sem força, a espécie (humana) não pode impor 
condutas e, portanto, não pode falar de Direito. Portanto, a proteção 
integral do meio ambiente requer avanços na governança ambiental. 
A governança referia-se à espécie (humana) como corpo social 
superior e ao Planeta como área territorial de jurisdição. Não se trata 
necessariamente ou, talvez, de imediato, da constituição de uma 
república planetária, mas sim da busca de mecanismos institucionais 
que garantam a efetiva concretização do princípio da solidariedade, 
no qual se inspiram tanto o Direito Ambiental como o conjunto dos 
novos direitos, ainda que com alcance diferente619. 

Verifica-se, portanto, que transnacionalismo é um conceito amplo e que 

se amolda às novidades globais de um planeta que sofre diuturnamente os efeitos 

da ação do homem. Pensar globalmente e transnacionalmente são marcas da ação 

humana individual ou coletiva. E este agir do homem de modo predador e numa 

condição de senhor supremo e soberano tem tornado cada vez mais os recursos 

naturais do planeta simples objetos dos seus desejos ilimitados, acabando com 

outras vidas animais e aniquilando os ecossistemas. 

Sarlet e Fensterseifer apresentam a ideia de uma nova era geológica, o 

antropoceno, bem como apontam a crítica de uma era de solidão: 

As pegadas humanas no Planeta Terra! “De caçadores-coletores a 

                                            
618 STELZER. Joana. op. cit., 2011, p. 25. 
619 REAL FERRER, Gabriel. La construcción del derecho ambiental. Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental. n. 1. Pamplona: Espanha, 2002, pp. 73-93. Disponível em: 
<https://dda.ua.es/documentos/construccion_derecho_ambiental.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020, p. 
23: “Sin organización y sin fuerza, la especie no puede imponer conductas y, por tanto, no puede 
hablarse de Derecho. Por eso, la cabal protección del medio ambiente obliga a progresar en la 
gobernabilidad de lo ambiental. Gobernabilidad referida a la especie como cuerpo social superior y al 
Planeta como ámbito territorial de jurisdicción. No se trata necesariamente o, quizá, inmediatamente, 
de establecer una república planetaria, pero si de la búsqueda de mecanismos institucionales que 
aseguren la eficaz materialización del principio de solidaridad, en el que se inspira tanto el Derecho 
Ambiental como el conjunto de los nuevos derechos sociales, aunque con distinto alcance” (tradução 
livre). 
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uma força geofísica global”. A passagem citada descreve com 
precisão a magnitude da intervenção do ser humano no Planeta 
Terra, culminando com o término do Período Geológico do Holoceno 
(ou Holocênico) e o início do novo Período Geológico do 
Antropoceno. O nome “Antropoceno”, como se pode presumir, é 
atribuído em razão do comportamento de uma única espécie (o “ser 
humano”), reconhecimento da sua virtude e harmonia na sua relação 
com as demais formas de vida e o sistema planetário como um todo 
(Gaia), mas justamente o contrário disso. Não por outra razão, 
Edward O. Wilson prefere atribuir a nomenclatura Eremoceno ou Era 
da Solidão (Age of Loneliness) para definir o atual Período 
Geológico, conceituando-o, basicamente, como a “era das pessoas, 
nossas plantas, e animais domesticados, bem como das nossas 
plantações agrícolas em todo o mundo, até onde os olhos podem 
ver”. A Era da Solidão representa, em outras palavras, a progressiva 
“solidão” da espécie humana decorrente da dizimação da vida 
selvagem e da biodiversidade no Planeta Terra provocada pelo Homo 
sapiens rumo à sexta extinção em massa de espécies em pleno 
curso na atualidade620. 

Interessante, neste momento, fazer um breve recorte sobre o olhar do 

direito para a postura e o relacionamento humano com o ecossistema terrestre. 

Para Milaré, o direito pode ser apontado como uma construção social, 

voltado à proteção de uma determinada sociedade, com seu sistema de valores. Por 

isso, o seu foco, em última ratio, não se volta para o mundo natural ou para as 

coisas, os quais são valorados como elementos que compõem as relações entre as 

pessoas e os objetivos da sociedade humana. O autor conclui: “por si só, o Direito 

não conhece do valor intrínseco do mundo natural nem do fenômeno da vida e das 

suas teias”621. 

A partir desta concepção torna-se mais claro falar em antropocentrismo, 

ecocentrismo e biocentrismo, conceitos distintos e que merecem atenção. 

O direito é tradicionalmente orientado por um olhar antropocêntrico onde 

o homem se encontra no centro do universo e todo o restante, inclusive as questões 

relacionadas ao meio ambiente, gira ao seu redor – a proteção ambiental serve ao 

                                            
620 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 19. 
621 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, pp. 116-117. 
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homem. O antropocentrismo é “uma concepção genérica que, em síntese, faz do 

homem o centro do universo, ou seja, a referência máxima e absoluta de valores”622. 

Existem, porém, doutrinas éticas que enxergam de modo diferente a 

relação entre o homem e o ambiente.  Ao antropocentrismo – que faz do homem o 

centro do cosmos – contrapõe-se uma ideia de ecocentrismo jurídico, que nega ao 

ser humano esta posição de centralidade – colocando-o em igualdade ao lado de 

outros elementos que compõem o universo – e ressaltando a importância da 

proteção da natureza em função dela mesma, como valor em si e não apenas como 

um objeto útil ou em benefício do próprio homem623. O ecocentrismo informa o valor 

não instrumental para os ecossistemas, limitando as ações humanas a certas 

atividades que não prejudiquem o equilíbrio ecológico.  

Fala-se também em biocentrismo, qual seja, um sistema de pensar e agir 

que defende a existência de utilidade em todos os seres vivos, ou seja, a natureza 

possui valor intrínseco e não instrumental, sendo, portanto, merecedora de tutela 

jurídica624. 

Logo, a visão antropocêntrica para o trato das questões do meio 

ambiente, na pós-modernidade, ainda que preponderante625, já não tem mais a força 

de outrora e tem sido mitigada à medida em que os danos ambientais se tornam 

mais comuns e impactantes626. Sensibiliza, sim, uma percepção ecocêntrica ou 

                                            
622 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 112. 
623 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 118. 
624 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 114. 
625 No Brasil, conforme se demonstrará adiante no item 2.4.3, a constituição federal de 1988 
consagrou a visão antropocêntrica do direito ambiental (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., 
2017, p. 50). 
626 A concepção sobre os direitos da natureza ganha cada vez mais espaço. A título de ilustração, 
destaca-se: “O reconhecimento dos “Direitos da Natureza” tornou-se cada vez mais comum nos 
últimos 12 anos. Com base nos desenvolvimentos em 14 jurisdições diferentes em cinco continentes, 
o relatório acompanha a tendência crescente de tribunais, legislaturas e agências que reconhecem a 
personalidade jurídica dos rios e outros fenômenos naturais. Os direitos dos rios receberam 
reconhecimento em muitos casos. A Constituição do Equador estabelece que a Natureza tem o direito 
ao respeito integral por sua existência e por sua manutenção e regeneração, enquanto a legislação 
recente da Nova Zelândia reconheceu a personalidade jurídica do rio Whanganui. Os tribunais da 
Apex na Colômbia e em Bangladesh emitiram sentenças históricas que reconhecem os direitos dos 
rios, impõem obrigações significativas às agências governamentais e estabelecem instituições de 
governança e monitoramento. Os direitos da natureza são agora uma característica prática da 
legislação ambiental em muitos países (Vance Center. Relatório dos autores do Vance Center 
sobre os direitos dos rios. Disponível em: https://www.vancecenter.org/rights-of-nature/. Acesso em 
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biocêntrica de que a proteção ambiental deve ser ampla, uma vez que a 

humanidade não sobrevive sem o planeta; ao contrário, é possível imaginar a 

natureza sem a presença do homem. Estas ponderações são importantes na fixação 

de um olhar voltado para o equilíbrio ecológico.  

Milaré explica: 

Agora, numa época considerada pós-moderna, as preocupações 
mais lúcidas encaram com seriedade o futuro do Planeta, sem o qual 
a família humana não terá o seu futuro (...). As inquietações 
científicas, econômicas e políticas em torno dos riscos globais que 
ameaçam a Terra e tudo o que ela contém – particularmente as 
mudanças climáticas em debate – confirmam que o homem não pode 
esquecer o seu lugar neste mundo, definido desde sempre. Não 
pode arrogar-se a centralidade de tudo e, assim, administrar mal o 
que a própria natureza lhe confiou627. 

O olhar sobre os problemas ambientais deve ser universal, global e 

transnacional, dada a sua ampla e indistinta abrangência. Sarlet e Fensterseifer 

esclarecem algumas categorias apontadas por cientistas entre aquelas que se 

apresentam como comprometidas na ideia de limites planetários e fazem 

advertência sobre a necessidade de o homem retroceder na exacerbada intervenção 

nos ecossistemas: 

Alguns cientistas têm utilizado hoje a expressão “limites ou fronteiras 
planetárias” (Planetary Boundaries) para identificar os principais 
processos biofísicos do Sistema do Planeta Terra nos quais a sua 
capacidade de autorregulação e resiliência já se encontra 
comprometida ou em vias de sê-lo. São nove categorias 
identificadas: 1) Mudanças climáticas; 2) Acidificação dos oceanos; 
3) Diminuição ou depleção da camada de ozônio estratosférico; 4) 
Carga atmosférica de aerossóis; 5) Interferência nos ciclos globais de 
fósforo e nitrogênio; 6) Taxa ou índice de perda de biodiversidade; 7) 
Uso global de água doce; 8) Mudança no Sistema do Solo (Land-
System Change); e 9) Poluição química. Em pelo menos três casos – 
mudanças climáticas, interferência nos ciclos globais de fósforo e 
nitrogênio e taxa ou índice de perda de biodiversidade –, os 
cientistas são assertivos em assinalar que os “limites” e a margem de 
segurança já foram ultrapassados em escala global. Impõe-se, 
portanto, necessariamente, o recuo da intervenção humana em tais 
subsistemas planetários, os quais estão inter-relacionados e ditam a 
sustentabilidade e a capacidade de resiliência em escala 

                                                                                                                                        
06 nov. 2020). 
627 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 122. 
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planetária628. 

Para Vladimir Passos de Freitas: 

(...) pode-se constatar cada vez mais nitidamente que as atividades 
humanas estão prejudicando nossa própria espécie. O homem 
intoxica-se envenenando, no sentido literal do termo, o ar que 
respira, a água dos rios e o solo de suas culturas. Práticas agrícolas 
deploráveis empobrecem a terra de forma por vezes irrecuperável, e 
uma exploração excessiva dos mares está reduzindo os recursos 
que deles poderiam ser extraídos. (...) a humanidade está 
indissociavelmente unida e, ao mesmo tempo, profundamente 
dividida. Unida quer através da troca de ideias, informações e 
imagens, quer através da mobilidade dos homens, das mercadorias e 
do dinheiro, quer, ainda, através dos desafios e dos riscos 
planetários. Dividida pelas desigualdades sociais, pelas 
necessidades gritantes de alguns e pela diversidade dos caminhos a 
seguir, causas múltiplas de discórdia e de conflito629. 

Chegou-se, como se percebe dos textos destacados, ao ponto de 

inflexão, ou seja, ao momento onde as atividades humanas devem ser 

redirecionadas, a fim de evitar que a crise ambiental direcione o planeta para um 

rumo de desequilíbrio climático, com alterações no ar, na terra e nos mares, de 

perda da biodiversidade, com alteração da camada de ozônio e encoberto por uma 

poluição geral. 

Sirvinskas faz a alarmante advertência, explicando o conceito de “pegada 

ecológica”: 

O conceito “pegada ecológica” foi criado na década de 1990 por 
William Rees e Mathis Wackernagel, pesquisadores da universidade 
canadense de British Columbia, como medida de consumo de 
recursos naturais pelo homem em relação à capacidade da Terra 
para repô-los. Se a capacidade de consumo continuar nesse mesmo 
ritmo, a pegada ecológica (metodologia utilizada para medir as 
quantidades de terra e água – em termos de hectares globais – gha) 
subirá, tornando inviável a sobrevivência do homem no planeta. Se a 
escalada continuar no mesmo patamar atual, em 2030, com uma 
população planetária estimada em 8,3 bilhões de pessoas, serão 
necessárias duas Terras para satisfazê-la. A Terra possui 
aproximadamente 13,4 bilhões de hectares globais (gha) de terra e 
água, biologicamente produtivas. E, segundo dados de 2010 da 

                                            
628 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. op. cit., 2020, p. 
19. 
629 FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza (de acordo com a Lei n. 9.605/98). 8 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2006, p. 19. 



254 
 

 

Global Footprint Network, a pegada ecológica da humanidade atingiu 
a marca de 2,7 hectares globais (gha) por pessoa em 2007, para 
uma população mundial de 6,7 bilhões de habitantes na mesma data 
(segundo a ONU). Isso significa que, para sustentar essa população, 
seriam necessários 18,1 bilhões de gha. Ou seja, já ultrapassamos a 
capacidade de regeneração do planeta. Para mantermos o consumo 
médio atual, com a pegada ecológica de 2,7 gha, a população 
mundial sustentável seria de, no máximo, 5 bilhões de habitantes. A 
pegada do continente africano é de 1,4 hectare global per capita, do 
asiático 1,8, do europeu 4,7, do latino-americano 2,6, dos EUA e 
Canadá 7,9, da Oceania 5,4 e do mundial, 2,7. Assim, se a 
população mundial adotasse o consumo médio do continente 
africano, a população poderia atingir 9,6 bilhões de pessoas, mas, 
caso adotasse o dos EUA e Canadá, poderia atingir 2,5 bilhões e 1,7 
bilhão de habitantes, respectivamente630. 

A pegada ecológica do Brasil é maior que a média mundial, superando 

inclusive todos os países do grupo BRICS, exceto Rússia – o BRICS inclui Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul. A pegada brasileira é de 2,93 hectares por 

pessoa, enquanto a média global é de 2,70. No caso brasileiro, o que mais pesa é a 

agropecuária, dado o alto consumo de terra e água, sendo que a pegada no Brasil 

só não é maior porque o país detém a maior biocapacidade (capacidade de 

regeneração) do mundo em razão de suas florestas631. 

De tudo o que foi apresentado, parece difícil não reconhecer que há uma 

crise ambiental, de repercussão transnacional. Leandro Aguiar discorre a respeito: 

De tudo o que foi abordado até aqui, infere-se que a crise ambiental 
transnacional é resultado do entrelaçamento da crise do modelo 
econômico linear, voltado à extração de bens naturais, produção de 
mercadorias e energia, consumo, descarte e degradação; da crise 
civilizacional e ética que a humanidade atravessa devido ao 
comportamento humano enquanto protagonista desse sistema 
insustentável de consumo e exploração da natureza130; bem como 
daquilo que Bauman denomina “crise de agência” (ou “crise de 
soberania territorial”), que transforma cada Estado nacional 
formalmente soberano em depósito de lixo para problemas 
originados muito além do alcance de seus instrumentos de controle 
político. Em suma, trata-se, sem dúvida, de uma crise sistêmica, 
“porque os perigos são criados pela indústria, externalizados pela 
economia, individualizados pelo direito, legitimados pelas ciências e 
minimizados pela política632. 

                                            
630 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, pp. 81-82. 
631 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 82. 
632 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 56. 
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A crise ambiental como fenômeno transnacional ganha evidência neste 

cenário de lesões aos ecossistemas. É possível falar em danos ambientais.  

Não há na legislação nacional uma definição de dano ambiental. É 

comum que tal conceito seja construído a partir da descrição legal de degradação 

ambiental e de poluição, previstas na Lei n. 6.938/1981, no seu art. 3º, incs. II e III633.  

Para o legislador, degradação da qualidade ambiental é a alteração 

adversa das características do meio ambiente. E poluição é a degradação da 

qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, (i) 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; (iii) afetem desfavoravelmente a biota; 

(iv) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e (v) lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

A doutrina, por sua vez, traduz a degradação da qualidade ambiental e a 

poluição como ações humanas que, ao causarem danos, interessam ao direito 

ambiental. Neste contexto, apresenta-se o conceito de dano ambiental formulado por 

Sirvinskas: 

Entende-se por dano toda lesão a um bem jurídico tutelado. Dano 
ambiental, por sua vez, é toda agressão contra o meio ambiente 
causada por atividade econômica potencialmente poluidora, por ato 
comissivo praticado por qualquer pessoa ou por omissão voluntária 
decorrente de negligência. Esse dano, por seu turno, pode ser 
economicamente reparado ou ressarcido. Aquele decorre da 
obrigação de reparar a lesão causada a terceiro, procurando 
recuperar ou recompor o bem danificado. Como nem todo bem é 
recuperável, nesse caso, será fixado um valor indenizatório pelo 
dano causado ao bem634. 

A distinção feita por Carolina Medeiros Bahia para o dano ambiental nas 

suas dimensões individual e difusa também merece transcrição: 

Na sua dimensão individual, a reparação do dano ambiental pretende 
tutelar, de forma imediata, a lesão ao patrimônio e demais valores 
das pessoas e apenas de modo mediato e incidental almeja proteger 

                                            
633 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 21 abr. 2020. 
634 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 267. 
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o meio ambiente em sua dimensão difusa (...). Em sua acepção 
difusa, o dano ambiental pode ser compreendido como lesão ao meio 
ambiente, como bem de uso comum do provo, e na violação do 
direito de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, consagrado constitucionalmente como direito 
fundamental. O dano ambiental coletivo também pode ser 
patrimonial, quando causa repercussão no mundo físico, afetando o 
patrimônio ambiental ou extrapatrimonial, quando afeta valores 
incorpóreos da coletividade (...). Esses danos também provêm, 
comumente, de comportamentos sociais massificados, apresentam 
frequentemente efeitos cumulativos e sinergéticos e podem gerar 
consequências em regiões bastantes longíquas635. 

Por fim, conveniente apresentar o conceito de dano ambiental elaborado 

por Milaré: 

(...) é dano ambiental toda interferência antrópica infligida ao 
patrimônio ambiental (natural, cultural, artificial), capaz de 
desencadear, imediata ou potencialmente, perturbações 
desfavoráveis (in pejus) ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de 
vida, ou a quaisquer outros valores da coletividade ou de pessoas 
determinadas636. 

Verifica-se, em resumo, que a lesão à natureza e à própria qualidade de 

vida decorrente da ação humana e que afeta o equilíbrio ecológico é considerada 

dano ambiental.  

Entretanto, existe um tipo específico de lesão ao meio ambiente, típico da 

pós-modernidade e do consumismo, ocasionado pelo homem justamente em meio à 

cadeia de produção e consumo e que gera infortúnios relacionados ao ciclo de vida 

dos produtos, bens e mercadorias, desde a sua extração da natureza até o exercício 

da sua destinação ou disposição final, na forma de resíduos ou rejeitos. Cuida-se do 

dano ambiental pós-consumo637. 

Independentemente do tipo de dano ambiental, o destino da humanidade 

necessita estar vinculado à preservação do meio ambiente. A sociedade mundial 

                                            
635 BAHIA, Carolina Medeiros. Dano ambiental e nexo de causalidade na sociedade de risco. In: 
LEITE, José Rubens Morato et al. Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 63. 
636 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 323. 
637 Para a presente tese, o dano ambiental pós-consumo pode ser conceituado como a lesão 
intolerável ao meio ambiente causada pelos efeitos da ação humana na cadeia de produção e 
consumo, notadamente os infortúnios relacionados ao ciclo de vida dos produtos, bens e 
mercadorias, desde a sua extração da natureza até o exercício escorreito da sua destinação ou 
disposição final, na forma de resíduos ou rejeitos. 
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precisa atentar para esta dificuldade pós-moderna, abrindo-se para novos modos de 

produção e de hábitos de viver.  

Os movimentos ambientalistas, que remontam ao século passado, vêm 

contribuindo ativamente para o enfrentamento da crise ecológica e instigam a 

ciência do direito a atuar no sentido de um novo rearranjo político, econômico e 

social, alçando à tutela jurisdicional os valores da natureza e consagrando o direito 

ambiental como ramo jurídico capaz de contribuir para o resgate do equilíbrio dos 

ecossistemas. Este é o tema do próximo tópico. 

 

2.4.2 O movimento ambientalista e a consagração do direito ambiental  

A manutenção dos sistemas social, econômico e político vigentes acaba 

por afetar o equilíbrio ambiental do planeta e potencializa a degradação dos 

ecossistemas, fomentando o contexto de crise ambiental transnacional 

anteriormente apresentado.  

Faz-se necessário buscar na ciência do direito alternativas para a 

prevenção e o necessário tratamento dos danos ambientais em geral, entre eles os 

danos ambientais pós-consumo. O direito ambiental tem sido o palco para a 

construção de soluções normativas e regulatórias para uma convivência 

ecologicamente saudável na sociedade de consumo. 

Entre as possíveis “terapias ecológicas” para uma efetiva gestão 

ambiental, ressalta-se “o recurso ao Direito como elemento essencial para coibir, 

com regras coercitivas, penalidades e imposições oficiais, a desordem e a 

prepotência dos poderosos (poluidores, no caso)”638. 

Em verdade, num mundo repleto de ganância, ambições individualistas e 

de vontades ilimitadas que acabam por atingir os bens da natureza, a ausência de 

regras e normas aptas a regular os previsíveis conflitos de interesse poderia 

redundar numa luta permanente e desigual, com o mais forte impondo-se ao mais 

                                            
638 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 234. 
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fraco. “O homem não pode estar em paz consigo mesmo enquanto estiver em 

guerra contra a natureza”639. 

Milaré contextualiza o aparecimento do direito ambiental: 

Daí a necessidade de um regramento jurídico para que esse jogo de 
interesses possa estabelecer-se com um mínimo de equilíbrio, pois é 
sabido que “onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza, a lei é que 
liberta”. Começou, então, o legislador a transfundir em normas os 
valores da convivência harmoniosa do homem com a natureza, 
ensejando o aparecimento de uma nova disciplina jurídica – o Direito 
ambiental –, nascida do inquestionável direito subjetivo a um 
ambiente ecologicamente equilibrado e de um direito objetivo cujos 
passos, ainda titubeantes, urge afirmar e acelerar640. 

Como dito, a necessidade de regular a relação do homem com a 

natureza, por meio de normas e valores a serem tutelados pela ciência jurídica, 

formou solo fértil para o delineamento do direito ambiental, que também pode ser 

conhecido, na lição de Barros, como “direito do desenvolvimento sustentável, direito 

verde, direito do entorno, direito da biosfera, direito ecológico, direito de proteção da 

natureza, direito do meio ambiente, direito do ambiente”641. 

Vários juristas, de países diversos, conceituam este ramo do direito 

voltado para a tutela da temática da natureza. Destacam-se alguns conceitos. 

Paulo de Bessa Antunes, antes de conceituar, discorre sobre a 

nomenclatura mais adequada para este segmento da ciência jurídica, destacando 

denominações como direito ambiental, direito do meio ambiente ou direito 

ecológico642.  Sobredito autor, ao optar pelo título de direito ambiental, assim o 

define, abordando três vertentes: 

Entendo que o DA (direito ambiental) pode ser definido como um 
direito que tem por finalidade regular a apropriação econômica dos 
bens ambientais, de forma que ela se faça levando em consideração 
a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico 
social, assegurando aos interessados a participação nas diretrizes a 
serem adotadas, bem como padrões adequados de saúde e renda. 
Ele se desdobra em três vertentes fundamentais, que são 

                                            
639 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 235. 
640 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 235. 
641 BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito ambiental. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 32. 
642 ANTUNES, Paulo de Bessa. op. cit., 2006, p. 4.  
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constituídas pelos: (1) direito ao meio ambiente; (ii) direito sobre o 
meio ambiente; e (iii) direito do meio ambiente. Tais vertentes 
existem, na medida em que o direito ao meio ambiente é um direito 
humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à 
saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à 
proteção dos recursos naturais. Mais do que um ramo autônomo do 
Direito, o DA é uma concepção de aplicação da ordem jurídica que 
penetra, transversalmente, em todos os ramos do direito. O DA, tem 
uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão 
econômica que devem ser compreendidas harmonicamente643. 

Do anunciado conceito extrai-se, como se percebe, três dimensões que 

serão destacadas quando da apresentação do paradigma da sustentabilidade: 

social, econômico e ambiental.  

Prosseguindo, Sirvinskas define o direito ambiental como sendo o ramo 

da ciência jurídica que estuda, analisa e discute questões e problemas ambientais, 

relacionando-os com o ser humano, tendo por finalidade a proteção do meio 

ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta644.  

Mukai, por sua vez, apresenta sua conceituação para o direito ambiental, 

olhando não para um ramo autônomo do direito, mas sim para uma ferramenta de 

interdisciplinaridade e de viés comportamental: 

O Direito Ambiental (no estágio atual de sua evolução no Brasil) é um 
conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos 
do Direito, reunidos por sua função instrumental para a disciplina do 
comportamento humano em relação ao seu meio ambiente645. 

Paulo Affonso Leme Machado, outra referência do estudo da temática do 

direito do meio ambiente no Brasil, apresenta sua percepção a respeito da 

metodologia necessária para a compreensão do conteúdo e do significado de direito 

ambiental: 

O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação 
da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos 
elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos 
temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais de 
construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito 

                                            
643 ANTUNES, Paulo de Bessa. op. cit., 2006, p. 9.  
644 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 107. 
645 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 10 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2016, pp. 9-10.  
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do solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da 
biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria 
tem de específico, mas busca interligar estes temas com a 
argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e 
de reparação, de informação, de monitoramento e de participação646. 

Não é demais lembrar que o direito ambiental como conhecido hoje é 

fruto de uma crescente conscientização mundial a respeito do impacto da atividade 

humana no ecossistema que a cerca, notadamente quando a consequência é a 

deterioração da natureza. 

Para Sánchez-Mesa Martínez:  

(...) o direito ambiental é aquele sistema normativo que tem como 
objetivo a preservação do meio ambiente, a garantia do uso 
sustentável dos recursos naturais e a manutenção do meio ambiente 
em condições adequadas para oferecer qualidade de vida às 
pessoas647. 

Assim concebido, o direito ambiental é um fenômeno relativamente 

recente, cuja origem remonta à segunda metade do século XX e que vem ganhando 

cada vez mais força com a crescente sensibilização social e pelas catástrofes 

naturais cada vez mais frequentes que ocasionam problemas ambientais. 

 Para Martín Mateo, grande referência do direito ambiental espanhol e 

que muito marcou e contribuiu com o estudo da disciplina na Universidade de 

Alicante, o direito ambiental pode assim ser apresentado: 

(...) aquela Lei, ou sistema orgânico de normas, que protege ou tutela 
os sistemas naturais que tornam a vida possível; isto é, 
principalmente, e sem entrar em polêmicas doutrinárias já passadas, 
o ar, a água e o solo; tem como finalidade prevenir e corrigir os 
distúrbios que alteram os equilíbrios naturais produzidos pelos seres 
humanos e suas atividades, individuais ou coletivas, os quais são 
levados a cabo mediante regulação de tais atividades humanas, e 
suas consequências. Ademais, este conjunto de normas que constitui 
o Direito Ambiental regula as diferentes condutas humanas que 
deterioram o meio ambiente para preveni-las, reprimi-las ou forçá-las 

                                            
646 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2018, pp. 56-57. 
647 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, pp. 44-45: “(...) el Derecho ambiental es 
aquel sistema normativo cuyos fines son la preservación del medio ambiente, garantizar el uso 
sostenible de los recursos naturales y mantener el entorno en condiciones adecuadas para ofrecer 
calidad de vida a las personas” (tradução livre). 
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a repará-las648. 

O mexicano Ojeda Mestre, a seu turno, discorre sobre o foco do direito 

ambiental – estudo das relações do homem com a natureza – e aponta para as suas 

três principais características: 

O direito ambiental (...) visa estudar as relações do homem com a 
natureza (...). A legislação ambiental deve especificar o alcance 
jurídico do interesse particular de cada ser humano em assegurar 
que as condições naturais de vida não sejam afetadas. O direito ao 
meio ambiente é um direito individual e coletivo, que pode ser 
defendido, tanto perante o Estado, quanto dele reclamado e que, 
sobretudo, só pode ser garantido e protegido pela solidariedade 
conjunta dos esforços de todos os protagonistas da vida social: 
indivíduos, estados, entidades públicas e privadas. (...) as três 
principais características do direito ambiental são: a horizontalidade, 
a dispersão normativa e o predomínio dos interesses coletivos649. 

Em arremate, sob a denominação de direito do ambiente, Édis Milaré 

conceitua o mencionado ramo jurídico: 

(...) noção do que vem a ser o Direito do Ambiente, considerando-o 
como o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a 
sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 
sustentabilidade para a presente e as futuras gerações650. 

Consagrado o direito ambiental como disciplina jurídica, destaca-se dos 

conceitos apresentados a ideia de um ramo do direito apto a concatenar e 

                                            
648 MARTÍN MATEO, Ramon. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Edit. Edisofer, 2003, p. 13: 
”(...) aquel Derecho, o sistema orgánico de normas, que protege o tutela los sistemas naturales que 
hacen posible la vida; es decir, principalmente, y sin entrar en polémicas doctrinales algo pasadas, el 
aire, el agua y el suelo; siendo su finalidad prevenir y subsanar las perturbaciones que alteran los 
equilibrios naturales producidas por los seres humanos y sus actividades, individuales o colectivas; lo 
cual, se lleva a cabo mediante la regulación de tales actividades humanas, y sus consecuencias. Aún 
más, este conjunto de normas que constituye el Derecho Ambiental, regula las diferentes conductas 
humanas que deterioran el medio ambiente para prevenirlas, reprimirlas o para obligar a repararlas” 
(tradução livre). 
649 OJEDA MESTRE, Ramón. Retrocesso em la lucha ambiental. Disponível em: 
<https://huespedes.cica.es/gimadus/ojeda.html>. Acesso em: 20 out. 2020: “El derecho ambiental (...) 
tiene por objeto el estudio de las relaciones del hombre com la naturaleza (...). El derecho ambiental 
deberá precisar los alcance jurídicos del interés particular de cada ser humano en lograr que las 
condiciones naturales de vida no sean afectadas. El derecho al medio ambiente es um derecho tanto 
individual como colectivo, que se puede defender, tanto ante el Estado, como exigírse lo a éste y que, 
por encima de todo, sólo puede ser garantizado y protegido mediante el aunamiento solidario de los 
esfuerzos de todos los protagonistas de la vida social: individuos, Estados, entidades públicas y 
privadas. (...) las tres principales características del derecho ambiental son: su carácter horizontal, la 
dispersión normativa y el predominio de intereses colectivos” (tradução livre). 
650 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 258. 
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concentrar leis, doutrina e jurisprudência que orientam e contribuem na tutela das 

atividades humanas que impactam negativamente a natureza. Veja-se que há um 

olhar para a modulação do comportamento do homem na sua relação com os 

ecossistemas. 

Essa motivação em regular a ação do homem veio sendo construída 

pelos movimentos ambientalistas no decorrer da história. Vários foram os episódios 

históricos que culminaram e acabaram por consagrar as questões da natureza como 

direitos tutelados em diversos ordenamentos pátrios: tragédias e catástrofes 

ambientais, ação humana agressiva contra a natureza, trabalhos literários e 

acadêmicos com conclusões alarmantes sobre as consequências do modo de vida 

destrutivo dos ecossistemas; enfim, um contexto de situações que estimularam 

novas medidas, posturas e atuações.  

Cabível uma lamentável constatação: os avanços nos regramentos e nas 

medidas pró-ambiente são frutos muito mais das tragédias, do que propriamente das 

reflexões, o que reforça a percepção de que o ser humano costuma aprender mais 

rapidamente com a dor, do que propriamente pelo amor. 

Dito isso, uma retrospectiva histórica sobre fatos marcantes que 

contribuíram para a evolução do direito ambiental como ramo jurídico merece 

distinção.  

A partir da segunda metade do século passado, num momento já 

destacado nesta pesquisa em que a humanidade passava por fortes mudanças 

sociais, econômicas e políticas. O mundo, em especial o solo europeu, devastado 

por guerras, também sofria os efeitos das consequências da revolução industrial. O 

foco no crescimento econômico não considerava os necessários cuidados com a 

qualidade do ambiente: poluição do ar, do solo e da água, contaminação por 

produtos químicos, doenças e perda de vidas animais e humanas. A atenção da 

população, da comunidade científica e dos governantes de todo o mundo se voltou 

para a prevenção de catástrofes ambientais. Os traumas decorrentes de vários erros 

e decisões equivocadas tomadas naquele período contribuíram para a mudança de 

paradigmas. 
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Do “período que se seguiu após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) até os dias atuais, denominado como ‘a grande aceleração’”651, o ser humano 

deixou de ser apenas “caçador e coletor” e assumiu postura mais impactante e 

degradante do meio ambiente, extrapolando os limites ou fronteiras planetárias e 

provocando transformação física da natureza. 

Começou-se a perceber – com um certo atraso – que, de um lado, a 

degradação da natureza já vinha de um longo processo histórico de malversação 

dos recursos naturais em razão da exploração desmedida; de outro lado, notou-se a 

ausência de normas protetivas da natureza, da falta de uma legislação protecionista 

e da própria (in)compreensão dos valores ambientais pelo homem.  

Fomentou-se, a partir das tragédias humanas e ambientais, avanços 

importantes na luta por um desejado equilíbrio ecológico. Alguns documentos 

internacionais oportunizaram um olhar crítico e conservador no tocante à relação 

predatória do homem com a natureza. 

O período pós-guerras pode apontar um marco histórico, conforme 

Portela destaca: 

A preocupação com a questão ambiental começou a emergir no 
campo político e jurídico a partir do pós-II Guerra Mundial, quando os 
impactos do modelo de desenvolvimento aplicado a partir da 
Revolução Industrial sobre a vida humana e sobre o meio ambiente 
em geral deixaram de ocupar apenas alguns cientistas e passaram a 
entrar na agenda dos governos e da sociedade internacional652. 

Em meio a este cenário de reflexões e discussões do pós-guerra, uma 

obra literária ganhou destaque nesta retrospectiva. Em 1962, a publicação do livro 

“Primavera silenciosa”, de Raquel Carson, trouxe marcante alerta sobre a má 

utilização de produtos tóxicos e, reflexamente, os impactos nefastos ao meio 

ambiente e ao próprio ser humano, com abordagem forte sobre a morte de pássaros 

                                            
651 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. op. cit., 2020, p. 
19. 
652 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. op. cit., 2016, p. 441. 
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e extinção de espécie em decorrência do uso indevido e exagerado de pesticidas 

(dicloro-difenil-tricloroetano - DDT)653.  

Patrícia Faga Iglecias Lemos explica: 

Os problemas ambientais já vinham sendo discutidos desde a 
década de 1960, inclusive no meio científico. A partir deste momento, 
emergem diversos movimentos sociais que trazem críticas ao modelo 
de produção dominante, bem como aos modelos de comportamento 
vigentes e ao próprio modelo de vida, entre os quais é possível citar 
os movimentos feminista, negro, homossexual e o ecológico. 
Especificamente com relação à temática ambiental, um exemplo a 
ser citado é o livro Silent Spring, de Rachel Carson, publicado em 
1962, considerado por muitos um dos marcos do despertar da 
consciência ecológica654. 

Prosseguindo, em 1972 o direito internacional ambiental encontra aquele 

que pode ser denominado de seu marco inicial. A Conferência das Nações Unidas 

sobre o meio ambiente humano – que contou com 113 nações –, realizada em 

Estocolmo, Suécia, foi a primeira reunião internacional dedicada a adotar medidas 

de alcance global para combater o avanço dos impactos negativos da atividade 

humana na natureza.  

Três importantes documentos foram produzidos no referido evento: i) foi 

firmada a declaração de princípios de Estocolmo sobre o meio ambiente humano – 

reconhece a proteção e a melhoria do meio ambiente humano como um anseio 

mundial urgente e obrigação de todos os governos655 –; ii) foi adotado plano de ação 

para o meio ambiente – com 109 recomendações para a identificação e o 

desenvolvimento de políticas ambientais internacionais –; e iii) restou criado o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, com o objetivo de 

coordenar a ação dos organismos internacionais na preservação ambiental, 

                                            
653 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins. 1 ed. São 
Paulo: Gaia, 2010, p. 1. 
654 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 69. 
655 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. op. cit., 2010, p. 69. 
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destacando-se o evento como referência de internacionalização do direito ao meio 

ambiente e emprestando à proteção ecológica o status de direito fundamental656. 

Outro documento que ampliou a discussão sobre a temática ambiental na 

mesma época e que merece ser ressaltado foi a publicação pelo Clube de Roma do 

relatório “Os limites do crescimento”657, que proporcionou um novo olhar sobre os 

impactos do crescimento econômico aos limites físicos da natureza e eventuais 

consequências negativas da exploração indevida dos recursos naturais pelo homem, 

alertando sobre problemas graves – tais como energia, saneamento, poluição, 

saúde, ambiente e crescimento populacional, fome – e propondo mudanças no 

modo de vida da sociedade, a fim de alcançar um estado de equilíbrio ambiental 

global.  

Sarlet e Fensterseifer ressaltam as preocupantes conclusões do relatório 

supracitado: 

(...) de acordo com as conclusões apresentadas, o Planeta Terra não 
suportaria o crescimento populacional devido à pressão gerada sobre 
os recursos naturais e energéticos e ao aumento da poluição. Em 
outras palavras, em vista da credibilidade científica do estudo em 
questão, o relatório despertou a atenção mundial para um novo 
problema trazido pelo processo civilizatório, ou seja, a degradação 
ambiental. A relação entre o crescimento populacional e o 
esgotamento dos recursos naturais apontado pelo Relatório do Clube 
de Roma, bem como o aumento da poluição ambiental, foi crucial 
para alertar para a crise ecológica que estava por vir (...) O 
crescimento populacional impacta de forma direta o equilíbrio 
ambiental, uma vez que a demanda de recursos naturais acompanha 
tal crescimento, sobrecarregando a intervenção humana na 
Natureza, além de trazer junto poluição e degradação ambiental658. 

Desse contexto ora destacado de inquietação com as consequências do 

crescimento populacional acompanhado do esgotamento dos recursos naturais 

verificaram-se avanços com a criação de uma consciência global em prol da 

preservação dos ecossistemas, somada a elaboração de instrumentos internacionais 

                                            
656 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. op. cit., 2016, p. 441. 
657 MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William. W. Os 
limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de Roma sobre o dilema da 
humanidade. Tradução de Inês M. F. Litto, São Paulo: Editora Perspectiva, 1973. 
658 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos 
e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 241. 
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contendo “regras de soft law, não vinculantes, reforçando-se a ideia de 

cooperação”659, além da abertura permanente de diálogo entre as nações. 

Os avanços seguiram, com mobilização cada vez maior em prol das 

questões ambientais. Outras conferências ambientais se seguiram e podem ser 

destacadas resumidamente. 

Em 1975, a Conferência de Belgrado – antiga Iugoslávia, hoje capital da 

Sérvia – propôs a reforma dos processos educativos para uma nova ética do 

desenvolvimento e da ordem econômica mundial, com mais consciência com o meio 

ambiente660. 

Dois anos depois, em 1977, a Conferência de Tbilisi – antiga União 

Soviética, hoje capital da Geórgia – tratou da educação ambiental e seu enfoque 

interdisciplinar, elaborando princípios, estratégias e ações orientadoras a respeito de 

um processo contínuo de educação ambiental em todas as fases do ensino formal e 

não formal661. 

Passando-se para a década de 1980, mais especificamente em 1982, 

realizou-se a sessão especial do Conselho Executivo do PNUMA em Nairóbi, capital 

do Quênia, que resultou na criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento662. 

Na Áustria, em 1985, realizou-se a Convenção de Viena para a proteção 

da camada de ozônio, complementada posteriormente pelo Protocolo de Montreal, 

                                            
659 LEHMEN, Alessandra. Governança ambiental global e direito. Curitiba: Juruá, 2015, p. 31. 
660 POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o 
despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados. Vol. 31, n. 89, jan./abr. 2017, 271-283, 
São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100271>. Acesso em: 
18 out. 2020. 
661 POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o 
despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados. Vol. 31, n. 89, jan./abr. 2017, 271-283, 
São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100271>. Acesso em: 
18 out. 2020. 
662 POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o 
despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados. Vol. 31, n. 89, jan./abr. 2017, 271-283, 
São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100271>. Acesso em: 
18 out. 2020. 



267 
 

 

Canadá, em 1987, que prescreveu padrões para a redução progressiva de produtos 

nocivos à camada de ozônio, com adesão ampla e plena de todos os países à 

época663. 

Posteriormente, em 1987, merece atenção o Relatório Brundtland, 

também intitulado de “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela comissão mundial 

sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que era chefiada pela primeira-ministra 

da Noruega, Gro Harlem Brundtland. O referido documento destacava que o 

problema não está apenas no crescimento populacional, mas na relação entre o 

número de pessoas e os recursos disponíveis. Assim, o relatório dispunha sobre 

uma nova forma de relação com o meio ambiente e fomentava o desenvolvimento 

intergeracional com o atendimento das necessidades presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras, lançando as bases para o desenvolvimento 

sustentável664.  

Dias explica: 

O informe Brundtland, da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (CMMAD), denominado “Nosso Futuro Comum”, 
divulgado em 1987, pode ser considerado um dos mais importantes 
documentos sobre a questão ambiental e o desenvolvimento dos 
últimos anos. Vincula estreitamente economia e ecologia e 
estabelece com muita precisão o eixo em torno do qual se deve 
discutir o desenvolvimento, formalizando o conceito de 
desenvolvimento sustentável e estabelecendo os parâmetros a que 
os Estados, independentemente da forma de governo, deveriam se 
pautar, assumindo a responsabilidade não só pelos danos 
ambientais, como também pelas políticas que causam esses 
danos665. 

Avançando para a década de 1990, realizou-se no Brasil, em 1992, 

evento marcante pela repercussão mundial, qual seja, a Conferências das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Tratou-se de um marco na 

forma de desenvolvimento de políticas internacionais entre estados no tocante ao 

meio ambiente.  

                                            
663 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, p. 47. 
664 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, p. 47. 
665 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 23. 
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A “Eco-92”, também conhecida como “Rio-92” ou “Cúpula da Terra”, 

ocorreu no Rio de Janeiro666 e abordou a questão ambiental de forma inédita, 

culminando com a publicação de documentos que sintetizaram as preocupações de 

todo o planeta com as questões ambientais667, ressaltando-se a Agenda 21 – 

definida como um documento de natureza programática, com foco no planejamento 

participativo que analisa a situação atual de um determinado ente internacional e 

possibilita, a partir de tal análise, o planejamento para um futuro sustentável, 

configurando-se numa “cartilha básica de desenvolvimento sustentável”668. 

Sobre a Agenda 21, Patrícia Lemos destaca algumas prioridades: 

- atingir crescimento sustentável, pela integração do meio ambiente e 
desenvolvimento, aos processos decisórios; 
- fortalecimento de um mundo de equidade, pelo combate à pobreza 
e pela proteção da saúde humana; 
- tornar o mundo habitável pelo trato das questões de suprimento de 
água às cidades, da administração dos rejeitos sólidos e da poluição 
urbana; 
- encorajar um eficiente uso dos recursos, categoria que inclui o 
gerenciamento de recursos energéticos, cuidado e uso de água 
doce, desenvolvimento florestal, administração de ecossistemas 
frágeis, conservação da biodiversidade e administração dos recursos 
da terra; 
- proteger os recursos regionais e globais, incluindo-se a atmosfera, 
os oceanos e mares e os recursos vivos marinhos; e 
- gerenciamento dos resíduos químicos e perigosos, e nucleares669. 

Cinco anos depois, em dezembro de 1997, a cidade de Quioto, no Japão, 

sediou a terceira Conferência das Partes (COP–3), que produziu o Protocolo de 

Quioto, documento que retrata o compromisso dos países dele signatários com a 

redução das emissões de gases de efeito estufa causadores do aquecimento 

global670. Pelo protocolo, os países industrializados se comprometeriam a reduzir 

suas emissões combinadas de gases de efeito estufa em, no mínimo, 5% (cinco por 

                                            
666 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, pp. 47-48. 
667 POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o 
despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados. Vol. 31, n. 89, jan./abr. 2017, 271-283, 
São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100271>. Acesso em: 
18 out. 2020. 
668 MILARÉ, Édis. Agenda 21: a cartilha do desenvolvimento sustentável. Revista de Direito 
Ambiental, vol. 5/1997, p. 53-55, jan. – mar./1997, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 54. 
669 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. op. cit., 2010, pp. 75-76. 
670 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, p. 48. 
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cento) em relação aos níveis de 1990, até o período entre 2008 e 2012, por meio de 

algumas medidas destacadas em seu art. 2º, verbis: 

O aumento da eficiência energética em setores relevantes da 
economia nacional; a proteção e o aumento de sumidouros e 
reservatórios de gases de efeito estufa não controlados pelo 
Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos 
assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio 
ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, 
florestamento e reflorestamento; a promoção de formas sustentáveis 
de agricultura à luz das considerações sobre a mudança do clima; a 
pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de 
formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro 
de dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que 
sejam avançadas e inovadoras; a redução gradual ou eliminação de 
imperfeições de mercado, de incentivos fiscais, de isenções 
tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores emissores 
de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da 
Convenção e aplicação de instrumentos de mercado; o estímulo a 
reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoção de 
políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases de  
efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal; medidas 
para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes; a 
limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua 
recuperação e utilização no tratamento de resíduos, bem como na 
produção, no transporte e na distribuição de energia671. 

Avançando no novo milênio – século XXI, em 2002 foi realizada a Rio+10 

(Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), na 

cidade de Joanesburgo, África do Sul, evento este que estabeleceu plano de ação 

com metas de redução da perda da biodiversidade e reiterando-se a importância dos 

princípios de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável – ainda que 

vistos como óbices para o crescimento econômico. Na oportunidade, foram 

produzidos dois documentos oficiais adotados pelos representantes de 191 (cento e 

noventa e um) países presentes: a Declaração Política e o Plano de Implementação. 

Para Pott e Estrela, a conferência não trouxe muitas inovações, limitando-se a 

repetir objetivos da Rio-92672. 

                                            
671 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. op. cit., 2010, pp. 79-80. 
672 POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o 
despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados. Vol. 31, n. 89, jan./abr. 2017, 271-283, 
São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100271>. Acesso em: 
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Lemos também faz crítica: 

(...) esta Conferência deveria dar novos impulsos à discussão do 
desenvolvimento global, mas acabou não atendendo às grandes 
expectativas dos atores que dela participaram. Se comparada às 
conferências anteriores – verdadeiros marcos pela importância que 
tiveram no desenvolvimento do tratamento internacional da temática 
ambiental –, a Conferência de Joanesburgo não obteve grandes 
avanços, culminando com a adoção de documentos desprovidos de 
qualquer caráter vinculante sob o ponto de vista jurídico673. 

Não obstante, Martín Mateo pontua preocupação externada na 

Conferência Rio+10, em 2002, no tocante aos resíduos sólidos e o tempo necessário 

para que a natureza os recupere: 

Os objetivos de Joanesburgo vão além da sustentabilidade ao propor 
estratégias de desenvolvimento econômico, tecnológico e social que 
excedem a mera cautela ambiental que se restringe a evitar que os 
recursos se transformem em resíduos mais rápido do que o tempo 
que necessita a natureza para recuperar os recursos674. 

Prosseguindo, em 2012, realizou-se novamente no Rio de Janeiro a 

Rio+20, que, em síntese, manteve o desenvolvimento sustentável como um desafio 

na agenda de preocupações sociais, mas cujo resultado prático não produziu 

avanços significativos em relação à Rio-92675. 

Finalizando esta breve retrospectiva, em 2015 foram aprovados, com 

vigência a partir de 2016, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também 

conhecidos como Objetivos Globais, publicados e editados pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, os quais oferecem orientações claras e metas para todos os 

países adotarem com prioridade e alcançarem até 2030 – agenda “Transformando 

                                                                                                                                        
18 out. 2020. 
673 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
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674 MARTÍN MATEO, Ramon. La sostenibilidad para el desarrollo. La Cumbre de Johannesburgo. 
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de Alicante, 2003, p. 9: ”Los objetivos de Johannesburgo van más allá de la sostenibilidad 
proponiendo estrategias de desarrollo económico, tecnológico y social que excede de la mera cautela 
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Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” –, superando 

desafios ambientais globais e funcionando, portanto, como uma agenda exclusiva 

internacional. Ao mesmo tempo em que busca preservar a natureza, as metas 

fixadas no documento da ONU se voltam para a diminuição da pobreza, para a 

governança democrática, para a construção da paz, cuida da mudança do clima e 

risco de desastres, além de desigualdades econômicas. Tratam-se de 17 objetivos 

que serão melhor detalhados no quarto capítulo, com especial ênfase para a 

presente pesquiso no objetivo número 12 – consumo e produção responsáveis676. 

Menciona-se, por fim, o Acordo de Paris (França) sobre Mudança do 

Clima de 2015; o Acordo de Marraquexe (Marrocos) de 2016 e o acordo de Bonn 

(Alemanha) de 2017 como mais alguns instrumentos de destaque para o 

ambientalismo global e que deram sequência na busca de entendimentos globais 

comuns sobre a preservação do meio ambiente. 

 Verifica-se, portanto, que o movimento ambientalista tem contribuído 

decisivamente para a formação de uma consciência global de responsabilidade na 

gestão ambiental, baseada na sustentabilidade, o que tem fomentado atitudes 

políticas concretas, novas modalidades de mecanismos globais de trato das 

questões do meio ambiente, além de contribuir para a publicação de leis e 

instrumentos jurídicos aptos a modular comportamentos e gerir condutas. A gestão 

de resíduos sólidos pós-consumo se encontra entre a temática a ser tutelada por 

medidas em favor do meio ambiente. 

Os reflexos da evolução nas políticas ambientais, a partir da década de 

1960 – notadamente a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, próxima de seu 

cinquentenário –, são evidentes e se apresentam como interessantes e importantes 

alternativas para a mitigação da degradação e dos danos ambientais. O espaço de 

discussão de lá até então se ampliou, com avanços em resultados ambientalmente 

desejados e na consciência coletiva sobre os impactos de ações individuais sobre a 

natureza. 

                                            
676 ONU, Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-
2016.pdf>. Acesso em 12 out. 2020. 
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Aquilo que no início se fixava apenas em evidenciar as atividades do 

homem que degradavam o meio ambiente se tornou numa preocupação global, com 

metas entre as nações para o alcance não só de mais bem-estar e de igualdades de 

condições, mas principalmente de permitir que a presente e as futuras gerações não 

caminhem para o seu próprio declínio e destruição. 

É constante, por isso, a preocupação em dar maior concretude e 

efetividade às políticas públicas ambientais, tanto locais quanto globais. Faz-se 

necessário antecipar medidas acautelatórias e não apenas agir repressivamente 

após os grandes desastres ambientais, depois de já descaracterizados 

ecossistemas e perdidas vidas humanas; afinal, prevenir é sempre melhor do que 

remediar. 

O direito ambiental, acompanhando a evolução dos povos, cada vez mais 

retrata tais preocupações, possuindo espaço de destaque constitucional nos 

ordenamentos jurídicos, notadamente no Brasil e na Espanha, o que será alvo de 

explanação no próximo tópico. 

 

2.4.3 A constitucionalização da proteção ao meio ambiente e a 

fundamentalidade do direito ambiental no Brasil 

Introduzido o direito ambiental e apresentado o movimento ambientalista, 

consolida-se de forma indubitável a preocupação da comunidade internacional com 

os direitos da natureza, doravante sob um aspecto primordial: a proteção do meio 

ambiente representa a própria salvaguarda dos seres humanos e a alternativa para 

perpetuação da espécie. 

Em decorrência do reconhecimento do valor ambiental por meio de uma 

mobilização global em prol da preservação dos biossistemas, a tutela do meio 

ambiente consagrou-se como disciplina jurídica. Barros contextualiza: 

O direito ambiental não é um direito que nasceu pronto (...). O direito 
ambiental formou-se através de acontecimentos que levaram à sua 
formação e, diante disso, ao invés de ser um direito criado com 
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feições nacionais exclusivas, ele tem todos os aspectos de um direito 
com características internacionais. O direito que hoje se pratica no 
Brasil tem estrutura de influência geral. Apesar disso ele pode ser 
estruturado sistematicamente e neste aspecto é possível alinhar 
várias fontes de onde provém: 

1. a constituição federal; 
2. as constituições estaduais; 
3. as leis infraconstitucionais; 
4. a doutrina; 
5. a jurisprudência; 
6. os usos e costumes; 
7. o direito comparado; 
8. os tratados internacionais677. 

Veja-se que as fontes do direito ambiental são variadas, dado o caráter 

universal e global da proteção ambiental. Cuida-se de um ramo jurídico que se 

encontra bastante robustecido internacionalmente e que, por isso, vem reverberando 

nos ordenamentos jurídicos mundiais a tal ponto que a promoção da temática da 

natureza alcança, mais do que valor legal, estatura de norma constitucional.  

Herman Benjamin discorre a respeito, salientando o percurso vertiginoso 

dos valores ambientais na hierarquia legislativa: 

Só em meados da década de 70 (...) os sistemas constitucionais 
começaram, efetivamente, a reconhecer o ambiente como valor 
merecedor da tutela maior; esse, sem dúvida, um daqueles raros 
momentos, que ocorrem de tempos em tempos, em que o senso de 
civilização é redefinido (...). Há, em tal constatação, um aspecto que 
impressiona, pois na história do Direito poucos valores ou bens 
tiveram uma trajetória tão espetacular, passando, em poucos anos, 
de uma espécie de nada-jurídico ao ápice da hierarquia normativa, 
metendo-se com destaque nos pactos políticos nacionais. Olhando 
em volta, é seguro dizer que a constitucionalização do ambiente é 
uma irresistível tendência internacional, que coincide com o 
surgimento e consolidação do Direito Ambiental678. 

Tal pujança deve ser devidamente enaltecida, uma vez que em nações 

organizadas na forma do estado democrático de direito, não há regra, norma ou lei 

que se sobreponha à constituição, estendendo-se ao meio ambiente, portanto, a 

estatura de norma suprema – lei maior: 

                                            
677 BARROS, Wellington Pacheco. op. cit., 2008, pp. 33-34. 
678 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 6 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 86-87. 
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(...) não custa repetir que o despertar ecológico, embora explosivo 
em várias partes do mundo, é relativamente recente, estando a 
desafiar, cada vez mais, um sistema normativo capaz de impor 
limites invioláveis às intervenções do homem no seu ambiente (...). 
Realmente, apenas os países que elaboraram seus textos 
constitucionais a partir da década de 1970 – mais precisamente o 
ano de 1972, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo – 
puderam assegurar tutela mais eficaz para o meio ambiente, capaz 
de responder aos clamores universais contra o que se convencionou 
chamar de ecocídio679. 

O movimento ambientalista, como se percebe, foi fundamental para aquilo 

que Benjamin denomina de “ecologização da constituição”: 

A ecologização da Constituição não é cria tardia de um lento e 
gradual amadurecimento do Direito Ambiental, o ápice que simboliza 
a consolidação dogmática e cultural de uma visão jurídica de mundo. 
Muito ao contrário, o meio ambiente ingressa no universo 
constitucional em pleno período de formação do Direito Ambiental. A 
experimentação jurídico-ecológica empolgou, simultaneamente, o 
legislador infraconstitucional e o constitucional680. 

Nesse rumo, a contar da fase de amadurecimento global sobre as 

questões ambientais, nos idos de 1970, algumas constituições de países podem ser 

citadas como documentos com conteúdo “verde”, ou seja, dotados dos 

“fundamentos dorsais do direito ambiental”681.  

Milaré cita constituições ou reformas constitucionais que emprestaram 

prestígio às normas em prol da natureza: Chile em 1972, Panamá em 1972, antiga 

Iugoslávia em 1974, Grécia em 1975, Portugal em 1976, Polônia também em 1976, 

Argélia ainda em 1976, China em 1978, Espanha também em 1978, Brasil em 1988, 

Argentina em 1994 e, mais recentemente, Equador em 2008682. 

Herman Benjamin acresce: 

Nessa evolução acelerada, numa primeira onda de 
constitucionalização ambiental, sob a direta influência da Declaração 
de Estocolmo de 1972, vieram as novas Constituições dos países 
europeus que se libertavam de regimes ditatoriais, como a Grécia 
(1975), Portugal (1976), Espanha (1978). Posteriormente, num 
segundo grupo, ainda em período fortemente marcado pelos padrões 

                                            
679 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 168.  
680 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 90. 
681 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 91. 
682 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, pp. 168-170.  
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e linguagem de Estocolmo, foi a vez de países como o Brasil. 
Finalmente, após a Rio-92, outras Constituições foram promulgadas 
ou reformadas, incorporando, expressamente, novas concepções, 
como a de desenvolvimento sustentável, biodiversidade e precaução. 
O exemplo mais recente deste grupo retardatário é a França, quem 
em 2005 adotou sua Charte de l’environnement683. 

Martín Mateo, a seu modo, destaca a grande receptividade das 

constituições na América Latina quanto à problemática ambiental, listando países e 

os anos em que as leis supremas foram promulgadas nos respectivos países: 

Certamente foi na América Latina onde houve a maior receptividade 
em termos de introdução desta problemática nas Constituições 
nacionais. A lista a seguir parece bastante expressiva: Panamá 
(1972), Cuba (1976), Equador (1979-1993), Peru (1979-1993), Chile 
(1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Haiti (1985 ), Nicarágua 
(1987), Brasil (1988), México (1987), Colômbia (1991), Paraguai 
(1967-1992)684. 

Dito isso e voltando-se para o Brasil, recorda-se que a tradição brasileira 

sempre foi de codificar, na carta magna, as normas que regem o Estado – 1824, 

1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Consabidamente, vigora desde 1988 a atual 

constituição federal, que possui algumas características: documento formal (com 

dispositivos que não são normas materialmente constitucionais), escrito (apresenta-

se em um documento transcrito), promulgado (elaborado por um poder constituído 

democraticamente), rígido (com processo complexo e rigoroso para sua alteração), 

analítico (possui descrição pormenorizada das suas normas, direitos e garantias), 

dogmático (elaborado por uma assembleia nacional constituinte) e programático ou 

dirigente (que apresenta normas definidoras de tarefas ou programas de ações a 

serem concretizadas pelos poderes públicos)685. 

Foi em 1988 que o texto constitucional brasileiro, na carta com as 

características supramencionadas, teve inseridas normas com preocupação 

ambiental. Este estado de direito ambiental constitucional surgiu como contraponto 

                                            
683 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, pp. 87-88. 
684 MARTÍN MATEO, Ramon. Manual de derecho ambiental. 3 ed. Navarra: Thomson Aranzadi, 
2003, p. 60: ”Ha sido seguramente en América Latina donde ha existido mayor receptividad en cuanto 
a introducir en las Constituciones nacionales esta problemática. La lista adjunta parece bastante 
expresiva: Panamá (1972), Cuba (1976), Ecuador (1979-1993), Perú (1979-1993), Chile (1980), 
Honduras (1982), El Salvador (1983), Haití (1985), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Mexico (1987), 
Colombia (1991), Paraguay (1967-1992)” (tradução livre). 
685 MORAES, Alexandre de. op. cit., 2020, pp. 6-9.  
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às concepções dadas pelas constituições nacionais anteriores, insuficientes na 

proteção do meio ambiente e que acabaram por contribuir com o agravamento da 

degradação ambiental e o aumento dos riscos ecológicos no país.  

Interessante destacar a evolução do tema meio ambiente nas 

constituições do Brasil:  

A Constituição do Império, de 1824, não fez qualquer referência à 
matéria, apenas cuidando da proibição de indústrias contrárias à 
saúde do cidadão (art. 179, n. 24). Sem embargo, a medida já 
traduzia certo avanço no contexto da época. O Texto Republicano de 
1891 atribuía competência legislativa à União para legislar sobre as 
suas minas e terras (art. 34, n. 29). A Constituição de 1934 dispensou 
proteção às belezas naturais, ao patrimônio histórico, artístico e 
cultural (arts. 10, III, e 148); conferiu à União competência em 
matéria de riquezas do subsolo, mineração, águas, florestas, caça, 
pesca e sua exploração (art. 5º, XIX, j). A Carta de 1937 também se 
preocupou com a proteção dos monumentos históricos, artísticos e 
naturais, bem como das paisagens e locais especialmente dotados 
pela natureza (art. 134); incluiu entre as matérias de competência da 
União legislar sobre minas, águas, florestas, caça, pesca e sua 
exploração (art. 16, XIV); cuidou ainda da competência legislativa 
sobre subsolo, águas e florestas no art. 18, ‘a’ e ‘e’, onde igualmente 
tratou da proteção das plantas e rebanhos contra moléstias e 
agentes nocivos. A Constituição de 1967 insistiu na necessidade de 
proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico (art. 172, 
parágrafo único); disse ser atribuição da União legislar sobre normas 
gerais de defesa da saúde, sobre jazidas, florestas, caça, pesca e 
águas (art. 8º, XVII, ‘h’). A Carta de 1969, emenda outorgada pela 
Junta Militar à Constituição de 1967, cuidou também da defesa do 
patrimônio histórico, cultural e paisagístico (art. 180, parágrafo único). 
No tocante à divisão de competência, manteve as disposições da 
Constituição emendada. Em seu art. 172, disse que ‘a lei regulará, 
mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola 
de terras sujeitas a intempéries e calamidades’ e que o ‘mau uso da 
terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílio do 
Governo’. Cabe observar a introdução, aqui, do vocábulo ecológico 

em textos legais686. 

No dizer de Benjamin, o “velho paradigma civilístico” foi repreendido e 

retificado nas novas constituições nacionais, que adotaram corpo normativo não 

adversário ou desfavorável à natureza, mas sensível “à saúde das pessoas 

(enxergadas coletivamente), às expectativas das futuras gerações, à manutenção 

                                            
686 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 174. 
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das funções ecológicas, aos efeitos negativos a longo prazo da exploração 

predatória dos recursos naturais”687.  

A roupagem “verde” constitucional foi sacramentada, no caso brasileiro, 

na carta da primavera de 1988. Não se tratou de apenas indicação no texto maior; 

foi além, com concepção sistêmica espraiada por todo o ordenamento jurídico 

nacional a partir da redação da lei maior.  

Sarlet e Fensterseifer discorrem sobre o esverdear do direito 

constitucional: 

A Teoria Constitucional (de modo especial no que diz com a Teoria 
dos Direitos Fundamentais) tem sido marcada por um processo 
evolutivo de constante transformação e aprimoramento, o qual é 
modelado a partir das relações sociais que legitimam toda a ordem 
constitucional, assim como das novas feições e tarefas incorporadas 
ao Estado e ao Direito de um modo geral, sempre na busca de uma 
salvaguarda mais ampla dos direitos fundamentais (liberais, sociais e 
ecológicos) e da dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, 
se considerarmos os novos valores impulsionados pelas relações 
sociais contemporâneas, especialmente a partir da Década de 1970, 
tem-se hoje a presença marcante da defesa ecológica e da melhoria 
da qualidade de vida, como decorrência da atual crise ambiental. 
Assim como outrora a Teoria da Constituição e o Direito 
Constitucional estiveram comprometidos com a afirmação, na ordem 
da evolução, dos valores liberais e sociais (valores que, embora em 
contexto e com sentido revisto e reconstruído, seguem incorporados 
à agenda constitucional), hoje a proteção e promoção do ambiente 
desponta como novo valor constitucional, de tal sorte que (...) se 
pode falar de um “esverdear” da Teoria da Constituição e do Direito 
Constitucional, bem como da ordem jurídica como um todo. Já não 
há mais, portanto, como negar a edificação – em curso – de uma 
Teoria Constitucional Ecológica, o que torna possível a defesa de um 
Direito Constitucional Ambiental. A partir da força normativa da 
“Constituição Ambiental” (...) verifica-se o estabelecimento de um 
novo “programa jurídico-constitucional”688. 

Milaré complementa: 

A Constituição de 1988 pode muito bem ser denominada “verde”, tal 
o destaque (em boa hora) que dá à proteção do meio ambiente. 
Contrariamente aos textos anteriores, que somente cuidaram da 
matéria em disposições pontuais, foi ela agora contemplada dentro 

                                            
687 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 92. 
688 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. 5 ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pp. 36-38. 
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de uma concepção sistêmica, disciplinando o meio ambiente como 
princípio das ordens econômica e social. A proteção do ambiente 
passa, então, a integrar nossa estrutura normativa constitucional e, 
com isso, a assegurar um novo fundamento para toda a ordem 
jurídica interna. A consagração do objetivo e dos deveres de proteção 
ambiental a cargo do estado brasileiro (em relação a todos os entes 
federativos) e, sobretudo, a atribuição do status jurídico-
constitucional de direito-dever fundamental ao direito ao ambiente 
ecologicamente equilibrado colocam os valores ecológicos no 
“coração” do direito brasileiro, influenciando todos os ramos jurídicos, 
inclusive a ponto de implicar limites a outros direitos (fundamentais 
ou não)689. 

Como se verifica, a constitucionalização da proteção ambiental restou 

consolidada, indubitavelmente, na constituição da república federativa do Brasil de 

1988 – CRFB/88.  

A carta magna pontua uma visão antropocêntrica: 

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em seus princípios 
fundamentais a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) como 
fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, 
adotou visão (necessariamente com reflexos em toda a legislação 
infraconstitucional – nela incluída toda a legislação ambiental) 
explicitamente antropocêntrica, atribuindo aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País (arts. 1º, I, e 5º da Carta Magna) 
uma posição de centralidade em relação ao nosso sistema de direito 
positivo690. 

Sarlet e Fernsterseifer enfatizam que a proteção ao meio ambiente 

passou a integrar a estrutura normativa constitucional do Brasil: 

(...) a consagração do objetivo e dos deveres de proteção ambiental 
a cargo do Estado brasileiro (em relação a todos os entes 
federativos) e, sobretudo, a atribuição do status jurídico-
constitucional de direito-dever fundamental ao direito ao ambiente 
ecologicamente equilibrado colocam os valores ecológicos no 
‘coração’ do Direito brasileiro, influenciando todos os ramos jurídicos, 
inclusive a ponto de implicar limites a outros direitos (fundamentais 
ou não)”. E arrematam dizendo que, “com base no novo ‘programa 
constitucional ecológico’ estabelecido em 1988, diversas leis 
ambientais foram elaboradas, de modo a regulamentar o art. 225 da 
CF/88691. 

                                            
689 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 168.  
690 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., 2017, p. 50. 
691 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos 
e teoria geral. op. cit., 2014, p. 241. 
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A lex mater brasileira consagra em seu art. 225 – caput, sete parágrafos, 

sendo sete incisos apenas no parágrafo primeiro – a tutela ambiental 

constitucional692. No caput do referido artigo se apregoa o dever do poder público e 

da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para a presente e as 

futuras gerações – comando intergeracional –, vinculando, reflexivamente, os 

particulares a este dever de proteção ambiental. Em verdade:  

(...) são atribuídos aos particulares tanto direitos quanto deveres 
fundamentais em matéria ambiental, deveres que, por sua vez, não 
se confundem com os deveres de proteção e promoção ambiental do 
Estado, que também encontram supedâneo expresso ou implícito no 

texto constitucional (art. 225, caput e § 1º)693. 

A validação da proteção constitucional do ambiente no ordenamento 

jurídico brasileiro acompanhou tendência mundial, conforme destacado 

                                            
692 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 20 out. 
2020: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São indisponíveis 
as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. § 7º Para fins do disposto na parte final 
do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição 
Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”.  
693 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. 5 ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 238. 
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anteriormente. Tal prestígio para a salvaguarda da temática da natureza no âmbito 

nacional, em verdade, veio consolidar a preocupação que já vinha sendo externada 

pelo legislador pátrio por meio de diversos diplomas legais que, de um jeito ou de 

outro, “resguardavam os processos ecológicos e combatiam a poluição. Foi assim 

(...) com o Código Florestal (1965), a Lei de Proteção à Fauna (1967) e a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (1981)”694. Estes são apenas alguns exemplos 

de normas de vanguarda que já traziam preocupação com o ecossistema brasileiro. 

A propósito, Benjamin explica que a constitucionalização do ambiente traz 

consigo “benefícios variados e de diversas ordens, bem palpáveis, pelo impacto real 

que podem ter na (re)organização do relacionamento do ser humano com a 

natureza”695. Indo além, o citado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em 

importante lição, categoriza benefícios materiais (ou internos) e formais (ou 

externos).  

Pontuando os benefícios materiais, salienta-se: i) estabelecimento de um 

dever constitucional genérico de não degradar; ii) ecologização da propriedade e da 

sua função social (função socioambiental da propriedade); iii) proteção ambiental 

como direito fundamental; iv) legitimação constitucional da função estatal reguladora 

(legitimando e facilitando a intervenção estatal em favor da ecologia); v) redução da 

discricionariedade administrativa (impondo ao administrador público o dever 

permanente de proteção ao meio ambiente, optando sempre pela alternativa menos 

gravosa ao equilíbrio ecológico); e vi) ampliação da participação pública696.  

Semelhantemente, os benefícios formais também merecem destaque: i) 

superioridade dos direitos, deveres e princípios ambientais; ii) segurança normativa; 

iii) substituição do paradigma da legalidade ambiental pelo da constitucionalidade 

ambiental; iv) controle de constitucionalidade de matérias normativas e legislativas 

ambientais; e v) reforço exegético pró-ambiente das normas infraconstitucionais 

(interpretação das normas e releitura em favor da natureza)697. 

                                            
694 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 94. 
695 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 95. 
696 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, pp. 95-102. 
697 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, pp. 102-107. 
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Tais benefícios contribuem para a formação de um pensar e agir coletivo 

em prol do meio ambiente e, desta forma, o direito ambiental brasileiro acaba por 

alcançar relevante função nos tempos pós-modernos, notadamente por ofertar um 

conjunto de mecanismos principiológicos e legais para a regulamentação das 

relações do homem com a natureza. 

Entrementes, uma questão retrocitada merece um olhar mais particular e 

detalhado. Anteriormente neste capítulo – itens 2.3.1 e 2.3.2 – detalhou-se a 

preocupação constitucionalista – e neoconstitucionalista – quanto aos direitos 

fundamentais.  

Discute-se, à vista disso, acerca da fundamentalidade do direito de 

proteção ao meio ambiente, constitucionalmente consagrado no ordenamento 

jurídico brasileiro. Conforme adverte Sarlet, “o que é fundamental para determinado 

estado pode não ser para outro, ou não o ser da mesma forma”698. E continua: 

Qualquer conceituação [...] de direitos fundamentais que almeje 
abranger de forma definitiva, completa e abstrata (isto é, com 
validade universal) o conteúdo material (a fundamentalidade 
material) dos direitos fundamentais está fadada, no mínimo, a um 
certo grau de dissociação da realidade de cada ordem constitucional 
individualmente considerada699.  

A palavra “fundamental” carrega consigo a concepção daquilo que é 

essencial, relevante e de especial valor. Tem-se na fundamentalidade, 

consequentemente, importante marca de distinção valorativa entre as diversas 

categorias de direitos, salientando-se seus dois sentidos: formal (adjetivo) e material 

(substancial).  

Na acepção formal, a fundamentalidade está ligada ao regime jurídico 

constitucional positivo a que pertencem os direitos fundamentais. Por possuírem 

assento constitucional, os direitos fundamentais ocupam posição hierárquica 

privilegiada no ordenamento jurídico, tendo uma estatura diferenciada em 

comparação aos outros direitos em geral. 

                                            
698 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., 2012, p. 76. 
699 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., 2012, p. 76. 
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Alexy explica que a fundamentalidade formal das normas de direitos 

fundamentais “decorre da sua posição no ápice da estrutura escalonada do 

ordenamento jurídico, como direitos que vinculam diretamente o legislador, o Poder 

Executivo e o Judiciário”700. 

Ingo Sarlet também ensina sobre a fundamentalidade formal dos direitos 

fundamentais: 

(a) como parte da constituição escrita, os direitos fundamentais 
situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, gozando da 
supremacia hierárquica das normas constitucionais; (b) na qualidade 
de normas constitucionais, encontram-se submetidos aos limites 
formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) da 
reforma constitucional (art. 60 da CF) (...); (c) além disso, as normas 
de direitos fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam de 
forma imediata as entidades públicas e, mediante as necessárias 
ressalvas e ajustes, também os atores privados (art. 5º, § 1º, da 
CF)701. 

No sentido material ou substancial, a fundamentalidade diz respeito ao 

conteúdo dos direitos fundamentais, ou seja, a sua vinculação com a organização e 

os elementos estruturais do Estado, bem como a sua relação com os indivíduos. 

Para Alexy, “direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais são 

fundamentalmente substanciais porque, com eles, são tomadas decisões sobre a 

estrutura normativa básica do estado e da sociedade”702. E Canotilho, por sua vez, 

explica que na fundamentalidade material “o conteúdo dos direitos fundamentais é 

decisivamente constitutivo das estruturas básicas do estado e da sociedade”703. 

Definidas fundamentalidade formal e material, é possível assinalar que: 

(...) determinado direito é fundamental não apenas pela relevância do 
bem jurídico tutelado considerado em si mesmo (por mais importante 
que seja), mas especialmente pela relevância daquele bem jurídico 
na perspectiva das opções do constituinte, acompanhada da 
atribuição da hierarquia normativa correspondente e do regime 

                                            
700 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2 ed., 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 520. 
701 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 279. 
702 ALEXY, Robert. op. cit., 2011, p. 522. 
703 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed., 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 379. 
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jurídico-constitucional assegurado pelo constituinte às normas de 
direitos fundamentais704. 

A noção de fundamentalidade se faz importante para que se alcance 

entendimento acerca do conceito de direitos fundamentais adotados pelas 

constituições e, por conseguinte, para eventual classificação do direito de proteção 

ao meio ambiente como direito fundamental, ou não, no ordenamento jurídico 

brasileiro. Ora, na pós-modernidade, como já visto e repetido neste trabalho, a 

preocupação com o meio ambiente vem ganhando cada vez mais destaque no 

cenário jurídico, e a fundamentalidade do direito de preservação da natureza é 

relevante para discernir sobre a visão político-jurídica de um estado-nação sobre 

este tema. 

No caso brasileiro, a constituição de 1988 adotou um conceito 

materialmente aberto para os direitos fundamentais. Além dos direitos e garantias 

previstos nos arts. 5º e 6º da Carta Magna do Brasil705, há outros direitos 

fundamentais espraiados por todo o texto constitucional. Existem direitos 

fundamentais implícitos, que decorrem do regime e dos princípios adotados pela 

Constituição; e ainda fazem parte do catálogo constitucional de direitos 

fundamentais aqueles reconhecidos por tratados internacionais (art. 5º, § 2º, da 

Constituição Federal)706. 

A proteção do meio ambiente, direito de terceira geração, possui 

característica de direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro e, por isto, 

recebe ampla tutela como valor constitucional.  

Em que pese distante do título II, capítulo I – direitos e garantias 

individuais e coletivos –, a temática ambiental – prevista no art. 225 da CRFB/88, 

título VIII, capítulo VI – possui status de direito formalmente fundamental, 

notadamente porque da leitura dos preceitos constitucionais chega-se à conclusão 

                                            
704 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit., 2013, p. 280. 
705 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 20 out. 
2020. 
706 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., 2012, pp. 78-90. 
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de que a política ambiental é um dever jurídico constitucional atribuído ao estado e a 

todos os homens.  

Além disso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

também é norma materialmente fundamental e dotada da respectiva exigibilidade, 

inclusive pela via judiciária. A questão já foi objeto de interpretação do Supremo 

Tribunal Federal, verbis: 

O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira 
geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 
expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 
identificado em sua singularidade, mas, num sentido 
verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – 
que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – 
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as 
liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da 
igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela 

nota de uma essencial inexauribilidade707. 

Também merece destaque outro precedente da Suprema Corte de Justiça 

brasileira: 

MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 
INTEGRIDADE (CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA 
POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE 
CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE – 
NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE 
DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, 
CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS 
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) – 
ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES 
PERTINENTE – MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI (...) – RELAÇÕES ENTRE 
ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, 

                                            
707 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 22.164. Rel. Min. Celso de Mello. Brasília, 30 out. 1995. 
Diário da Justiça, 17 nov. 1995. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/745049/mandado-de-seguranca-ms-22164-sp>. Acesso 
em: 15 fev. 2021. 
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ART. 225) – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – 
CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO 
ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES – OS 
DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS 
GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 
164/158, 160-161) – A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO 
À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, 
ART. 170, VI) – (...) A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO 
FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS 
PESSOAS. - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de 
novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 
158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a 
especial obrigação de defender e preservar, em benefício das 
presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e 
de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse 
encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se 
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos 
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem 
essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A 
ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 
DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR 
EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do 
meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 
empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a 
atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a 
rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que 
privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz 
conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, 
de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço 
urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos 
jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam 
viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem 
as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que 
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, 
cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves 
danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu 
aspecto físico ou natural. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO 
DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O 
PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS 
EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 
representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências 
da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação 
desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores 
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constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja 
observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de 
um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à 
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da 
generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das 

presentes e futuras gerações708. 

Veja-se, por consequência, que a fundamentalidade do direito de 

preservação da natureza resta consolidada pela jurisprudência e pela doutrina. 

Benjamin arremata: 

(...) se está diante de “direito fundamental, quer na dimensão real ou 
teórica, quer na dimensão positiva”, tanto mais após 1988. A 
fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da 
estrutura normativa do tipo constitucional (“Todos têm direito…”); 
segundo, na medida em que o rol do artigo 5º, sede principal de 
direitos e garantias fundamentais, por força do seu parágrafo 2º, não 
é exaustivo (direitos fundamentais há – e muitos – que não estão 
contidos no art. 5º); terceiro, porquanto, sendo uma extensão 
material (pois salvaguarda suas bases ecológicas vitais) do direito à 
vida, garantido no art. 5º, caput, reflexamente recebe deste as 
bênçãos e aconchego (...), segundo a qual “o direito ao meio 
ambiente caracteriza-se como um corolário do direito à vida’”709. 

Sarlet explica:  

Assim, na perspectiva subjetiva, afirmou-se a posição da existência, 
na CF, de um direito à proteção e promoção de um meio ambiente 
equilibrado e saudável, no sentido de um direito fundamental em 
sentido amplo, ao qual se encontram associados um conjunto 
diferenciado e complexo de posições subjetivas específicas, de 
natureza prestacional (positiva) e defensiva (negativa)710. 

Dessa maneira, não restam dúvidas do prestígio que a norma 

constitucional empresta à tutela ambiental no ordenamento jurídico brasileiro. 

Superada tal discussão sobre a fundamentalidade do direito ambiental no 

Brasil, importante detalhar, no próximo tópico, o mesmo debate sob o olhar de outro 

ordenamento jurídico. De fato, no direito estrangeiro a discussão sobre a existência 

de um direito fundamental à proteção do ambiente é peculiar e, para melhor ilustrar 

                                            
708 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.540-MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Brasília, 01 set. 
2005. Diário da Justiça, 03 fev. 2006. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=387260>. Acesso em: 15 fev. 
2021. 
709 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit., 2015, p. 128. 
710 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, p. 694. 
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a referida afirmação, direciona-se o estudo para o trato da questão ambiental na 

constituição espanhola. 

 

2.4.4 A proteção ambiental na constituição espanhola de 1978 e o direito ao 

meio ambiente como vetor orientativo  

O movimento ambientalista, apresentado alhures, teve repercussão 

global. Tal afirmação é inconteste na medida em que a atenção para a preservação 

ambiental é transfronteiriça, de alcance planetário. 

Dito isso, é comum perceber que as normas constitucionais mais 

recentes, enquanto reveladoras das motivações e preocupações que sintetizam o 

“espírito do seu tempo”, têm incorporado nos seus textos a sensibilização ambiental 

da sociedade pós-moderna. Alenza García discorre a respeito: 

Não há dúvida de que, no espírito desta época em que vivemos, as 
preocupações ambientais ocupam um lugar de destaque, o que 
explica porque a Constituição espanhola de 1978 teve em si incluída 
a crescente consciência ambiental da sociedade espanhola 
contemporânea711. 

Com efeito, importante recordar que o tribunal constitucional espanhol já 

decidiu que “o meio ambiente consiste no conjunto de circunstâncias físicas, 

culturais, econômicas e sociais que envolvem as pessoas, oferecendo-lhes um 

conjunto de possibilidades de construir suas vidas”712, e que “deve guardar equilíbrio 

com outras políticas setoriais distintas”713. 

                                            
711 ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Pamplona: Universidad 
Pública de Navarra, 2001, p. 73: ”No cabe duda de que en el espíritu del tiempo que nos ha tocado 
vivir, las preocupaciones ambientales ocupan un destacadísimo lugar, lo que explcia que la 
Constitución española de 1978 haya recogido la creciente sensibilización ambiental de la soceidad 
española conemporánea” (tradução livre). 
712 ESPANHA. Tribunal Constitucional. Sentença 102, de 26 de junho de 1995. Boletim Oficial do 
Estado n. 181, 31 jul. 1995: “Como síntesis, el ‘medio ambiente’ consiste en el conjunto de 
circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un 
conjunto de posibilidades para hacer su vida” (tradução livre). 
713 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, pp. 44-45: “(...) el Tribunal Constitucional 
parte de una concepción reducida y transversal que entiende el medio ambiente como un elemento 
material o sustantivo, que integra recursos naturales, considerando a los mismos en una vertiente 
estática, y que deben guardar equilibrio con otras políticas sectoriales diferentes a la propria del 
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Sendo assim, a opção do legislador constitucional espanhol pela proteção 

do meio ambiente acaba por indicar forte elemento axiológico e, por conseguinte, 

hermenêutico. García lembra que “o tratamento jurídico do meio ambiente só é 

possível a partir de uma decisão política fundamental sobre o modelo de sociedade 

ao qual essa comunidade deseja ajustar seu desenvolvimento futuro”714. 

Em verdade, cada nova constituição busca resolver os problemas mais 

urgentes de seu tempo e, sem dúvidas, a preocupação com o meio ambiente se 

encontra entre as demandas emergenciais da maioria – para não dizer de todos – os 

países do mundo. A constituição, no dizer de García, “(...) é a forma primária de 

expressão do quadro de valores em vigor na sociedade e o marco geral em que a 

vida coletiva deve se desenvolver”715. 

Dessa feita, passando-se ao conteúdo da constituição espanhola de 1978 

- CE, verifica-se que é o art. 45716 que aborda a temática ambiental. Cuida-se de 

princípio orientador das políticas sociais e econômicas, de onde se distingue três 

facetas: a proteção do meio ambiente natural como princípio geral do ordenamento 

jurídico; o direito a um meio ambiente adequado (bem como o correspondente dever 

de preservá-lo); e, por fim, a função pública de proteção ambiental717. 

A propósito, numa análise alicerçada no aspecto formal da 

fundamentalidade, é possível afirmar que, diferentemente da posição jurídica 

                                                                                                                                        
medio ambiente” (tradução livre). 
714 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2001, p. 73: ”(...) el tratamiento jurídico del ambiente 
sólo es posible a partir de una decisión política fundamental sobre el modelo de sociedad al que esa 
comunidad desea ajustar su desenvolvimiento futuro” (tradução livre). 
715 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2001, p. 73: “(...) la Constitución es la vía primaria de 
expresión del cuadro de valores vigentes en la sociedad y el marco general en que ha de 
desenvolverse la vida colectiva” (tradução livre). 
716 ESPANHA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado n. 311, de 29/12/1978. Disponível 
em: <http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html>. Acesso em: 27 abr. 
2020: “Artigo 45. 1. Todos têm o direito a desfrutar de um meio ambiente adequado para o 
desenvolvimento da pessoa, assim como o dever de conservá-lo. 2. Os poderes públicos velarão pela 
utilização racional de todos os recursos naturais, com o fim de proteger e melhorar a qualidade de 
vida e defender e restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade coletiva. 3. 
Para quem violar o disposto no número anterior, nos termos em que a lei fixe estabelecer-se-ão 
sanções penais ou, se for o caso, administrativas, assim como a obrigação de reparar o dano 
causado” (tradução livre). 
717 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2001, p. 74: “(...) la protección del ambiente natural 
como principio general del ordenamiento jurídico; el derecho a un ambiente adecuado (así como el 
deber de conservarlo); y, finalmente, la función pública de tutela ambiental” (tradução livre). 
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brasileira em relação à tutela do meio ambiente, na Espanha o meio ambiente não é 

reconhecido como um direito fundamental. 

Perceba-se que, no aspecto formal, a norma que trata da preservação 

ambiental está situada no capítulo III do título I da CE, capítulo este nominado de 

“princípios diretores da política social e econômica”. Os direitos fundamentais 

reconhecidos formalmente na constituição espanhola, por seu turno, estão situados 

seção primeira do capítulo II do título I, denominada “dos direitos fundamentais e das 

liberdades públicas”.  

Há, portanto, localização textual diversa, que importa no não 

reconhecimento da proteção ambiental como direito fundamental.  

Continuando, há outra razão para afirmar que o art. 45 da CE não é 

considerado direito fundamental. Ora, numa interpretação sistêmica e teleológica do 

item 3, art. 53, do capítulo IV, do título I, constata-se tal impossibilidade, haja vista 

que o “reconhecimento, o respeito e a proteção dos princípios reconhecidos no 

Capítulo terceiro serão desenvolvidos na legislação positiva, na prática judicial e na 

atuação dos poderes públicos” e “só poderão ser alegados ante a Jurisdição 

ordinária de acordo com o que disponham as leis que os regulamentem718. 

Logo, a temática ambiental não é matéria passível de análise pelo tribunal 

constitucional espanhol, tendo em vista que não se encontra disposta entre as 

liberdades e direitos reconhecidos no art. 14 e na seção primeira do capítulo 

segundo. 

                                            
718 ESPANHA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado n. 311, de 29/12/1978. Disponível 
em: <http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html>. Acesso em: 27 abr. 
2020: “Artigo 53. 1. Os direitos e liberdades reconhecidos no capítulo segundo do presente título 
vinculam a todos os poderes públicos. Só por lei, que em o todo caso deverá respeitar o seu 
conteúdo essencial, poder-se-á regular o exercício de tais direitos e liberdades, que se tutelarão de 
acordo com o previsto no artigo 161, 1, a). 2. Qualquer cidadão poderá pedir a tutela das liberdades e 
direitos reconhecidos no artigo 14 e na Seção primeira do Capítulo segundo ante os Tribunais 
ordinários por um procedimento baseado nos princípios de preferência e brevidade e, se for caso 
disso, através do recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicável 
à objecção de consciência reconhecida no artigo 30. 3. O reconhecimento, o respeito e a proteção 
dos princípios reconhecidos no Capítulo terceiro serão desenvolvidos na legislação positiva, na 
prática judicial e na atuação dos poderes públicos. Só poderão ser alegados ante a Jurisdição 
ordinária de acordo com o que disponham as leis que os regulamentem” (tradução livre). 
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Veja-se que na Espanha, assim como na Alemanha e em Portugal719 – 

para citar dois exemplos –, a proteção do meio ambiente não é reconhecida como 

“um direito fundamental propriamente dito”. Tal afirmação encontra eco na doutrina 

espanhola.  

De Rojas Martínez-Parets assevera que o direito previsto no art. 45 da 

constituição espanhola não integra o rol dos direitos fundamentais720. Fernando 

Simón Yarza, indo além, declara que não é possível “afirmar que exista, no direito da 

União Europeia um autêntico direito fundamental ao meio ambiente”721. 

Martín Mateo esclarece: 

(...) no que se refere ao nosso país (Espanha), embora existam 
algumas opiniões a favor da qualificação desses direitos como 
fundamentais, lembremo-nos que a inserção do artigo 45 no Capítulo 
III, que inclui os princípios norteadores da política social e 
econômica, os priva desta condição podendo apenas ser "alegado 
perante a jurisdição ordinária de acordo com as disposições das leis 
que as desenvolvem" (Artigo 53.3)722. 

E Sánchez-Mesa Martínez complementa: 

Relativamente à natureza do direito ao meio ambiente proclamado 
pela Constituição Espanhola - CE no referido artigo (45), importa 
referir que, à luz do disposto no artigo 53 da CE (que trata das 
garantias efetivas aplicáveis às diversas categorias de direitos 
reconhecidos no texto constitucional), este não se inclui entre os 
direitos fundamentais que gozam de maior grau de proteção. Com 
efeito, trata-se de um “princípio orientador” e os direitos específicos 
que dele decorrem serão os que o legislador determinar nos 
regulamentos para o seu desenvolvimento, sendo a sua proteção 
reclamada pelos cidadãos perante o foro ordinário (excluindo-se a 
possibilidade de amparo perante o Tribunal Constitucional) e nos 

                                            
719 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. op. cit., 2018, pp. 693-694. 
720 DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, Fernando. Los espacios naturales protegidos. 1 ed. Cizur 
Menor (Navarra): Editorial Aranzandi, 2006, p. 21. 
721 YARZA, Fernando Simón. Medio Ambiente y derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, p. 29: “(...) no puede afirmarse que exista, em el Derecho 
de la Unión Europea, um auténtico derecho fundamental al medio ambiente” (tradução livre). 
722 MARTÍN MATEO, Ramon. Manual de derecho ambiental. op. cit., 2003, p. 61: ”Finalmente, en 
cuanto a nuestro país, aunque hay algunas opiniones en favor de la calificación de estos derechos 
como fundamentales, recordemos que la ubicación del artículo 45 dentro del Capítulo III, que recoge 
los principios rectores de la política social y económica, les priva de esta condición pudiendo sólo "ser 
alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los 
desarrollen" (Artículo 53.3)” (tradução livre). 
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termos previstos na legislação ordinária723. 

Importante esclarecer que são as leis orgânicas que regulam direitos 

fundamentais. Como a proteção ao meio ambiente e suas leis não são direitos 

fundamentais na Espanha, não há leis orgânicas tratando desta temática. As leis 

ordinárias, por sua vez, tratam de direitos relacionados ao meio ambiente. E seu 

procedimento é mais simples, necessitando de maioria simples para aprovação. 

A consideração de que determinada norma é direito fundamental impõe 

duas consequências: i) os direitos fundamentais são encaminhados por meio de lei 

orgânica, cujo trâmite legislativo exige quórum qualificado (maioria absoluta), 

enquanto os direitos sociais e econômicos (direito ambiental) são conduzidos por 

meio de lei ordinária (maioria simples); e ii) os direitos fundamentais trazidos à 

discussão em demandas judiciais são passíveis de recurso de amparo ao tribunal 

constitucional, existindo para tanto um procedimento judicial sumário (há prioridade 

na tramitação de processos que discutem direitos fundamentais, com prazos mais 

rápidos e rito predominantemente oral)724. 

Isso posto, ainda que o art. 45 da CE/78 não se enquadre no rol dos 

direitos fundamentais, a sua roupagem constitucional lhe oferta o caráter de princípio 

informativo e orientador do sistema jurídico espanhol. 

A presença do art. 45 na CE/78 resguarda a todos os cidadãos espanhóis 

o direito subjetivo de desfrutar de um ambiente adequado para o essencial 

desenvolvimento da personalidade. Trata-se de comando normativo que tutela não 

só a proteção do meio ambiente, mas principalmente a proteção da pessoa e que, 

reflexamente, salvaguarda a dignidade humana.  

                                            
723 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, pp. 44-45: “(...) el Derecho ambiental es 
aquel sistema normativo cuyos fines son la preservación del medio ambiente, garantizar el uso 
sostenible de los recursos naturales y mantener el entorno en condiciones adecuadas para ofrecer 
calidad de vida a las personas” (tradução livre). 
724 MOLINA GIMÉNEZ, Andrés. Aula ministrada pelo autor no Instituto Universitário de Águas e de 
Ciências Ambientais – IUACA, da Universidade de Alicante – UA, Espanha, na disciplina denominada 
“Normativa española y derecho de aguas”, cursada naquela universidade no dia 20 de janeiro de 
2020. 
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Isidre Molas leciona sobre os princípios vetores da política social e 

econômica espanhola, descritos entre os arts. 39 e 52 da CE, e sua força vinculante 

perante o ordenamento jurídico espanhol: 

Essas normas principais não geram direitos subjetivos diretamente; 
para isso precisam do correspondente desenvolvimento regulatório, 
visto que “só podem ser alegados perante a jurisdição ordinária de 
acordo com as disposições das leis que os desenvolvem” (CE 53.3). 
Mas essas não são meras normas programáticas, sem qualquer 
eficácia jurídica. Como as normas constitucionais vinculam os 
cidadãos e os poderes públicos (CE 9.1), portanto, a Constituição 
determina que: "O reconhecimento, respeito e proteção dos 
princípios reconhecidos no Capítulo III, informará a legislação 
positiva, a prática judicial e o desempenho de os poderes públicos" 
(EC 53.3). Não podem ser ignorados pelo legislador, nem pelo 
Governo, nem pelos juízes, nem pelos cidadãos, que estão sujeitos 
em sua atuação à Constituição. Estes princípios fazem parte do 
parâmetro de constitucionalidade do Tribunal Constitucional: uma lei 
contrária a estes princípios é uma lei inconstitucional e, portanto, 
inválida. Por sua vez, orientam a prática judicial, razão pela qual 
constituem um elemento indispensável para a interpretação das 
normas jurídicas725. 

Como se constata, por mais que possa se discutir, no campo teórico, a 

fundamentalidade das normas ambientais, na prática o que se percebe é que a 

previsão constitucional da tutela ambiental direciona a sua consideração como 

princípio orientador de todo o sistema jurídico espanhol.  

Tal interpretação, é bom que se diga, gera inclusive a presunção de que 

um ato normativo contrário aos comandos ambientais consagrados na lei maior da 

Espanha não pode ser considerado válido. 

                                            
725 MOLAS, Isidre. op. cit., 2016, p. 342: “Estas normas principiales no generan directamente 
derechos subjetivos; para ello necesitan del correspondiente desarrollo normativo, ya que ‘sólo 
podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen’ (CE 53.3). Pero no se trata de meras normas programáticas, sin eficacia jurídica alguna. 
En cuanto normas constitucionales vinculan a ciudadanos y poderes públicos (CE 9.1), por ello, la 
Constitución determina que: ‘El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 
reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos’ (CE 53.3). No pueden ser desconocido por el legislador, ni por el Gobierno, no por 
los jueces, ni por los ciudadanos, que están sujetos en su actuación a la Constitución. Estas normas 
principiales forman parte del parámetro de constitucionalidad del Tribunal Constitucional: una ley 
contraria a estos principios es una ley inconstitucional, y por tanto no válida. Por su parte, informan la 
prática judicial, y por ello constituyen un elemento indispensable para la interpretación de las normas 
jurídicas” (tradução livre). 
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Amaya Arias corrobora tal assertiva ao afirmar que as questões 

ambientais não alcançam o status de direito fundamental na constituição espanhola; 

contudo, o direito ao meio ambiente possui a força de um princípio vetor da política 

social e econômica, de proteção reflexa por intermédio de outros direitos 

constitucionalmente reconhecidos726.  

Sánchez-Mesa Martínez também discorre sobre a ideia de uma norma 

orientativa: 

No entanto, o fato de esse direito se configurar como princípio 
norteador não significa que o preceito constitucional em questão (art. 
45) constitua mera norma programática, desprovida de conteúdo e 
consequências. Para começar, junto com ditames mais 
programáticos, este artigo também inclui mandatos muito claros para 
os poderes públicos que em nenhum caso podem ser 
desconsiderados por eles (sem ir mais longe, o dever de impor 
sanções penais ou administrativas para aqueles que violarem os 
bens e interesses a que se faz referência e para garantir a aplicação 
do dever de reparação dos danos produzidos). Por outro lado, o 
mesmo TC (Tribunal Constitucional) alerta que os princípios 
norteadores contemplados no Capítulo III do Título I da CE 
(Constituição Espanhola) não constituem um simples convite ao 
legislador, mas um mandato autêntico (STC de 2 de fevereiro de 
1981) que deve ser traduzido em normas e medidas que deem 
conteúdo específico aos direitos enunciados (não pode, portanto, 
permanecer passivo, muito menos, em qualquer caso, legislar em 
sentido contrário aos ditos mandatos). O TC (STC de 5 de maio de 
1982, n. 19) também reconheceu a obrigação de que esses 
princípios norteadores sejam levados em consideração na 
interpretação do restante das normas jurídicas (aspecto que, na 
medida em que afeta a dimensão ambiental, foi revelada, por 
exemplo, na interpretação dada sobre outros direitos, como os 
referentes à integridade física, privacidade familiar ou inviolabilidade 
do lar, em casos como os de pessoas afetadas pela poluição sonora 
ou para os efeitos de atividades classificadas como perigosas, 
nocivas ou incômodas)727. 

                                            
726 AMAYA ARIAS, Ángela María. El principio de no regresión en el Derecho Ambiental. 1 ed. Madrid: 
Iustel, 2016, p. 224. 
727 SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, Leonardo J. op. cit., 2018, pp. 58-59: “Sin embargo, el hecho de 
que este derecho se configure como un principio rector no implica que el precepto constitucional en 
cuestión (el art. 45) constituya una mera norma programática, vacía de contenidos y de 
consecuencias. Para empezar, junto a dictados más programáticos, en dicho artículo se comprenden 
también mandatos muy claros para los poderes públicos que en ningún caso pueden ser 
desatendidos por los mismos (sin ir más lejos, el deber de imponer sanciones penales o 
administrativas para quienes vulneren los bienes e intereses a los que se hace referencia y el de 
garantizar la impo- sición del deber de reparar los daños producidos). Por otra parte, el mismo TC 
advierte que los principios rectores contemplados en el Capítulo III del Título I de la CE no constituyen 
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Não sendo considerado direito fundamental e, diante da vedação 

expressa do art. 53, item 3, da constituição espanhola de 1978, uma questão 

flagrantemente ambiental não pode ser levada a julgamento no tribunal 

constitucional nacional espanhol. Contudo, a temática ambiental pode ser conhecida 

pelo referido tribunal constitucional espanhol de forma transversa, quando 

relacionada a outros direitos fundamentais, tais como o direito à vida e à saúde. 

Marcelo Ribeiro Losso assevera: 

Para que não resulte letra morta a defesa do meio ambiente, 
vislumbra-se a possibilidade de sobrepor o conteúdo do direito ao 
meio ambiente com alguns conteúdos de outros direitos 
estabelecidos normativamente. Assim, outros direitos e meios de 
proteção servem alternativamente como uma forma de execução (...). 
Considerando que tal direito não está listado dentre aqueles que 
possuem eficácia plena para serem invocados apenas com base na 
Constituição (direito subjetivos absolutos), têm sido encontradas 
outras formas para buscar a tutela estatal. A sobreposição do 
conteúdo do direito ao meio ambiente com o conteúdo de outros 
direitos de diferentes categorias tem sido bastante usual728. 

Ora, o tribunal constitucional espanhol já sinalizou que “o artigo 45 (CE) 

reflete a preocupação ecológica que surgiu nas últimas décadas em amplos setores 

da opinião e que também se refletiu em numerosos documentos internacionais” 

(STC 64/1982, de 4 de novembro)729. 

Concluindo, o direito ao meio ambiente previsto no art. 45 da CE/78 não 

possui o status de norma fundamental; entretanto, possui forte caráter normativo 

vinculante. Não é, de fato, considerado um direito subjetivo fundamental; porém, é 

                                                                                                                                        
una simple invitación al legislador, sino un auténtico mandato (STC de 2 de febrero de 1981) que 
debe de traducirse en normas y medidas que den contenido específico a los derechos enunciados (no 
podrá, por tanto, permanecer pasivo, ni mucho menos, en caso alguno, legislar en dirección contraria 
a dichos mandatos). También ha reconocido el TC (STC de 5 de mayo de 1982, n. 19) la obligación 
de que estos principios rectores sean tenidos en cuenta a la hora de interpretar el resto de normas del 
ordenamiento (un aspecto que, por cuanto afecta a la dimensión ambiental, se ha puesto de 
manifiesto, por ejemplo, en la interpretación dada sobre otros derechos, como los referidos a la 
integridad física, la intimadad familiar, o a la inviolabilidad del domicilio, ante supuestos tales como los 
de personas afectadas por la contaminación acústica o por los efectos de actividades calificadas 
como peligrosas, nocivas o molestas)” (tradução livre). 
728 LOSSO, Marcelo Ribeiro. Tutela do meio ambiente na Espanha. Veredas do Direito, v. 7, n. 
13/14, p. 331-361, Belo Horizonte, jan./dez. 2010, p. 355. 
729 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2001, p. 73: ”(...) nuestro Tribunal Constitucional (...) ha 
señalado que ‘el artículo 45 recoge la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en 
amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos internacionales’ 
(STC 64/1982, de 4 de noviembre)” (tradução livre). 
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recebido como princípio vetor e orientador, o qual, independentemente da sua 

natureza jurídica, vincula o Estado espanhol fomentando comportamentos 

ambientalmente positivos para garantir a mais ampla preservação da natureza. 

Em síntese, sendo o direito ambiental, como já visto, protegido 

constitucionalmente – seja no Brasil pela dicção do art. 225 da CRFB/88, seja na 

Espanha pela redação do art. 45 da CE/78 – reconhece-se no direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado norma e valor a ser perseguido pelo poder 

público e por todos os cidadãos. No Brasil, a proteção da natureza ganha ares de 

direito fundamental; na Espanha, alcança força de princípio informativo e vinculante. 

Finalizada a apresentação dogmática do direito ambiental, passa-se 

agora ao estudo da sua relação com a sustentabilidade, paradigma jurídico-

axiológico capaz de emprestar ao tema um importante referencial para o trato da 

matéria sob os enfoques econômico, ambiental e social, pavimentando-se o caminho 

para o estudo da gestão de resíduos sólidos. 

 

2.5 DIREITO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Reconhecido o valor do direito ambiental para a sociedade pós-moderna, 

alçado inclusive à tutela constitucional em diversos ordenamentos jurídicos, é 

forçoso reconhecer que os instrumentos jurídicos atuais não têm sido suficientes não 

só para proteger a natureza, mas também para estimular um novo modo de vida ao 

homem, menos destrutivo e mais harmonioso, compromissado em fazer do planeta 

um lugar melhor e desviando-se do trágico caminho que leva a todos para a 

derrocada. 

Os problemas ambientais atuais, de fato, fugiram de nosso controle e 

alcance, deixando-nos perdidos entre opiniões, políticas concorrentes e 

preocupações diversas730.  

                                            
730 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p. 7. 
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O proceder degradante decorrente da ação humana desmedida gera 

danos ambientais em larga escala, ultrapassando as fronteiras das nações e 

afetando globalmente toda a biodiversidade.  

O homem tem destruído a sua fonte de vida. Ora, não se olvide que é o 

meio ambiente quem fornece os elementos necessários para que a atividade 

humana se desenvolva e a vida perdure. Os recursos naturais oferecem ao homem 

as condições primordiais para a sua sobrevivência, que pode ser simples e singela, 

ou exploratória de bens e serviços a fim de alcançar a talvez falsa ilusão de mais 

desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar. 

Ao manter uma relação de apoderamento egoístico da natureza, o ser 

humano tem ocasionado danos incomensuráveis aos biossistemas, ignorando que a 

natureza faz parte de um todo mais complexo e abrangente, a teia da vida731. 

As cobranças e os compromissos que necessitam ser assumidos para a 

formação de um mundo melhor devem atingir ao homem, individual e coletivamente, 

em todos os cantos do planeta Terra. “Nenhum projeto de larga escala terá êxito se 

não estiver enraizado no raciocínio prático de pequena escala”732. 

A continuidade do movimento ambientalista de décadas atrás precisa 

encontrar lugar não apenas nas constituições e leis, mas no dia a dia de cada 

indivíduo, comandantes e comandados, promovendo mudanças e provocando 

transformações no modo de vida, no agir, no pensar, no viver. A crise ambiental é 

verídica, séria e exige atitudes efetivas de todos. 

Feita esta breve reflexão, apresenta-se o paradigma da sustentabilidade. 

Boff preconiza:  

Há poucas palavras mais usadas hoje do que o substantivo 
sustentabilidade e o adjetivo sustentável. Pelos governos, pelas 
empresas, pela diplomacia e pelos meios de comunicação. É uma 
etiqueta que se procura colar nos produtos e nos processos de sua 

                                            
731 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão dos sistemas vivos. Tradução de 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Editora Cultrix, 2006, p. 25. 
732 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, p. 8. 
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confecção para agregar-lhes valor733. 

A sustentabilidade é uma palavra que ainda hoje continua a ganhar força 

e espaço; porém, ainda há desprezo ou até desconhecimento quanto à amplitude do 

seu conceito, sendo comum limitá-lo às questões ambientais, notadamente a 

preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecológico, deixando-se ao largo 

outros conteúdos também importantes – enfoque socioeconômico. 

Tal restrição do conceito não se dá por acaso. Voltando-se ao movimento 

ambientalista, recorda-se que foi a contar da conferência das Nações Unidas 

realizada em Estocolmo em 1972 que o tema desenvolvimento sustentável passou a 

fazer parte da pauta internacional, com difusão da temática ambiental no plano 

interno e externo de grande número de países, fomentando-se a discussão da 

matéria cada vez menos do ponto de vista científico e cada vez mais no contexto 

político e econômico734. A publicação do texto “Limites do Crescimento”, naquele 

mesmo ano, contribui para ampliação da percepção. 

Outro relatório, o de Brundtland, em 1987, apresentou definição para o 

conceito de desenvolvimento sustentável, qual seja, o “desenvolvimento que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de atender as suas próprias necessidades”735.  

Poucos anos após a publicação do referido relatório, realizou-se a 

Conferência Rio-92, evento em que não se estabeleceu um conteúdo jurídico 

autônomo de sustentabilidade. O princípio 4 da Declaração do Rio dispôs que: “Para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá́ parte 

integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste”736.  

                                            
733 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 9. 
734 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três conferências 
ambientais das Nações Unidas. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/903-
Estocolmo_Rio_Joanesburgo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020, p. 32. 
735 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três conferências 
ambientais das Nações Unidas. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/903-
Estocolmo_Rio_Joanesburgo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020, p. 56. 
736 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três conferências 
ambientais das Nações Unidas. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/903-
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Como se percebe, até o evento Eco-92 a sustentabilidade possuía 

acepção de mero qualificativo para o desenvolvimento na seara do meio ambiente. 

Associava-se ao conceito a ideia de desenvolvimento sustentável, abandonando-se 

outros valores – socioeconômicos – fundamentais para os necessários avanços na 

temática. 

Não obstante, Bodnar destaca que na Rio+10, realizada em Joanesburgo 

em 2002, avançou-se um pouco mais no conceito integral de sustentabilidade, 

agregando-se finalmente à perspectiva ecológica outras duas dimensões – social e 

econômica –, alcançando-se uma dimensão global e servindo de parâmetro 

qualificador de projetos de desenvolvimento tendo como alcance um meio ambiente 

sadio e equilibrado737. 

Encerrando este breve histórico do movimento ambientalista em volta do 

conceito de sustentabilidade, a conferência das Nações Unidas sobre o 

desenvolvimento sustentável, denominada Rio+20, novamente realizada no Rio de 

Janeiro, abriu espaço para a discussão em torno de uma governança para a 

sustentabilidade e para a ascensão da economia verde. Tal evento de certa forma 

contribuiu para uma maior precisão entre as terminologias sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável.  

Leandro Aguiar apresenta interessante diferenciação terminológica: 

(...) o que deve ficar bem claro é que o desenvolvimento sustentável 
não precisa ser contraditório à ideia de sustentabilidade, mesmo 
porque caminham lado a lado na consolidação de um mundo 
organizado para combater a degradação ambiental e a busca pela 
qualidade de vida. Em última análise, a diferença terminológica entre 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é que aquela 
corresponde à meta global ou ao fim a ser alcançado pela sociedade 
nesse longo caminhar, enquanto este, aos instrumentos ou meios 
que devem permitir a sua consecução, ou seja, a consecução do 
novo paradigma738. 

Em complemento, extrai-se de Dias o destaque para as três dimensões 

                                                                                                                                        
Estocolmo_Rio_Joanesburgo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020, p. 83. 
737 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do Direito e da Jurisdição. Revista Jurídica 
CESUMAR – Mestrado, vol. 11, n. 1, p. 325-343. jan./jun. 2011, p. 329. 
738 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 82. 
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da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. O autor destaca a importância 

deste conceito para o âmbito empresarial, apresentando a expressão triple bottom 

line, expressão que surgiu na década de 1990 e que reflete um conjunto de valores, 

objetivos e processos que uma organização deve priorizar para criar valor nas três 

dimensões referidas: 

O Triple Bottom Line é também conhecido como os 3 Ps (People, 
Planet and Profit, ou, em português, Pessoas, Planeta e Lucro). No 
Brasil é conhecido como o tripé da sustentabilidade, é um conceito 
que tanto pode ser aplicado de maneira macro, para um país ou o 
próprio planeta, como micro, numa residência, numa empresa, numa 
escola ou numa pequena vila. People – refere-se ao tratamento do 
capital humano de uma empresa ou sociedade. Planet – refere-se ao 
capital natural de uma empresa ou sociedade. Profit – trata-se do 
lucro. É o resultado econômico positivo de uma empresa. Quando se 
leva em conta o Triple Bottom Line, essa perna do tripé deve levar 
em conta os outros dois aspectos739. 

Mcdonough e Braungart falam em triple top line ao apontar para a 

ecologia, a equidade e a economia: 

Os defensores do "desenvolvimento sustentável" gostam de usar 
uma abordagem do tipo "tripé da sustentabilidade", baseada no tripé 
Ecologia, Equidade e Economia. Tal abordagem tem surtido um 
efeito positivo importante nos esforços por incorporar as 
preocupações de sustentabilidade à responsabilidade corporativa740. 

Veja-se que a sustentabilidade possui um importante tripé. As dimensões 

ambiental, social e econômica se equiparam ao triple bottom line – ou 3 Ps – 

marcados por planet (ambiental), people (social) e profit (econômico); e ao triple top 

line – ou 3 Es – caracterizados pela ecologia (ambiental), pela equidade (social) e 

pela economia (econômico). 

Isso posto, voltando ao olhar jurídico sobre o tema, Soares Junior explica 

que o princípio da sustentabilidade se tornou o novo paradigma do direito na pós-

modernidade, irradiando seu conteúdo em várias dimensões, notadamente nas 

                                            
739 DIAS, Reinaldo. op. cit., 2019, p. 46. 
740 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. Cradle to cradle: criar e reciclar 
ilimitadamente. Tradução de Frederico Bonaldo. 1 ed., São Paulo: Editora G. Gili (edição digital), 
2013, p. 192. 
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searas ambiental, econômica e social741. 

Em verdade, a sustentabilidade é uma palavra de significado bastante 

abrangente. Paulo Cruz e Zenildo Bodnar buscam sensibilizar a respeito: 

A construção de um conceito, necessariamente transdisciplinar, de 
sustentabilidade é um objetivo complexo e sempre será uma obra 
inacabada. Isso porque poderá ser melhorada para atender as 
circunstâncias do caso concreto, o contexto em que está sendo 
aplicado, bem como o conjunto de variáveis direta ou indiretamente 
envolvidas. Afinal, trata-se de uma idealidade, algo a ser 
constantemente buscado e construído como o próprio conceito de 
justiça. É um conceito aberto, permeável, ideologizado, subjetivo e 
relacional742. 

Não há falar em abordagem séria da sustentabilidade – não bastasse sua 

amplitude conceitual, não unívoca – sem que a situemos, em nosso tempo dito pós-

moderno, como um conceito valorativo autônomo voltado não só para o aspecto 

ambiental, mas também para o social e o econômico, irradiando-se sobre todo o 

ordenamento jurídico.  

Real Ferrer adverte para a percepção de que mudanças são necessárias 

para a permanência do homem no planeta. O homem precisa buscar uma nova 

forma de se relacionar com a natureza:  

Recapitulando (...), na noção de desenvolvimento sustentável, a 
sustentabilidade opera negativamente; se entende como um limite: 
há que se desenvolver (o que implica conceitualmente crescer), 
porém de uma determinada maneira. Sem embargo, a 
sustentabilidade é uma noção positiva e altamente proativa que 
supõe a introdução de mudanças necessárias para que a sociedade 
planetária, constituída pela humanidade, seja capaz de perpetuar-se 
indefinidamente no tempo. Independentemente se deve ou não haver 
desenvolvimento (crescimento), ou onde ele deve ou não existir (...). 
O paradigma da sustentabilidade consiste na busca de uma 
sociedade global capaz de perpetuar-se indefinidamente no tempo 
em condições globais de dignidade743. 

                                            
741 SOARES JÚNIOR, Jair. A realização da sustentabilidade multidimensional como pressuposto 
para o atingimento do Estado Constitucional solidário. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/23435/a-realizacao-da-sustentabilidade-multidimensional-como-
pressuposto-para-o-atingimento-do-estado-constitucional-solidario/1>. Acesso em: 20 out. 2020, p. 1.  
742 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. op. cit., 2012, p. 53. 
743 REAL FERRER, Gabriel. Texto fornecido pelo autor na Universidade de Alicante/Espanha na 
disciplina denominada “Sostenibilidad tecnológica”, cursada naquela universidade no dia 08 de maio 
de 2014. “Recapitulando en esta dicotomía, en la noción de Desarrollo Sostenible, la sostenibilidad 
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Saindo um pouco do viés ambiental interplanetário, Canotilho apresenta a 

sustentabilidade como valor autônomo e princípio norteador dos estados 

contemporâneos744.  

Juarez Freitas, noutra banda, introduz a sua percepção de 

sustentabilidade como princípio constitucional que determina a responsabilidade do 

estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento em suas 

várias acepções, a fim de assegurar o direito ao bem-estar745. 

Bosselmann, a seu modo, lembra que, da perspectiva da sustentabilidade, 

os interesses comuns sugerem limitações à soberania do estado que permitam 

alguma forma de governança global. E, em complemento, explica que o meio 

ambiente não pertence nem aos estados, nem à humanidade, razão pela qual, de 

um lado, ninguém pode reivindicar a soberania ou propriedade sobre a natureza; de 

outro, todos somos responsáveis pelo uso sustentável dos recursos naturais746. 

Corroborando tal ensinança, Cruz e Bodnar conceituam sustentabilidade:  

A partir das reflexões propostas, pode-se entender a sustentabilidade 
como um imperativo ético tridimensional que deve ser implementado 
em solidariedade sincrônica com a geração atual, diacrônica com as 
futuras gerações, e em sintonia com a natureza, ou seja, em 
benefício de toda a comunidade de vida e dos elementos abióticos 
que lhe dão sustentação. A possibilidade desse novo paradigma (...) 
deve operar de forma intransigente com o direito à vida, atuar de 
forma dúctil e flexível na implementação dialética de outros bens e 
valores da comunidade e induzir condutas positivas, empreendidas 
em prol da melhora contínua da qualidade de vida em todas as suas 
dimensões, inclusive em benefício das futuras gerações747. 

                                                                                                                                        
opera negativamente, se entiende como un límite: hay que desarrollarse (lo que implica 
conceptualmente crecer)  pero de una determinada manera. Sin embargo, la Sostenibilidad es una 
noción positiva y altamente proactiva que supone la introducción de los cambios necesarios para que 
la sociedad planetaria, constituida por la Humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente en el 
tiempo.  Sin prejuzgar si debe o no haber desarrollo (crecimiento), ni donde sí o donde no (...). El 
paradigma de la sostenibilidad consiste en la búsqueda de una sociedad global capaz de perpetuarse 
indefinidamente en el tiempo, en las condiciones globales de la dignidade” (tradução livre). 
744 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio 
estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos; Polytechnical Studies 
Review; Vol. VIII, n. 13, jun. 2010, p. 8.  
745 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 41.  
746 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: RT, 2015, pp. 190 e 211.  
747 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
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Outra definição de sustentabilidade que merece transcrição, por conta da 

sua perspectiva ecológica, é trazida por Boff: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 
energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os 
seres, especialmente a Terra viva, a comunidade da vida, a 
sociedade e a vida humana, visando sua continuidade e ainda a 
atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal 
forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e 
enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e 
coevolução748. 

Ponderando-se sobre os vários conceitos apresentados, cabe uma 

reflexão sobre de que forma a proteção ambiental deve ser vista em relação à 

economia, o que pode gerar uma ideia de sustentabilidade forte ou fraca, orientando 

condutas e práticas a partir de tal concepção. Neto esclarece a respeito: 

As divergências entre sustentabilidade forte e fraca encontram-se na 
importância dada aos recursos naturais e no quanto eles são 
substituíveis. Na sustentabilidade forte, o capital material não pode 
substituir o natural. É enfatizado o conjunto de relações entre o 
sistema econômico e o meio ambiente, com a visão de que o 
funcionamento irresponsável do sistema econômico pode 
desestabilizar os ecossistemas do Planeta e interferir no futuro das 
sociedades humanas. A sustentabilidade fraca contraria essa visão, 
pois, para ela, os custos da degradação ambiental podem ser 
compensados pelos benefícios econômicos749.  

Para o presente trabalho, adota-se a ideia de sustentabilidade forte, uma 

vez que o componente ambiental não pode ser visto apenas como fonte de produção 

de atividade econômica direcionada para a satisfação das necessidades humanas, 

mas deve ser considerado como base fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social, insubstituível e servindo de guia para as demais dimensões da 

sustentabilidade, merecendo por isso tutela específica para sua preservação 

intergeracional. 

Por tudo o que foi trazido, a sustentabilidade relaciona-se com o equilíbrio 

necessário, sob um olhar tridimensional – econômico, social e ambiental –, entre a 

                                                                                                                                        
op. cit., 2012, p. 54. 
748 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. op. cit., 2013, p. 107. 
749 NETO, Pery Saraiva. Sustentabilidade como princípio constitucional: sua estrutura e as 
implicações na ordem econômica. Revista de Direito Ambiental, vol. 85/2017, p. 63-84, jan.-
mar./2017, pp. 67-68.  
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satisfação de necessidades presentes dos indivíduos e grupos sociais e a 

viabilidade de existência das gerações futuras. É, portanto, princípio e valor 

multidisciplinar que contribui para a evolução de uma sociedade global capaz de se 

perpetuar indefinidamente no tempo. 

As mais diversas questões têm absoluta pertinência com este tema: da 

conformação de uma sociedade de consumidores à tecnocracia vigorante; da 

redução do poder político do estado à potencialização do individualismo; da 

revolução da informática à economia agroexportadora e exploradora; do 

soberanismo ao transnacionalismo; do exaurimento das utopias da pós-modernidade 

à importância crescente dos meios de comunicação como produtores de hiper-

realidade; da exacerbada extração de recursos naturais para saciar a sociedade de 

consumo à inadequada destinação dos resíduos sólidos pós-consumo e seu impacto 

danoso à natureza. 

Ao instar à conciliação entre soberania territorial e sustentabilidade 

ecológica, Bosselmann adverte: 

As consequências do atual sistema antropocêntrico, centrado no 
estado, para a qualidade da proteção do ambiente são graves e de 
longo alcance. O foco na soberania territorial leva a uma dominação 
dos países pobres pelos ricos, dos interesses de hoje sobre os de 
amanhã e das necessidades humanas sobre as necessidades 
ambientais. Esta “lógica de autoextermínio” está fadada ao fracasso 
e deve ser substituída por uma lógica diferente750.  

As mudanças são prementes e extremamente necessárias. O paradigma 

da sustentabilidade oferece alternativas, desde que alterados os rumos. O 

diagnóstico feito por Bauman no século passado, em sua obra “Globalização: 

consequência humanas”, é relevante, ainda que atormentador: 

(...) o mundo não parece mais uma totalidade e, sim, um campo de 
forças dispersas e díspares, que se reúnem em ponto difíceis de 
prever e ganham impulso sem que ninguém saiba realmente como 
pará-las. Em poucas palavras: ninguém parece estar no controle 
agora751. 

                                            
750 BOSSELMANN, Klaus. op. cit., 2015, p. 202.  
751 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 66.  
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Em “Estranhos à nossa porta”, o estudioso polonês, com lucidez e boa 

dose de realidade, destaca a frieza e a indiferença dos homens, que leva à cegueira 

moral: 

Crianças afogadas, muros apressadamente erguidos, cercas de 
arame farpado, campos de concentração superlotados e competindo 
entre si para acrescentar o insulto de tratarem os migrantes como 
batatas quentes às injúrias do exílio, de escapar por pouco dos 
perigos enervantes da viagem rumo à segurança – todas essas 
ofensas morais cada vez são menos notícia e aparecem com menor 
frequência “no noticiário”. Infelizmente, o destino dos choques é 
transformar-se na rotina tediosa da normalidade – e o dos pânicos é 
desgastar-se e desaparecer da vista e das consciências, envoltos no 
véu do esquecimento752. 

Há uma espécie de desordem mundial nessa quadra histórica, marcada 

por movimentos rápidos, quase incontroláveis. As transferências de indústrias 

altamente poluidoras para as regiões mais pobres do globo, que são também as 

dotadas de menor estrutura de regulação e proteção ambiental, longe de serem 

episódicas, são uma face da pós-modernidade. E tão logo se desenvolve um 

rudimentar aparato protetivo, há um novo movimento em direção a algum outro 

território ainda mais ausente de estado e de organização. E os resíduos são 

deixados em todos os cantos. Um exemplo disso é a conhecida prática de locação 

de espaços em países periféricos para armazenamento de materiais tóxicos. A 

destinação indevida dos resíduos para regiões carentes e miseráveis revela a 

imundície do comportamento humano destrutivo, ganancioso e egoísta.  

De certo modo, com reflexões tão duras, é inevitável suspeitar da 

possibilidade de compatibilização da sustentabilidade com os hábitos e notas 

característicos da sociedade pós-moderna. A insistência nas soluções individualistas, 

consumistas e economicistas não nos dá prognósticos animadores.  

É claro que essa ideia acinzentada é irrelevante aos que medem o bem-

estar social pela quantidade de riquezas produzidas, aos que brandem indicadores 

como o PIB per capita como certificados de felicidade, confortavelmente alheios a 

questões distributivas ou, ainda, aos que confundem por conveniência qualquer 

                                            
752 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2017, p. 8.  
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tentativa de refrear o poder destrutivo da contemporaneidade com um delirante 

movimento de volta às cavernas, ao estado de natureza, às práticas rudimentares.   

Apesar das múltiplas crises da atualidade, ente elas a da ética, é 

necessário se apegar a bons valores, salutares práticas e esperança de dias 

melhores. Como mensagem de superação neste cenário de pós-modernidade 

desgrudada dos conceitos de sustentabilidade, volta-se novamente o olhar para a 

recomendação prudente de Bauman, que vê na capacidade de diálogo a 

oportunidade para a convivência pacífica e um longo viver: 

(...) a conversa continuará sendo o caminho supremo para um 
acordo e, assim, para uma convivência pacífica e mutuamente 
benéfica, colaborativa e solidária, simplesmente porque não tem 
concorrentes, nem, portanto, uma alternativa viável753. 

Sensibilizar, conscientizar e capacitar a respeito da sustentabilidade 

significa evoluir. Hoyos Guevara oferta esperança: 

No entanto, com a recente crise da nova economia, o paradigma 
econômico que está por trás do mito da sociedade do conhecimento 
começa a se desfazer, abrindo-se uma segunda possibilidade, um 
cenário otimista, que, embora aparentemente frágil, poderá́ elevar o 
padrão de vida das camadas sociais mais pobres e da população em 
geral, à medida que, estabelecida a infraestrutura de informação com 
livre acesso, entra em cena um Novo Paradigma Educacional 
abrindo novas perspectivas de participação social para uma 
globalização mais solidária que respeite a diversidade cultural do 
planeta e que promova um desenvolvimento sustentável754. 

É possível aprender e evoluir coletivamente. Como valor, a 

sustentabilidade influencia no pensar e no agir humano, impactando os atos que 

interferem na natureza e seus recursos. Este paradigma busca uma sensibilização 

globalizada e transnacional, uma conscientização sobre práticas e condutas, uma 

capacitação para algo melhor, ultrapassando-se fronteiras para favorecer e instigar 

entre as pessoas e os povos novas medidas e atitudes visando à sobrevivência da 

geração futura. Integra, portanto, viabilidade econômica, prudência ecológica e 

justiça social (dimensões econômica, ambiental e social). 

                                            
753 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. op. cit., 2017, p. 114.  
754 HOYOS GUEVARA, Arnoldo José de. Da sociedade do conhecimento à sociedade da 
consciência. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 252.  
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Os valores da sustentabilidade podem auxiliar, neste momento pós-

moderno, para a prática e os ajustes comportamentais ambientalmente apropriadas, 

adequando padrões de conduta com consumo sustentável e gestão adequada de 

resíduos para o alcance de qualidade de vida e de preservação da natureza, 

perenizando-se não só as maravilhas e riquezas do planeta, mas os próprios seres 

humanos.  

 

2.6 SÍNTESE DO EXPOSTO 

Finalizada mais uma etapa desta pesquisa, é possível verificar que a 

temática do meio ambiente agora está plenamente delimitada e emoldurada pela 

ciência do direito. 

Em verdade, apresentada a crise ambiental sob as perspectivas 

sociológica, econômica e jurídica, é possível seguir na concretização dos objetivos 

desta tese. 

No primeiro capítulo foi apresentada a realidade da vida pós-moderna 

num recorte histórico, com destaque para a sociedade de consumo e o consumismo, 

que possuem na utilização predatória dos recursos disponíveis na natureza um forte 

traço. 

Indo além, detalhou-se o crescimento econômico como marca 

característica de uma sociedade de produtores e de consumidores, com hábitos 

predatórios gravosos e cujo comportamento padrão de consumir desmesuradamente 

impõe um forte impacto aos ecossistemas, notadamente na produção de resíduos 

sólidos, cuja destinação é má gerida. 

A ciência do direito, cujo papel de atuação foi devidamente apresentado 

neste segundo capítulo, pode e deve contribuir na promoção de estímulos e 

incentivos capazes de fomentar comportamentos sustentáveis.  

A sociologia jurídica, por meio do comportamentalismo, estuda e avalia 

normas e regras capazes de moldar condutas socialmente recomendáveis, ao 
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mesmo tempo em que desestimula padrões de atuação não aceitáveis por 

intermédio de punições e sanções. 

A dogmática jurídica, noutro viés, estabelece e fixa as normas que 

compõem o ordenamento jurídico, com especial destaque para aquelas voltadas 

para a preservação da natureza e de combate à degradação do meio ambiente.   

O direito ambiental, com status de norma constitucional, acaba por 

vincular e nortear a atuação nas esferas pública e privada, condenando-se atos que 

contrariem a lógica normativa ambiental. 

A sustentabilidade, por fim, surge como paradigma e valor capaz de 

influenciar o imaginário coletivo, fomentando uma consciência em prol da natureza. 

Estabelecido este cenário jurídico, conveniente se faz voltar o olhar deste 

estudo para a gestão de resíduos sólidos. Numa sociedade consumista, a produção 

de resíduos decorrente, por exemplo, do descarte de materiais, alcançou proporções 

globais. O lixo não pode ser jogado para debaixo do tapete.  

Pretende-se, a contar do próximo capítulo, estudar a administração dos 

resíduos feita em outros países, a fim de conhecer boas experiências e melhor 

avaliar, oportunamente, a realidade brasileira.  

Tem-se conhecimento que existe boa legislação ambiental para o trato 

dos resíduos mundo afora, fomentadora de importantes mudanças de hábitos e 

condutas, hábeis a promover uma melhor gestão ambiental; afinal, é por meio de um 

olhar acurado e transfronteiriço que se pode distinguir os conceitos de lixo e de 

matéria-prima, reinserindo valor ambiental, econômico e social não apenas na 

cadeia produtiva, mas no modo de viver a pós-modernidade. 
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CAPÍTULO 3 

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O modo de vida na pós-modernidade é autofágico. Não se trata de 

discurso alarmista, mas de afirmação realista: a humanidade, ao explorar 

indevidamente os recursos naturais do planeta, produz danos ecológicos 

traumáticos. O planeta apresenta sinais sérios de esgotamento da sua capacidade 

de oferecer os recursos que o homem não pode prescindir. O tempo para agir é 

premente. 

Um problema pós-moderno merece especial destaque na presente tese: 

os resíduos sólidos e sua adequada gestão. Tal temática há muito deixou de ser um 

problema local, passando a uma dificuldade global na medida em que todos 

indistintamente são atingidos pela má gestão dos resíduos.  

As necessidades humanas são ilimitadas, não há preocupação com a 

escassez e a finitude dos recursos da natureza. Busca-se cada vez mais intensificar 

a produção e, consequentemente, há um aumento da extração de matérias-primas e 

do consumo de energia, muitas vezes, de fontes não-renováveis, que acabam por 

gerar alteração e destruição dos ecossistemas. 

Vivemos em um sistema em crise. Tal sistema é linear, voltado para a 

extração, produção, distribuição, consumo e descarte. Uma única linha que tem 

início e fim comuns: retirada da matéria prima da natureza e descarte de rejeitos na 

natureza. 

Não se pode gerir este tipo de sistema linear em meio a recursos finitos 

indefinidamente. A manutenção deste modus vivendi aponta para o colapso. É 

preciso reagir. Mudar é necessário. Descartar não é a única ação possível.  
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É necessário distinguir o lixo dos resíduos sólidos; diferenciar dejetos de 

insumos. Os resíduos são matéria prima em local inadequado. Não se trata apenas 

de nomenclaturas diferentes. Os resíduos sólidos possuem valor econômico e 

devem ser reinseridos e reaproveitados no processo produtivo. E os rejeitos 

necessitam ser destinados de modo ambientalmente adequado. Melhorar a gestão 

dos resíduos e dos rejeitos, com mais eficiência no seu aproveitamento, significa 

não apenas um desafio, mas um espaço de oportunidades.  

Trata-se de tarefa secular compreender a importância de bem destinar as 

sobras do nosso modo de vida. A gestão dos resíduos sólidos é o foco desta tese a 

partir de agora. 

 

3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS: UM PROBLEMA AMBIENTAL PÓS-MODERNO 

3.2.1 A geração de resíduos no transcurso da história 

A geração de resíduos é tão antiga quanto a própria humanidade. O 

termo resíduo “deriva do latim ‘residuu’, e significa a sobra de substâncias”755. 

Na Bíblia, no livro de Eclesiastes, consta advertência milenar: “tudo tem o 

seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: há tempo 

de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se 

plantou (...); tempo de guardar e tempo de jogar fora”756. 

Durante muito tempo a produção de lixo não significou um problema, uma 

vez que todos os resíduos produzidos pelo homem regressavam aos ciclos do meio 

ambiente, que numa atividade natural de recomposição e regeneração, absorvia e 

recompunha os cenários. 

                                            
755 LOURENÇO, Joaquim Carlos. Gestão dos resíduos sólidos urbanos: panorama, conceitos, 
aplicações e perspectivas. Campina Grande: Edição do autor (versão Kindle), 2019, pos. 888 de 
3132 – 29%.  
756 BÍBLIA SAGRADA. Eclesiastes 3. 1, 2 e 6: Antigo Testamento. Tradução de João Ferreira de 
Almeida. Revista e Atualizada no Brasil. 2 ed. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2008. p. 907. 
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Todavia, a atividade humana sempre gerou resíduos. O homem sempre 

deixou rastros por onde passou: cavernas eram habitadas por homens nômades, 

caçadores e pescadores, que exploravam determinada área até que os recursos 

naturais para sua sobrevivência escasseavam, motivando a sua mudança para outra 

região enquanto as sobras da sua estada eram deixadas sobre o meio ambiente e 

decompostas pela ação do tempo.  

O lixo produzido pelo homem, portanto, consistia nos despojos daquilo 

que era necessário para a sua sobrevivência: restos de caça, sobras de abrigos, 

resíduos decorrentes de suas necessidades fisiológicas. Todas as carências que o 

ser humano tinha para sobreviver encontravam resposta na natureza e eventuais 

restos eram deixados no ambiente natural, que se encarregava de dar a destinação 

e a disposição ambientalmente adequada para tais remanescências.  

Com o passar dos séculos e a partir do maior grau de civilização do 

homem, novos artefatos foram incorporados ao modo de vida das comunidades. 

Vasilhas e vasos, instrumentos e vestimentas, por exemplo, passaram a ser 

produzidos para dar maior proteção, comodidade e conforto aos seres humanos, ao 

mesmo tempo em que os resíduos decorrentes desta melhoria na qualidade de vida 

aumentavam. 

Patrícia Faga Iglecias Lemos lembra que nos “vestígios arqueológicos é 

possível encontrar desde objetos manufaturados e sepulturas a objetos rejeitados 

decorrentes da atividade técnico-econômica”757.  

A propósito, o que resta do desperdício de nossos ancestrais pré-

históricos, notadamente os rejeitos das atividades técnico-econômicas, faz a alegria 

e dá valor ao trabalho dos arqueólogos nos dias atuais:  

(...) resíduos domésticos de origem animal, como ossadas; resíduos 
domésticos de origem vegetal, como especiarias; resíduos de 
atividades artesanais e de objetos inutilizáveis, como cacos de barro 
e outros objetos partidos758. 

                                            
757 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade pós-consumo. 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais (edição digital), 2014, pos. 64%. 
758 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
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Dalrymple recorda que os arqueólogos realizam muitas deduções a partir 

dos detritos das civilizações antigas e conclui que “se você é o que come, então a 

embalagem do que você come e a forma como você come são partes importantes 

do que e de quem você é”759. 

Enquanto nômades, os homens não sofriam da complexidade dos 

problemas dos resíduos, porquanto os dejetos eram deixados para trás. Com a 

formação das cidades e da vida em sociedade, contudo, o lixo doméstico criou 

dificuldades e gerou embaraços. Enquanto simplesmente jogado fora das casas e 

deixado pelas ruas, os dejetos, além do odor e do visual horríveis, criavam ambiente 

propício para a atração de insetos e vermes, fomentando problemas sanitários por 

meio de todo o tipo de doenças. 

A respeito, o primeiro tratamento jurídico para os resíduos foi na condição 

de res derelictae, ou melhor, como coisa móvel abandonada. Lemos explica: 

O abandono configura hipótese de perda da propriedade, desde que 
haja um comportamento do proprietário da coisa que 
inequivocamente traduza a sua intenção de abandoná-la. (...) os 
jurisconsultos romanos divergiam sobre o momento de perda da 
propriedade pelo proprietário: segundo Próculo, tal se dava assim 
que o terceiro se apoderasse da coisa, fazendo-a pela ocupação. Por 
outro lado, (...) a perda da propriedade ocorria quando se verificava o 
abandono, opinião que prevaleceu no direito clássico e foi acolhida, 
posteriormente, no direito justinianeu. A última hipótese concebe a 
derrelição como uma transmissão a pessoa incerta – traditio in 
incertam personam760. 

Os romanos, como resposta, criaram em suas cidades sistemas de 

tratamento de esgoto que podem ser vistos como antecedentes históricos do 

processamento de resíduos, os quais destinavam os restos do cotidiano para longe 

dos olhos e do nariz do homem. Eigenheer explica: 

(...) já em tempos remotos, temos o início de uma dualidade que vai 
acompanhar o lixo e os dejetos: o necessário afastamento, e mesmo 
receio e rejeição, de um lado, e aceitação por sua utilidade, de outro. 
São inúmeros os exemplos que indicam como os dejetos e o lixo 
orgânico produzidos nas cidades da Antiguidade foram usados na 

                                            
759 DALRYMPLE, Theodore. Lixo: como a sujeira dos outros molda a nossa vida. Tradução de 
André de Leones. 1 ed. São Paulo: É Realizações, 2018, p. 11. 
760 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
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agricultura. Na mitologia grega já encontramos a expressão dessa 
dicotomia: as fezes acumuladas nas estrebarias do rei Augias são 
um problema a ser resolvido pelo lendário Hércules. A solução passa 
por transferir o material indesejado para um espaço adequado. O 
trabalho de Hércules consiste em desviar um curso d’água para 
dentro dos estábulos, removendo o estrume para os campos que 
são, assim, fertilizados para a agricultura. Daí ser Hércules o patrono 
da limpeza urbana na antiga Grécia761. 

O fato é que, com o passar dos séculos e em meio às transformações 

sociais e nos modos de produção, os rastros deixados pelo homem se tornaram 

mais evidentes, impactantes e incontroláveis. De hóspede da natureza, o homem 

transformou-se no seu senhor. O domínio humano sobre os quatro cantos do planeta 

tornou-se absoluto. 

A gestão das sobras das ações humanas, a propósito, foi ganhando outro 

espaço. A recuperação de resíduos, com o passar dos séculos, tornou-se também 

atividade de cunho econômico. O homem começou a perceber que os restos 

biológicos e de consumo poderiam ser reaproveitados, auferindo-se renda a partir do 

uso. Um exemplo eram os ossos transformados em joias e objetos de decoração. 

Quanto maior o grau de desenvolvimento da humanidade, mais 

complexas foram se tornado as atividades desempenhadas e maiores os impactos 

do agir do homem na natureza. A busca por mais bem-estar tornou o homem um 

grande produtor, não mais de rastros, mas de resíduos. 

O lixo tem apresentado seu lado trágico, pois é um indicador curioso 
de desenvolvimento de uma nação. Quanto mais pujante for a 
economia, mais sujeira o país irá produzir. Ë o sinal de que o país 
está crescendo, de que as pessoas estão consumindo mais. O 
problema está ganhando uma dimensão perigosa por causa da 
mudança no perfil do lixo. Na metade do século XIX, a composição 
do lixo era predominantemente de matéria orgânica, de restos de 
comida. Com o avanço da tecnologia, materiais como plásticos, 
isopores, pilhas, baterias de celular e lâmpadas são presença cada 
vez mais constante na coleta762. 

Jogar o lixo na lixeira não se trata de um ponto final pós-moderno para o 

                                            
761 EIGENHEER, Emílio Maciel. Lixo: a limpeza urbana através dos tempos. Rio de Janeiro: 
Elsevier Editora Ltda., 2003, p. 17. 
762 HEMPE, Cléa; NOGUERA, Jorge Orlando Cuellar. A educação ambiental e os resíduos sólidos 
urbanos. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental – REGET/UFSM, v. 5, n. 
5, pp. 682-695, Santa Maria/RS: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 2012, p. 684. 
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problema dos resíduos sólidos; cuida-se, na verdade, do ponto de partida para a 

tomada das decisões e medidas necessárias para um viver equilibrado e mais 

sustentável. 

Os resíduos são, no dizer de Real Ferrer, a consequência inevitável de 

nossa atividade vital763. Se por um lado a natureza e suas riquezas determinam a 

extensão substancial do ambiente físico do homem, de outro lado os recursos 

naturais são inegavelmente fatores de produção, de modo que o uso e o manejo 

racional da matéria-prima e dos recursos naturais deve ser um norte a ser alcançado 

por todos764. 

A produção de resíduos intensificou-se na sociedade de consumo, 

tornando-se um problema ambiental. Este é o tema do tópico a seguir. 

 

3.2.2 A produção de resíduos na sociedade de consumo 

O modus vivendi do homem sempre gerou resíduos, como visto acima. 

Entretanto, a partir do advento da revolução industrial e da concepção de sociedade 

consumista, houve uma forte amplificação dos variados dilemas decorrentes da 

mercantilização da vida, notadamente na esfera ambiental.  

Lemos destaca que, “após a revolução industrial, com a intensificação da 

urbanização, os problemas aumentam e os resíduos são tratados como um 

problema de vizinhança”765.  

Para Milaré, “a produção diária de restos, rejeitos e descartes é 

crescente, em especial nesta sociedade de consumo incrementado, cuja ascensão 

podemos verificar a olhos vistos”766. 

                                            
763 REAL FERRER, Gabriel. Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo. La opción por la 
termovalorización. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 35. Pamplona: Aranzadi, 2016, p. 59: 
“Los residuos, pues, son la consecuencia inevitable de nuestra actividad vital” (tradução livre). 
764 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14 ed. rev., atualizada e ampliada. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 547. 
765 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
766 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. op. cit., 2018, p. 1475. 
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O aumento populacional – notadamente nos grandes centros urbanos –, o 

desenvolvimento da atividade industrial e, especialmente, o crescente consumo 

decorrente dos hábitos pós-modernos, todavia, fomentaram dificuldades com a 

exagerada extração de recursos naturais para a produção massificada e o 

inconsequente descarte de resíduos e sua má destinação pelo homem.  

Mais uma vez, a assertiva trazida por Lemos merece realce: 

Há menos de um século, com a sociedade de massa e a 
exacerbação do risco, os resíduos passam a ser um problema 
ambiental, de cuja solução e encaminhamento depende nossa 
sobrevivência na Terra, tomando proporções nunca antes vistas767. 

O modelo de desenvolvimento consumista e crescimentista adotado pela 

sociedade pós-moderna passou a fomentar cada vez maior incapacidade de gestão 

dos resíduos sólidos. Os governos, as empresas e a sociedade civil em geral não 

conseguem gerenciar de forma sustentável e eficiente os rejeitos produzidos pelo 

seu modus vivendi – “mais de 400 milhões de toneladas de resíduos perigosos são 

gerados no mundo inteiro. Cerca de 10% desse total cruza as fronteiras entre 

países”768. 

Aquilo que no passado parecia ser um simples problema local se tornou 

um impasse de repercussão global, transnacional, impondo a todos os atores – 

stakeholders –, autoridades, governantes, empresários, indivíduos em geral, a 

necessidade de novas práticas e condutas a fim de amenizar os impactos negativos 

do acúmulo de resíduos para o meio ambiente e para a saúde humana. 

Para Hinojo Rojas e García García-Revillo: 

A geração massiva de resíduos – alguns especialmente perigosos, 
tais como os tóxicos ou radioativos – resultantes da atividade 
humana – notadamente a atividade industrial –, apresenta um grande 
problema ambiental, que é o seu gerenciamento e, oportunamente, a 
sua eliminação. Trata-se de um problema extremamente 

                                            
767 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
768 REI, Fernando; CASTRO NETO, Pedro Penteado de. Resíduos sólidos: marcos regulatórios 
internacionais e aspectos de importação. In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuleo; MACHADO 
FILHO, José Valverde (org.). Política nacional, gestão e gerencioamento de resíduos sólidos. 
Barueri-SP: Manole, 2012, p. 169. 
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complexo769. 

Nesse contexto, a proteção do meio ambiente deve fazer parte das 

preocupações da sociedade contemporânea.  

Demajorovic assevera que:  

(...) o agravamento dos problemas ambientais está ligado a escolhas 
com respeito à forma de aplicar o conhecimento técnico-científico no 
processo produtivo. Portanto, as catástrofes e os danos ao meio 
ambiente não são surpresas ou acontecimentos inesperados, e sim 
consequências inerentes da modernidade, que mostram, acima de 
tudo, a incapacidade do conhecimento construído no século XX de 
controlar os efeitos gerados pelo desenvolvimento industrial770. 

Para Garrigues, a destruição do meio ambiente é resultado do 

desenvolvimento egoísta e da exploração totalmente descontrolada dos recursos 

naturais, a maioria deles não renovável, e por um desenvolvimento urbano que 

muitas vezes pode ser descrito como anárquico771. Portanto, ações individuais e 

coletivas integradas necessitam ser estimuladas em prol de um bem maior, qual 

seja, a permanência da vida humana no planeta. 

Garrigues prossegue explicando que, muito embora os seres vivos 

sempre tenham produzido resíduos, a quantidade e a qualidade dos resíduos hoje 

produzidos têm colocado em dúvida a capacidade do planeta de absorver tudo 

aquilo que é descartado atualmente: 

Uma consequência ingrata deste desenvolvimento comentado é a 
geração de resíduos. Os resíduos existem desde que nosso planeta 
tinha seres vivos há cerca de 4.000 milhões de anos atrás. Os 
resíduos de animais e plantas sempre serviram para formar parte dos 

                                            
769 HINOJO ROJAS, Manuel; GARCÍA GARCÍA-REVILLO, Miguel. La protección del medio 
ambiente en el derecho internacional y en el derecho de la Unión Europea. Madrid: Editorial 
Tecnos, 2016, p. 92: “La generación masiva de desechos resultantes de la actividad humana, 
especialmente de la actividad industrial, algunos de ellos especialmente peligrosos, como los tóxicos 
o los radiactivos, plantea un problema importante de naturaleza ambiental, cual es el de su gestión y, 
en su caso, eliminación. Se trata de un problema extraordinariamente complejo” (tradução livre). 
770 DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: 
perspectivas para a educação corporativa. 2 ed. São Paulo: Editora Senac, 2003, p. 35. 
771 GARRIGUES, Andersen. Manual para la gestión de los residuos urbanos. Madrid: La Ley, 
2003, p. 37: “La protección del medio ambiente es una de las tareas principales en que está 
empeñada la sociedad contemporânea. El objetivo de la misma se centra en detener el progresivo 
deterioro del entorno en el que vivimos, fruto de un desarrollo egoísta y de una explotación totalmente 
incontroladade los recursos naturales, la mayoria de ellos no renovables, así como de un desarrollo 
urbanístico que en muchas ocasiones puede calificarse de anárquico” (tradução livre). 
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sistemas ecológicos, fechando os ciclos da matéria e da energia 
existentes na natureza, razão pela qual podemos considerar que os 
resíduos constituem um elemento essencial para o desenvolvimento 
da vida, permitindo a manutenção dos ciclos biológicos (...). O 
problema dos resíduos começa com o desenvolvimento da 
população e da sociedade moderna, não só no tocante à quantidade 
de resíduos que gera (dificilmente absorvidos pela natureza), mas, e 
mais importante, pela qualidade dos resíduos produzidos”772. 

Como aponta Milaré, a problemática decorrente da má gestão dos 

resíduos sólidos tem ganhado contornos surpreendentes ao longo das últimas 

décadas. Referido autor destaca que, hiperbolicamente, houve quem dissesse que 

os piqueniques seriam feitos sobre montanhas de lixo, tal a velocidade de seu 

crescimento nas cidades e até nas zonas rurais. A produção diária de rejeitos e 

descartes é crescente na sociedade de consumo773. 

O grau de transformação a que é submetida toda e qualquer matéria na 

sociedade pós-moderna acarreta a aparição de novos elementos, substâncias e 

produtos, produzindo resíduos até então inexistentes na natureza.  

As novas substâncias criadas pelo homem industrial, por exemplo, não 

podem ser eliminadas, tampouco dispostas ou destinadas de forma natural, 

registrando tempo de decomposição ou degeneração superior aos ciclos de vida 

tidos por convencionais.  

A dificuldade é realçada pela evolução dos meios de transporte e a 

relativização da relação tempo e espaço. A melhora da mobilidade ocasionada pelos 

avanços nos meios de transporte permitiu um maior intercâmbio de produtos e, 

consequentemente, os resíduos decorrentes do consumo também passaram a 

transitar entre diferentes biossistemas, passando a compor espaços naturais 

                                            
772 GARRIGUES, Andersen. op. cit., 2003, pp. 37-38: “Una consecuencia ingrata de este desarrollo 
comentado es la generación de residuos. Los residuos han existido desde que nuestro planeta ha 
tenido seres vivos, hace unos 4.000 miliones de años. Los desechos de animales y plantas siempre 
han servido para formar parte de los sistemas ecológicos cerrando los ciclos de la matéria y energia 
existentes en la naturaleza, por lo que podemos considerar que estos residuos constituyen un 
elemento imprescindible para el desarrollo de la vida permitiendo que se mantengan los ciclos 
biológicos (...). El problema de los residuos comienza con el desarrollo de la población y de la 
sociedad moderna, no sólo en el aspecto que se refiere a la cantidad de residuos que ésta genera 
(difícilmente asimilable por la naturaleza), sino, y de manera importantísima, a la calidad de los 
residuos producidos” (tradução livre). 
773 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, pp. 1474-1475. 
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diversos, gerando ainda maiores dificuldades para os ciclos dos produtos e 

embaraçando a absorção dos resíduos pela natureza774. 

Essa dinâmica da vida contemporânea de alto consumo seguido por forte 

geração de resíduos promove, no dizer de Morato Leite, “a contaminação dos 

lençóis freáticos, a proliferação de doenças e pragas, os alagamentos, os 

desabamentos, a contaminação do solo, entre outros”775. 

Real Ferrer enfatiza o dilema da gestão dos resíduos: 

A crescente geração de resíduos se tornou um enorme problema 
global, sendo um desafio o seu gerenciamento e tratamento 
adequados. No caso dos resíduos sólidos urbanos, o problema vai 
além daquilo que antes era meramente um infortúnio local e a partir 
de diferentes organizações internacionais as autoridades nacionais e 
locais são instadas e estimuladas a adotar planos de gerenciamento 
abrangentes e implementar soluções que acabem com os aterros 
sanitários não controlados ou mal administrados, os quais são 
origem de impactos danosos altamente negativos no meio ambiente 
e na saúde humana776. 

É fato que tudo o que consumimos acaba, ao final, produzindo algum tipo 

de resíduo. Somos uma sociedade de consumidores. Os resíduos, portanto, são a 

consequência inevitável de nossas atividades cotidianas. A vida pós-moderna é 

baseada no consumo. Todo o bem e/ou produto que consumimos constitui uma fase 

intermediária entre o recurso e o resíduo777. 

Real Ferrer sublinha: 

Quinze anos atrás, em um relatório do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas preparatório para a Conferência de 
Johannesburgo, foi dito que 'a taxa de produção de resíduos dos 
países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento aumenta a 
um ritmo sem precedentes. O que costumava ser uma tarefa simples 

                                            
774 GARRIGUES, Andersen. op. cit., 2003, p. 38. 
775 LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. Sao Paulo: Saraiva, 2015. p. 482. 
776 REAL FERRER, Gabriel. op. cit., 2016, p. 57: “La creciente generación de residuos se ha 
convertido en un problema global de enorme envergadura y su adecuada gestión y tratamiento en un 
desafío. En el caso de los residuos sólidos urbanos, el problema desborda lo que antes era un 
problema meramente local y desde distintos organismos internacionales se insta a las autoridades 
nacionales y locales a adoptar planes integrales de gestión y a implementar soluciones que acaben 
con los vertederos incontrolados o mal gestionado, origen de impactos altamente negativos sobre el 
medio ambiente y la salud humana” (tradução livre). 
777 REAL FERRER, Gabriel. op. cit., 2016, p. 58: “El problema es que todo bien, todo producto, 
constituye una fase intermedia entre el recurso y el residuo” (tradução livre). 
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para os municípios se tornou um grande problema ambiental. De 
fato, o que foi percebido como um problema local relativamente 
simples de solução e, em qualquer caso, de efeitos limitados para o 
ambiente circundante, agora é considerado abertamente como uma 
questão de alcance mundial778. 

O consumo humano, repisa-se, mais dia menos dia produz resíduo. 

Nossos antepassados, como visto, utilizavam materiais naturais; porém, o atual 

progresso tecnológico produz milhares de substâncias artificiais, algumas por nós 

utilizadas ou consumidas, outras que fazem parte do próprio processo de produção, 

mas todas elas necessitando de destinação ou disposição, que não encontra mais 

um espaço natural de absorção ou aproveitamento pelo ecossistema. “Olhando para 

qualquer um dos produtos que consumimos, um lápis, uma sacola plástica, um carro 

ou até um computador, fica claro que eles não podem retornar ao ciclo de vida 

terrestre depois de descartados”779. 

O desenvolvimento tecnológico, que busca ainda mais crescimento 

econômico, tem contribuído para a geração e a diversificação dos tipos de resíduos, 

produzindo, no dizer de Figueiredo, materiais artificiais, ou seja, “materiais 

construtivos ou energéticos cada vez mais complexos com relação às suas 

composições”780. 

O aumento do consumo intrincou etapas da cadeia produtiva industrial: a 

coleta, o acondicionamento, o tratamento, o transporte e o destino final dos 

resíduos781. 

Milaré contribui com o debate: 

                                            
778 REAL FERRER, Gabriel. op. cit., 2016, p. 60: “Hace quince años, en un informe del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, se decía 
que ‘la tasa de producción de desechos de los países desarrollados y de los países en desarrollo 
aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo que era antes un labor sencilla para los ayuntamientos se ha 
convertido en un problema ambiental de gran envergadura. En efecto, lo que era percebido como un 
problema local de solución relativamente sencilla y, en todo o caso, de efectos limitados al entorno 
próximo, es hoy abiertamente considerado con uma cuestión de alcance mundial” (tradução livre). 
779 STEINER, Martin; WIEGEL, Ulrich. El libro de la basura: una guia básica para el tratamento de 
resíduos. Madrid: Edita Clagsa, 2008, p. 1: “Echando una mirada a cualquiera de los productos que 
consumimos, un lápiz, una bolsa de plástico, un coche o incluso un ordenador, queda claro que no 
pueden ser devueltos al ciclo de vida terrestre una vez que se desechan” (tradução livre). 
780 FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do lixo: os resíduos, a questão energética e 
a crise ambiental. Piracicaba: Inimep, 1995, p. 75. 
781 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020. p. 482. 
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A problemática de resíduos sólidos está mais definida, todavia mais 
complexa; e não poderia ser diferente, por enquanto ela reflete o 
estágio de civilização em que nos encontramos. Verdade é que essa 
questão tornou-se mais grave e, em nossos dias, acende alarmes de 
urgência. É fácil entender - mas, difícil de aceitar e solucionar - a 
sobrecarga que lhe foi acrescentada, devida a ingentes pressões: 
descontrolado aumento populacional, concentrações urbanas sempre 
mais numerosas e maiores; a impensável variedade de atividades 
modernas com a correspondente demanda de insumos e descarte de 
resíduos; os excessos da sociedade de consumo e a intemperança 
consumista; o assédio de novas necessidades aos recursos públicos 
sempre insuficientes, e assim por diante782. 

O lixo, mais do que um subproduto do sistema produtivo, é causador de 

degradação ambiental. Os resíduos sólidos, por sua vez, possuem valor econômico. 

O problema com a gestão e a destinação dos resíduos, portanto, vai além do 

descarte individual decorrente do consumismo: 

(...) existem muitos outros resíduos industriais, como as cinzas de 
usinas de energia elétrica, fertilizantes de animais, limpeza de vias e 
resíduos de demolição, provenientes da demolição de casas antigas 
nas ruas. Se todos esses materiais residuais forem adicionados, 
observa-se que mais de 3 toneladas são produzidas por pessoa, por 
ano. Se não forem totalmente reciclados, esses resíduos causam 
problemas como degradação da paisagem ou poluição do ar, da 
água e do solo783. 

Garrigues adverte que o desenvolvimento econômico alcançado mediante 

a utilização indiscriminada dos recursos, em sua maior parte não renováveis, tem 

gerado o seu esgotamento e a contaminação do meio natural que influencia, direta 

ou indiretamente, a nossa qualidade de vida. E prossegue: 

Esse desequilíbrio entre crescimento econômico e meio ambiente, 
por meio do uso insustentável de recursos ambientais, leva a uma 
sociedade que, do ponto de vista do conforto tecnológico, é muito 
evoluída, mas que apresenta baixa qualidade ambiental em seu 
entorno (...). Os resíduos, portanto, são uma parte importante do 
binômio qualidade de vida e crescimento, e devemos procurar 
encontrar um equilíbrio entre este desenvolvimento econômico e o 
uso racional de recursos e a geração de resíduos, a fim de alcançar 

                                            
782 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1477. 
783 STEINER, Martin; WIEGEL, Ulrich. op. cit., p. 1: “hay muchos otros desechos industriales, como 
por ejemplo las cenizas de las plantas de energia eléctrica, abonos de animales, la limpieza de las 
calles, y los desechos de demolición, procedentes del derribo de casas antíquas em las calles. Si se 
suman todos estos materiales residuales, se observa que se producen más de 3 toneladas por 
persona al año. Si no se reciclan completamente, estos desechos provocan problemas tales como, 
degradación del paisaje, o contaminación del aire, agua y suelo” (tradução livre). 
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um desenvolvimento econômico harmonioso com o meio ambiente e 
que permita boa qualidade de vida. (...) o gerenciamento adequado 
de resíduos, bem como a minimização de sua geração, contribui 
definitivamente para este desenvolvimento equilibrado784. 

Alenza Garcia contribui com a discussão, lembrando que dos danos 

ocasionados pela incorreta destinação dos resíduos surgiram regulamentos 

objetivando prevenir a saúde pública, “já que o seu descarte ou acumulação sem 

tratamento era a causa de doenças, pragas e epidemias”. Concomitantemente, ao 

se perceber que os resíduos constituem fator contaminador dos diferentes 

elementos ambientais (água, solo e atmosfera), “este objetivo inicial foi 

acompanhado pela preocupação ambiental”. O viés econômico também resta 

sopesado quando a atenção se volta para o “custo da energia envolvido em sua 

simples eliminação”785. 

A propósito, o problema da eliminação dos resíduos aponta para uma, 

dentre outras questões, que compõe o conflito. O volume de resíduos produzidos 

pelo homem é uma consequência do atual modo de vida insustentável. A maior 

parte dos indivíduos, atualmente, mora no meio urbano e, portanto, tem seus hábitos 

e rotinas moldados por uma sociedade que impõe consumo.  

Tal urbanização, a propósito, remonta ao processo de industrialização, 

que, ao oferecer emprego e renda, oportunizou e democratizou a participação de 

todos no mercado, ampliando as opções de bens e serviços, atraindo a todos, 

inclusive a população rural, para um modo de vida supostamente com mais conforto, 

                                            
784 GARRIGUES, Andersen. op. cit., 2003, p. 41: “Este desequilibrio entre crecimiento económico y 
medio ambiente, mediante un uso no sostenible de los recursos del medio, hace que se tienda a 
lograr una sociedad que, desde el punto de vista de confort tecnológico está muy evolucionada, pero 
que cuenta con una calidad ambiental en su entorno deficiente (...). Los residuos, por lo tanto, forman 
parte importantísima del binomio crecimiento-calidad de vida y debemos tender a lograr un equilibrio 
entre este desarrollo económico y la utilización de los recursos y la generación de residuos, con 
objeto de llegar a alcanzar un desarrollo económico armónico con el medio y que permita que nuestra 
calidad de vida sea adecuada. (...) la gestión adecuada de los residuos, así como la minimización en 
su generación, contribuyen de manera definitiva a este desarrollo equilibrado” (tradução livre). 
785 ALENZA GARCIA, José Francisco. Los Princípios de Las Política de Residuos. Revista 
Aranzadi de Derecho Ambiental. n. 23, 2012, p. 216: “Los residuos se caracterizan por ser factores de 
riesgo importante sobre la salud humana y sobre el ambiente. Las primeras regulaciones sobre los 
residuos tenían una finalidad de prevención de la salud, dado que su disposición o acumulación sin 
tratamiento eran motivo de enfermedades, pestes y epidemias. A ese objetivo inicial se le unió la 
preocupación ambiental cuando se constató que constituyen un factor contaminante de los distintos 
elementos ambientales (las aguas, el suelo, la atmósfera) aparte del gasto energético que supone su 
simple eliminación” (tradução livre). 
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bem-estar e qualidade, em troca de consumo. 

A urbanização é característica marcante da pós-modernidade, sendo 

notório que a população urbana tem crescido em proporção superior à população 

rural. Tal fenômeno possui relevância para o estudo da gestão dos resíduos sólidos, 

notadamente no Brasil, uma vez que é possível afirmar que o lixo urbano está 

inserido no fenômeno da urbanização, com impactos negativos para o meio 

ambiente. Veja-se:  

A migração para os grandes centros é ocasionada pelo abandono do 
meio rural com a ilusão de que eles proporcionarão soluções para os 
problemas da população rural. Todavia, verificamos que fato distinto 
é o que ocorre, uma vez que os migrantes, sem qualificação 
profissional, acabam desenvolvendo, na maioria dos casos, 
fenômenos outros, como o do subemprego. Com isso, o resultado é 
o aumento das favelas, da pobreza e da criminalidade. Esses fatos, 
associados aos problemas econômicos-sociais dos grandes centros 
urbanos, agravam as condições de vida nestes com a contínua 
degradação do meio ambiente, trazendo implicações à saúde e 
deteriorização dos serviços e do próprio tratamento dos resíduos 
sólidos”786. 

O problema não fica adstrito ao Brasil. Veja-se o exemplo apontado em 

documento produzido pela União Europeia: “um quilo por pessoa e por dia pode não 

parecer uma grande quantidade, mas, ao longo de um ano e em toda a Europa, 

representa um total de cerca de 200 milhões de toneladas de resíduos urbanos que 

devem ser devidamente tratados”787. E a produção de resíduos, especialmente os 

urbanos, continua a aumentar de ano para ano, ameaçando cada vez mais a saúde 

humana e o meio ambiente. 

A origem dos problemas relacionados à gestão dos resíduos é bem 

enumerada no texto de Alenza García, que aponta uma ordem de causas 

quantitativas e qualitativas: 

A) O aumento quantitativo do lixo ocorreu ao longo de um processo 
no qual diferentes fatores influenciaram:  
- crescimento populacional mundial: existe uma relação de causa-

                                            
786 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., 2017, pp. 345-346. 
787 COMISSÃO EUROPEIA. A UE e a gestão dos resíduos. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_pt.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2020, 
p. 5. 
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efeito entre o aumento da população - e, portanto, o aumento do 
consumo e da produção - e o aumento do volume de resíduos 
gerados;  
- a tendência para a concentração populacional nos centros urbanos: 
nas áreas urbanas são produzidos mais resíduos por habitante do 
que nas áreas rurais;  
- as condições da sociedade de consumo, que geram métodos de 
produção e comercialização que levam a esse crescimento 
quantitativo e a um risco ainda maior (uso disseminado e abusivo de 
embalagens, obsolescência precoce de produtos de consumo);  
- o aumento do padrão de vida: quanto maior o padrão de vida, maior 
o consumo e mais cedo os produtos utilizados são descartados.  
B) A variação qualitativa da composição dos resíduos influenciou o 
aumento de seu impacto ambiental, uma vez que, dentre seus 
componentes, existem agora, em maior medida, alguns que são 
altamente resistentes à sua assimilação pelo próprio sistema 
ambiental (plásticos, borracha, metais, etc.)788. 

Percebe-se, portanto, que o aumento da produção de resíduos 

constatado nas últimas décadas é motivado por uma série de fatores: o rápido 

crescimento demográfico, a concentração da população em determinadas áreas, os 

hábitos de consumo insustentáveis, a utilização de bens de rápido envelhecimento e 

de pequena vida útil, o aumento da utilização de recipientes e embalagens, o 

desenvolvimento tecnológico, a aparição de produtos mais complexos e de 

composição estrutural variada, a geração de novas e variadas substâncias.  

A união de todos estes fatores apontados, que explicam o acelerado, 

diversificado e complexo aumento da produção de resíduos, transformam esta 

temática em assunto de grande importância no cenário mundial, exigindo tratamento 

adequado, sob pena de impactos ainda maiores à saúde e ao tripé da 

sustentabilidade: social, econômico e ambiental.  

                                            
788 ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Pamplona: Universidad 
Pública de Navarra, 2001, p. 207: “A) El incremento cuantitativo de las basuras se há producido a lo 
largo de un processo en el que han influído distintos factores: - crecimiento de la población mundial: 
existe una relación de causa-efecto entre el incremento de la población – y por tanto, incremento del 
consumo y de la producción – y el aumento del volumen de los residuos generados; - la tendencia a 
la concentración de población en núcleos urbanos: en las zonas urbanas se producen más residuos 
por habitante que em las rurales; - los condicionantes de la sociedad de consumo, que generan unos 
métodos de producción y comercialización que conducen a dicho crecimiento cuantitativo e, incluso, a 
una mayor peligrosidad de los mismos (uso generalizado y abusivo del envasado, temprana 
obsolescência de los productos de consumo); - el incremento del nivel de vida: cuanto mayor es el 
nivel de vida, mayor es el consumo y antes se desechan los productos utilizados. B) La variación 
cualitativa de la composición de los residuos ha influido en el aumento de su incidencia ambiental, ya 
que entre sus componentes se encuentram ahora, em mayor medida, algunos que presentan gran 
resistencia a su asimilación por el proprio sistema ambiental (plásticos, gomas, metales, etc.)” 
(tradução livre). 
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Vários exemplos globais auxiliam na ilustração da problemática causada 

pela má gestão dos resíduos. Degradação dos oceanos e da vida marinha pelo 

excesso de plásticos descartados indistintamente, lençóis freáticos contaminados 

pelo líquido que escorre do lixo em aterros sanitários, gases tóxicos que vertem do 

lixo e que poluem a atmosfera, resíduos tóxicos indevidamente destinados e que 

ocasionam danos à saúde.  

Enfim, não se trata apenas de evitar a contaminação dos solos. Os danos 

decorrentes da incorreta destinação ou disposição dos resíduos são múltiplos. O 

ciclo produtivo e o sistema natural não conseguem dar vazão adequada ao volume 

de resíduos, gerando acúmulo com repercussões no solo, na água, na atmosfera, 

com reflexos sanitários, de degradação dos espaços naturais, incêndios, 

contaminações, desperdício de recursos e doenças. 

No ponto, Real Ferrer adverte sobre o potencial lesivo de grande 

envergadura e amplitude decorrente da produção e má destinação dos resíduos. 

Para o ilustre professor da universidade de Alicante, aquilo que era percebido como 

um problema local de solução relativamente simples hoje é considerado como um 

dilema de alcance mundial. Não se fala apenas na saúde das comunidades onde os 

resíduos não são gerenciados adequadamente, ou a contaminação do solo, das 

águas superficiais e subterrâneas, ou ainda da poluição atmosférica. Os resíduos 

mal geridos afetam os mares e, em 2010, eram responsáveis por cerca de 3% (três 

por cento) a 5% (cinco por cento) das emissões globais de gases de efeito estufa 

causadores das mudanças climáticas. Mais, se tradicionalmente o problema das 

autoridades locais era fornecer o descarte adequado para resíduos domésticos cuja 

composição era amplamente orgânica, o progresso econômico aumenta a 

porcentagem de resíduos de embalagens e a tecnologia cria resíduos especiais, 

como o resíduo eletrônicos, contra os quais as estruturas locais não estão 

preparadas789.  

                                            
789 REAL FERRER, Gabriel. op. cit., 2016, p. 57: “En efecto, lo que era percibido como un problema 
local de solución relativamente sencilla y, en todo caso, de efectos limitados al entorno próximo, es 
hoy abiertamente considerado como una cuestión de alcance mundial. No se trata únicamente, lo cual 
ya es en sí muy importante, de la salud de las comunidades en las que no se gestionan 
adecuadamente los recursos, o de la grave contaminación del suelo, de las aguas superficiales y 
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Real Ferrer, no mesmo texto, apresenta em suas notas alguns dados 

relevantes e que merecem destaque: 

a) geração de resíduos sólidos: no endereço eletrônico http://www.atlas.d-

waste.com é possível verificar, dentre outras tantas informações relevantes, que a 

atual geração anual de resíduos sólidos urbanos é estimada em 1,9 bilhão (um 

bilhão e novecentos milhões) de toneladas, com quase 30% (trinta por cento) dela 

permanecendo sem coleta. Quanto aos resíduos sólidos urbanos coletados, 70% 

(setenta por cento) são direcionados para aterros e lixões, 19% (dezenove por 

cento) são reciclados ou recuperados e 11% (onze por cento) são direcionados para 

instalações de recuperação de energia. No mesmo sítio há informação de que o 

número de pessoas que não têm acesso aos serviços mais elementares de 

gerenciamento de resíduos é estimado em pelo menos 3,5 bilhões (três bilhões e 

quinhentos milhões). Outra informação importante aponta que, se o modelo 

comercial que hoje vige continuar, a piora dos referidos indicadores será 

significativa, sendo possível estimar que a população que não terá acesso aos 

serviços de gerenciamento de resíduos em 2050 será de cerca de 5,6 bilhões (cinco 

bilhões e seiscentos milhões)790; 

b) plásticos: a cada ano cerca de 10 (dez) milhões de toneladas de lixo 

acabam nos mares e oceanos do planeta. Os plásticos e, especialmente, os 

resíduos de embalagens de plástico são o principal tipo de detrito encontrado no 

ambiente marinho. A lista é vasta: garrafas de bebidas e sacos não reutilizáveis, 

redes de pesca estragadas, cordas, cotonetes, preservativos, pontas de cigarro, 

isqueiros descartáveis etc. A produção em massa de plásticos começou na década 

de 1950 e aumentou exponencialmente de 1,5 milhões de toneladas por ano até ao 

                                                                                                                                        
subterráneas o la contaminación atmosférica local, es que, además, los residuos mal tratados afectan 
a los mares y ya eran responsables en 2010 de nada menos que entre el 3 y el 5% de las emisiones 
mundiales de efecto invernadero causantes del Cambio Climático, aunque informes actuales 
multiplican el efecto de los residuos sobre este fenómeno. Por lo demás, si tradicionalmente el 
problema de las autoridades locales era el de dar adecuada disposición a residuos domésticos cuya 
composición era en gran proporción orgánica, el progreso económico aumenta el porcentaje de 
residuos procedentes de envases y el tecnológico la aparición de nuevos tipos de residuos 
especiales, como los electrónicos, frente a los que las estructuras locales no están preparadas” 
(tradução livre). 
790 Waste Atlas. Relógio global de resíduos. Disponível em: <http://www.atlas.d-waste.com/>. 
Acesso em: 23 fev. 2020. 
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atual nível de 280 (duzentos e oitenta) milhões de toneladas anuais. Cerca de um 

terço da produção atual é constituída por embalagens descartáveis que são jogadas 

fora aproximadamente um ano após terem sido produzidas. Todavia, ao contrário 

dos materiais orgânicos, o plástico nunca “desaparece” da natureza e se acumula no 

ambiente, principalmente nos oceanos. A luz do sol, a água salgada e as ondas 

fragmentam os plásticos em pedaços cada vez mais pequenos. Uma fralda 

descartável ou uma garrafa de plástico podem levar cerca de 500 (quinhentos) anos 

para se partir em fragmentos microscópicos. Atente-se que nem todos os 

microplásticos resultam do processo de fragmentação; alguns produtos que 

consumimos, como os dentífricos, os cosméticos e os produtos de higiene pessoal, 

também contêm microplásticos. As correntes marítimas associadas aos ventos e à 

rotação da Terra aglomeram esses fragmentos, alguns dos quais com apenas 

alguns mícrones (um milionésimo de metro), e criam grandes manchas em 

superfícies denominadas giros. Dependendo da dimensão dos fragmentos, esses 

aglomerados podem assemelhar-se a uma espécie de “sopa de plástico” 

transparente. Os giros são fluidos e mudam continuamente de tamanho e de forma. 

Estima-se que o maior e mais estudado, o Giro do Pacífico Norte, tenha arrastado 

3,5 milhões de toneladas de lixo, afetando uma área equivalente ao dobro da 

superfície dos Estados Unidos. Há outros cinco grandes redemoinhos nos nossos 

oceanos onde os resíduos também estão a acumular-se, incluindo no Atlântico. 

Alguns fragmentos depositam-se nas praias e se misturam com a areia até nas 

regiões mais remotas do planeta. Outros são incorporados na cadeia alimentar791; 

c) lixo marinho: o lixo marinho é um problema de escala mundial cujos 

dados são de difícil captação e não confiáveis. As correntes e os ventos fazem 

circular os pedaços visíveis, podendo levar à inexatidão dos dados pela sua 

recontagem. Além disso, acredita-se que apenas uma pequena parte do lixo marinho 

esteja a flutuar. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), 

apenas 15% (quinze por cento) dos destroços marinhos flutuam à superfície do mar; 

outros 15% (quinze por cento) permanecem na coluna de água e 70% (setenta por 

                                            
791 Agência Europeia do Ambiente. O lixo nos nossos mares. Disponível em: 
<https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/em-analise/o-lixo-nos-nossos-mares>. 
Acesso em: 23 fev. 2020. 
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cento) estão depositados no fundo do mar. A parte “invisível” dos destroços continua 

a afetar a saúde global do ambiente marinho. Estima-se que, em todo o mundo, 

cerca de 640.000 (seiscentas e quarenta mil) toneladas de artefatos de pesca sejam 

perdidos, abandonados ou descartados. Estas “redes fantasma” continuam a 

capturar peixes e outros animais marinhos ao longo de anos e décadas. Ademais, 

algumas das espécies de peixes que ingerem plásticos são uma presença regular no 

nosso prato. Ao consumir peixe e marisco exposto ao plástico e aos produtos 

químicos petrolíferos nele contidos, a saúde humana também é posta em risco, 

sendo que os impactos para a saúde humana não são inteiramente conhecidos792; 

d) gases nocivos: a destinação dos resíduos sólidos é tema que impacta 

na geração de gases nocivos ao meio ambiente. Um exemplo é bastante elucidador: 

em matéria jornalística de 2016, apontou-se que, aquele que é considerado o maior 

aterro sanitário do mundo, situado na Cidade do México e conhecido como “El Bordo 

(Bordo Poniente)”, possui 74 (setenta e quatro) milhões de toneladas de resíduos e, 

mesmo passados mais de quatro anos do seu fechamento, expele cerca de 1,2 

milhões de toneladas de dióxido de carbono ao ano, sendo tal montante considerado 

semelhante à poluição atmosférica produzida por um milhão de veículos em 

circulação. A decomposição dos resíduos depositados no “Bordo Poniente” por 26 

(vinte e seis) anos, provenientes da capital do país e oito municípios do Estado do 

México, causou o acúmulo de cerca de dois milhões de toneladas de gás metano 

que escaparam por 250 (duzentos e cinquenta) poços de ventilação, que emergem à 

superfície como respiradores para evitar o risco de explosão. Indo além, o 

vazamento de sucos tóxicos produzidos pelo lixo criou pelo menos oito lagoas de 

lixiviados (ou chorume), que quando secas em clima quente tornam-se partículas 

suspensas que transitam no ar e, além da poluição, promovem cheiro de 

podridão793; 

e) efeito estufa e resíduos sólidos: a melhora na gestão dos resíduos 

                                            
792 Agência Europeia do Ambiente. O lixo nos nossos mares. Disponível em: 
<https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/em-analise/o-lixo-nos-nossos-mares>. 
Acesso em: 23 fev. 2020. 
793 Excelsior. Bordo Poniente agrava la crisis; contamina diario como 1 millón de autos. 
Disponível em: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/13/1086252>. Acesso em: 23 fev. 
2020. 
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sólidos pode permitir reduzir de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) das 

emissões de gases de efeito estufa vinculados à atividade econômica, razão pela 

qual não se pode pensar em uma efetiva luta contra as mudanças climáticas se não 

houver abordagem eficiente da questão dos resíduos794.  

Percebe-se, nos poucos exemplos apresentados, a gravidade e a 

extensão do problema, fazendo surgir a exigência de que os modos modernos de 

produção e de consumo sejam constantemente revistos, a fim de minimizar as 

pressões exercidas em nível de extração de recursos naturais e de destinação de 

rejeitos na natureza.  

Steiner e Wiegel explicam que o tratamento inadequado dos resíduos 

repercute de diversas formas:  

(...) higiene para minimizar doenças; coleta seletiva para minimizar o 
conteúdo de contaminantes; recuperação para preservar matérias-
primas e energia; e descarte compatível com o meio ambiente para 
minimizar os efeitos a longo prazo dos aterros sanitários795. 

Lixo e consumo são fenômenos indissociáveis. A relação entre 

consumismo e urbanização impulsiona a produção e acarreta cada vez mais 

resíduos. Valores relacionados com saúde, habitação, lazer, segurança, direito ao 

trabalho e tantos outros componentes de uma vida saudável e com qualidade 

fomentam a produção de lixo urbano796.  

Labandeira, León e Vázquez apresentam relação conflituosa entre o 

crescimento econômico e os danos ao meio ambiente: 

O crescimento econômico gera efeitos conflitantes no meio ambiente. 
Em primeiro lugar, o aumento da renda per capita ocorre devido ao 
maior consumo de matérias-primas e energia e, portanto, mais 
resíduos são gerados e os problemas ambientais são exacerbados. 

                                            
794 ISWA - International Solid Waste Association. Global waste management outlook. Disponível 
em: 
<https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/ISWA_Reports/GWMO_summary_web.pdf>. 
Acesso em: 23 fev. 2020. 
795 STEINER, Martin; WIEGEL, Ulrich. op. cit., p. 1: “la higiene para reducir al mínimo las 
enfermidades; la recogida selectiva para reducir al mínimo el contenido de contaminantes; la 
recuperación para preservar las materias primas y la energia; y el vertido compatible con el 
medioambiente para minimizar los efectos a largo plazo de los vertedores” (tradução livre). 
796 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., 2017, p. 347. 
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Por outro lado, melhorias tecnológicas e mudanças nas preferências 
que acompanham o crescimento econômico podem levar a impactos 
ambientais relativos do crescimento cada vez menores797. 

A relação destacada, portanto, é paradoxal: a busca por mais bem-estar 

gera mais resíduos, que produzem menos bem-estar. Latouche sentencia: 

Nosso crescimento econômico excessivo choca-se com os limites da 
finitude da biosfera. A capacidade de regeneração da Terra já não 
consegue acompanhar a demanda: o homem transforma os recursos 
em resíduos mais rápido do que a natureza consegue transformar 
esses resíduos em novos recursos798. 

A dificuldade está posta. As mudanças são necessárias e já tardam. 

Paulo Affonso Leme Machado apresenta um rol de múltiplas ações: 

Incrementar o conhecimento das leis da ecologia, desenvolver a 
pesquisa científica e tecnológica para lutar contra a poluição ou 
preveni-la, corrigir os mecanismos do mercado que não tenham o 
sentido do ótimo social, proibir os poluidores de poluir ou, se suas 
atividades são essenciais à economia (não podendo exercê-las sem 
poluir), fazê-los pagar uma justa indenização pelos prejuízos que 
causam, regulamentar, definir o direito em matéria ambiental e 
formar, informar e sensibilizar os homens sobre os problemas 
ambientais, de modo que cada um, de qualquer posição de 
hierarquia social em que se encontre, tenha em conta e seja capaz 
de compreender e de aceitar uma disciplina e algumas restrições, 
com vista a um bem menos individual, menos imediato e menos 
tangível799. 

Trata-se de um problema global – indivíduos, sociedade civil organizada, 

empresas e governos. Os resíduos não podem simplesmente serem “jogados para 

baixo do tapete”. O modelo atual de produção e consumo necessita de mudanças e 

a ciência do direito, como já visto nos capítulos anteriores, pode e deve contribuir, 

fomentando estímulos, moldando condutas, incentivando boas práticas.  

Não se trata de simplesmente deixar de produzir resíduos ou de não 

                                            
797 LABANDERIA, Xavier; LEÓN, Carmelo J. e VÁSQUEZ, María Xosé. Economía ambiental. 
Madrid: Pearson Educación, S.A., 2007, p. 21: “El crecimiento económico da lugar a efectos 
contrapuestos sobre el medio ambiente. En primer lugar, el aumento em la renta per cápita tiene lugar 
a partir de un mayor consumo de materias primas y energía y, por tanto, se generan más residuos y 
los problemas ambientales se agudizan. Por otro lado, las mejoras tecnológicas y cambios em las 
preferencias que acompanham al crecimiento económico pueden dar lugar a que los impactos 
ambientales relativos del crecimiento sean cada vez menores” (tradução livre). 
798 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Claudia Berliner. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 27. 
799 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2006, p. 547. 
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lançá-los mais no meio ambiente – algo impossível nos dias atuais –, mas sim de 

(re)pensar alternativas para reduzir, retardar, reutilizar, reciclar e redestinar a sua 

disposição final ambientalmente adequada. Instrumentos jurídicos já existem e 

disciplinam o tema. Outras alternativas também precisam ser avaliadas, conhecidas 

e incentivadas.  

Nesse rumo, o próximo tópico apresentará legislação internacional 

pertinente, compartilhando-se a experiência de outros países na gestão dos 

resíduos sólidos. 

 

3.3 UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS EM ORDENAMENTOS 

JURÍDICOS ESTRANGEIROS 

3.3.1 Legislação internacional sobre resíduos: aspectos destacados 

O presente tópico tem por objetivo apresentar breve panorama 

internacional acerca da gestão dos resíduos sólidos, compartilhando-se experiências 

estrangeiras. Pretende-se expor aspectos culturas e normativos sobre a legislação 

internacional sobre resíduos sólidos em alguns países selecionados, a fim de 

demonstrar o quanto a ciência do direito tem contribuído ativamente em outras 

nações, moldando comportamentos, incentivando boas práticas sociais e, ao final, 

cooperando decisivamente para o alcance de soluções ambientalmente adequadas. 

Olhar para outros ordenamentos jurídicos e aprender sobre a salutar 

administração das sobras do consumo é medida imperiosa, conforme se extrai da 

lição de Lourenço: 

O gerenciamento de resíduos, enquanto parte da gestão ambiental, 
ocorre de forma diferenciada em cada país ou região. Isso em 
função, principalmente, da percepção e avaliação de impacto, da 
conscientização ou da legislação vigente em cada território. Deve-se 
considerar na avaliação de impacto alguns aspectos específicos, 
como: a escassez de recursos naturais e a restrição de espaços para 
a disposição de resíduos, além da possibilidade de recuperação 
energética a partir dos resíduos. As diferentes interpretações de 
sustentabilidade são refletidas no tipo de abordagem e tratamento 
dado às questões referentes à gestão de resíduos. Os países em 
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desenvolvimento, por exemplo, tendem a focar em ações corretivas, 
enquanto os países desenvolvidos possuem, em sua maioria, 
políticas preventivas abrangentes800.  

Parece certo que a existência de boa legislação que normatize o 

tratamento a ser dado aos restos produzidos pela sociedade de consumo sensibiliza 

a sociedade e fomenta boas práticas para a gestão dos resíduos. A proposta de 

pensar globalmente e de agir localmente aparenta se ajustar perfeitamente com a 

temática dos resíduos sólidos e dos rejeitos, enfatizando-se a necessidade de 

cooperação e ação por todos. 

Nesse cenário, a presente pesquisa voltou seu foco para alguns países 

cuja legislação de resíduos e os resultados práticos no cotidiano social chamaram a 

atenção e, na visão deste pesquisador, podem ser aproveitadas no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

A legislação de alguns países foi estudada. Podem ser citados os Estados 

Unidos da América (EUA), o Japão e, além da própria União Europeia (UE) como 

instituição supranacional e com autonomia normativa, a Alemanha, a França, 

Portugal e a Espanha.  

A escolha dos países cujas leis foram pesquisadas, importante 

esclarecer, teve por base alguns critérios: origem e peculiaridades locais, conteúdo 

de normas pertinentes ao tema, conceitos legais, semelhança, proximidade e 

influência histórica, cultural e política sobre a realidade e a própria legislação 

brasileira, valores que podem ser agregados ao presente trabalho.  

Dito isso, a opção pelo estudo da legislação sobre resíduos sólidos dos 

Estados Unidos teve por base o fato de se tratar de nação de referência, potência 

econômica mundial, detentora de um mercado de consumo extremamente voraz e 

avançado, sendo por consequência geradora de grandes quantidades de resíduos 

sólidos. Não obstante, os EUA possuem legislação ambiental de vanguarda e que 

merece atenção por estimular boa gestão de resíduos. 

A escolha do Japão para o exame da gestão dos resíduos sólidos 

                                            
800 LOURENÇO, Joaquim Carlos. op. cit., 2019, pos. 1237 de 3132 – 40%.  
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também seguiu critérios pontuais: país desenvolvido, organizado, com alto padrão 

de consumo e que, por meio de uma legislação peculiar, organizou com eficiência a 

gestão dos resíduos sólidos. Um olhar sobre a educação ambiental nipônica revela 

que direito e educação moldaram no povo japonês um traço cultural de disciplina e 

respeito ao viver em comunidade, tornando evidente para cada indivíduo a sua 

responsabilidade perante a sociedade e o meio ambiente. 

Noutra banda, voltando-se para o continente europeu, a presente 

pesquisa buscou, num primeiro momento, conhecer as diretivas europeias que 

tratam das questões ambientais e, mais especificamente, sobre a destinação e o 

trato dos resíduos sólidos.  

Esse olhar sobre a União Europeia é fundamental para uma compreensão 

da visão comunitária, que alcança todos os estados membros e que direciona 

políticas públicas e atividade normativa para a gestão de resíduos, com facilitação, a 

partir do pacote de 2015, de uma transição para a economia circular, proposta esta 

que interessa diretamente aos encaminhamentos do presente estudo. Os estímulos 

das normativas europeias alcançam os países que a compõem e se refletem 

internamente em boas práticas sociais. 

Após apresentadas as diretivas de interesse para este trabalho, voltar-se-

á a análise para alguns países europeus destacados, cuja legislação ambiental e, 

em especial, de gerenciamento de resíduos, são relevantes e permitem 

contribuições para aplicação e correspondência no ordenamento jurídico brasileiro, 

sempre se voltando para a formação de uma responsabilidade compartilhada e que 

promova boas ações. 

A Alemanha foi o primeiro país europeu apresentado, tendo em vista os 

excelentes números de reaproveitamento e correta destinação de resíduos. Trata-se 

também de país de fortíssima economia, com excelente padrão de consumo e que, 

aliás, produz muito lixo, merecendo atenção o sistema circular de gerenciamento 

dos resíduos produzidos em solo alemão. 

Semelhantes foram as razões de escolha da França. Além dos 
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argumentos destacados para a Alemanha, a França no ano de 2020 publicou 

importante legislação sobre resíduos sólidos e economia circular, justificando ainda 

mais o interesse em conhecer sua realidade normativa e administrativa. 

Indo além, optou-se em apresentar também a experiência portuguesa na 

gestão de resíduos sólidos, tendo em vista a afinidade colonizatória, cultural e 

linguística entre Brasil e Portugal. Afora tais particularidades, Portugal também 

possui interessante legislação que pode servir de marco balizador tanto para o 

Brasil, quanto para Espanha, contribuindo assim para reflexões sobre práticas 

adotadas em ambos os países onde se situam as universidades em que se busca a 

concretização da presente tese. 

Ao final, o estudo da gestão de resíduos sólidos necessariamente passa 

pelo conhecimento da legislação espanhola sobre a temática, oportunidade onde se 

pode expor alguns frutos da produção acadêmica realizada em solo espanhol. 

Em arremate, ressalva-se que as linhas que se seguem não possuem o 

condão de esgotar o tema, mas buscam com humildade apresentar leis e normas de 

interesse e referência, hábeis a contribuir para reflexão e desenvolvimento da 

temática no Brasil, a despertar interesse pelo assunto e a estimular comportamento 

ambientalmente adequado e novas pesquisas acadêmicas em continuidade. 

 

3.3.2 A legislação sobre resíduos sólidos nos EUA 

3.3.2.1 Características dos EUA 

A gestão dos resíduos sólidos nos Estados Unidos da América – EUA 

merece atenção especial, seja pelas dimensões do país – quarto maior país do 

mundo em extensão territorial801 e terceiro mais populoso do mundo802 –, seja pela 

                                            
801 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
802 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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sua força econômica – tido como segunda maior economia do planeta (produto 

interno bruto - PIB)803 – e, portanto, pela quantidade de lixo produzido – há quem 

aponte os Estados Unidos como o maior produtor de lixo doméstico do mundo – em 

média os americanos produzem 232 milhões de toneladas de lixo por ano804, sendo 

773 quilos de lixo anuais por pessoa, ou seja, mais de três vezes a média 

mundial805. 

Com estas características, conhecer a realidade jurídica americana no 

tocante ao tema dos resíduos sólidos afigura-se como medida salutar e necessária 

para o desenvolvimento do trabalho, pois permitirá ponderação sobre condutas 

possíveis de serem estimuladas a partir de normatização da matéria. 

Com efeito, os Estados Unidos são uma federação, com estrutura 

semelhante à do Brasil, razão pela qual os estados – unidades federativas – 

possuem poder, mas recai sobre o órgão federal a autoridade constitucional. E é 

justamente a legislação federal americana que considera, por exemplo, como 

norteador de responsabilidades no âmbito ambiental o princípio do poluidor-pagador, 

direcionando obrigações no trato dos resíduos gerados e, com isso, promovendo 

boas práticas em prol da natureza. 

 

3.3.2.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos nos EUA 

Em breve histórico sobre a legislação de resíduos sólidos norte-

americana, inicialmente há o registro, no Título II da Lei n. 89-272, de 20/10/1965, da 

Lei de Descarte de Resíduos Sólidos (Solid Waste Disposal Act - SWDA), de 1965, 

que representou o primeiro trabalho, em âmbito federal, com o objetivo de melhorar 

                                            
803 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
804 Poluição no ambiente. Os 10 países que produzem mais lixo. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/poluicaonoambiente/indice-1/os-10-paises-que-produzem-mais-lixo>. 
Acesso em: 24 jan. 2020.  
805 RFI - Rádio França Internacional. Estados Unidos são os maiores produtores de lixo 
doméstico do mundo. Disponível em: <http://www.rfi.fr/br/americas/20190703-estados-unidos-sao-
os-maiores-produtores-de-lixo-domestico-do-mundo>. Acesso em: 24 jan. 2020: “Os habitantes e os 
comerciantes americanos são de longe os que produzem mais detritos por pessoa entre os países 
mais ricos: em média 773 quilos por ano, mais de três vezes mais que a média mundial”.  
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a tecnologia e a cultura de eliminação dos resíduos806. Referido diploma garantia o 

uso adequado de aterros sanitários e lixões com o objetivo de reduzir o desperdício 

e de proteger a saúde humana. O cuidado com o meio ambiente também era foco, 

buscando-se diminuir a poluição e promovendo uma gestão tecnológica dos 

resíduos por meio de métodos ecologicamente racionais para a disposição do lixo 

doméstico, comercial e industrial807. 

A referida lei, de modo vanguardista, já tratava, em 1965, do conceito de 

resíduos sólidos – que já apontava para a característica de descarte de materiais 

produzidos pela indústria, comércio, agricultura e atividades comunitárias –, bem 

como previa a disposição final adequada para os resíduos sólidos, como segue:  

(4) O termo "resíduo sólido" significa lixo, refugo e outros materiais 
sólidos descartados, incluindo resíduos sólidos resultantes de 
operações industriais, comerciais, agrícolas e de atividades 
comunitárias, não incluindo sólidos ou materiais dissolvidos em 
esgoto doméstico ou outro poluentes significativos em recursos 
hídricos, como lodo, sólidos dissolvidos ou suspensos em efluentes 
de águas residuais industriais, materiais dissolvidos em fluxos de 
retorno de irrigação ou outros poluentes comuns da água. 
(5) O termo "disposição de resíduos sólidos" significa a coleta, 
armazenamento, tratamento, utilização, processamento ou 
disposição final de resíduos sólidos808. 

Tal diploma legal, em que pesem as inovações trazidas, não foi suficiente 

para disciplinar a gestão dos resíduos, razão pela qual, em 21/10/1976, foi publicada 

a Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (Resource Conservation and 

                                            
806 COSTA, Carlos Roberto de Sousa; DUARTE, Neimar Freitas; LEMOS, Carlos Fernando. Estudo 
comparativo da Lei 12.305/2010 com as leis de resíduos sólidos da República Federal da 
Alemanha e dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
<https://www.bambui.ifmg.edu.br/jornada_cientifica/2015/resumos/sep/09.pdf>. Acesso em: 24 jan. 
2020. 
807 USGPO – United States Government Publishing Office. Lei federal de eliminação de resíduos 
sólidos de 1965 – Solid waste disposal act of 1965. Disponível em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg992-2.pdf>. Acesso em: 16 
out. 2020. 
808 EPA – United States Environmental Protection Agency. Solid Waste Disposal Act (SWDA), p. 998. 
Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg992-2.pdf>. 
Acesso em: 17 nov. 2020: “Title II – Solid Waste Disposal. (...). Sec. 203. (...). (4) The term ‘solid 
waste’ means garbage, refuse, and other discarded solid materials, including solid-waste materials 
resulting from industrial, commercial, and agricultural operations, and from community activities, but 
does not include solids or dissolved material in domestic sewage or other significant pollutants in 
water resources, such as silt, dissolved or suspended solids in industrial waste water effluents, 
dissolved materials in irrigation return flows or other common water pollutants. (5) The term ‘solid-
waste disposal’ means the collection, storage, treatment, utilization, processing, or final disposal of 
solid waste” (tradução livre). 
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Recovery Act – RCRA)809, buscando auxiliar no trato do enorme volume de resíduos 

sólidos municipais e industriais que já eram gerados no território americano810.  

A RCRA foi uma emenda à referida Lei de Descarte de Resíduos Sólidos 

(SWDA). Com efeito, a novel lei procurou melhor envolver o governo na gestão de 

resíduos, promovendo a redução dos rejeitos, bem como estimulando a reciclagem. 

Também foi dada atenção para a destinação e eliminação de resíduos perigosos. 

A referida norma, da década de 1970, estabeleceu os seguintes objetivos:  

(...) proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos 
potenciais da disposição de resíduos; conservar energia e recursos 
naturais por meio da reciclagem e do aproveitamento dos resíduos; 
reduzir ou eliminar, o mais rapidamente possível, a quantidade de 
resíduos gerada, incluindo os resíduos perigosos; e assegurar que o 
manejo dos resíduos ocorra de maneira ambientalmente 
adequada811.  

Também é possível extrair da referida lei a incumbência dada à Agência 

de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) de estabelecer os 

padrões nacionais para a gestão dos resíduos sólidos. 

Para atingir estes objetivos, a RCRA estabeleceu três programas distintos 

e inter-relacionados:  

- o Programa de Resíduos Sólidos encoraja os Estados a 
desenvolver planos abrangentes para gerir resíduos sólidos 
industriais não perigosos e resíduos sólidos urbanos; estabelece 
critérios para aterros municipais de resíduos sólidos e outras 
instalações de disposição de resíduos sólidos e proíbe a disposição 
de resíduos sólidos em lixões abertos;  
- o Programa de Resíduos Perigosos estabelece um sistema de 
controle dos resíduos perigosos a partir do momento em que são 
geradas suas unidades de disposição final (“from cradle to grave” – 
“do berço ao túmulo”); 
- o Programa de reservatórios subterrâneos (UST Program) regula 
reservatórios de armazenamento subterrâneo contendo substâncias 

                                            
809 EPA – United States Environmental Protection Agency. Resource Conservation and Recovery 
Act (RCRA). Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-
Pg2795.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
810 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. Legislação sobre resíduos sólidos: comparação da 
Lei 12.305/2010 com a legislação de países desenvolvidos. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara 
dos Deputados, 2012, p. 28. 
811 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 28. 
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perigosas e de produtos petrolíferos812. 

Anos mais tarde, mais especificamente em 08/11/1984, foram aprovadas 

pelo Congresso Americano emendas na lei de 1976, buscando alterações 

legislativas sobre os resíduos perigosos e sólidos (Hazardous and Solid Waste 

Amendments – HSWA)813. A preocupação do legislador, externando uma 

inquietação da sociedade americana dos anos 1980, passou a ser a disposição e a 

destinação dos resíduos perigosos, com a redução gradual do descarte de resíduos 

perigosos em terras, bem como ações corretivas e mitigadoras da eliminação de 

resíduos, por meio de métodos de reciclagem e de tratamento dos rejeitos antes de 

sua destinação final.  

A lei, então, passou a dar tratamento diferenciado aos resíduos sólidos 

em geral (não perigosos) e aos resíduos perigosos. Em relação aos resíduos sólidos 

não perigosos, a agência americana (EPA) desenvolveu critérios federais que 

disciplinavam a criação e a atuação dos aterros sanitários de resíduos sólidos 

municipais. A propósito, consolidou-se a descentralização do tema, porquanto os 

estados poderiam ser autorizados a desenvolver seus próprios programas. 

No concernente aos resíduos perigosos, a disciplina tornou-se mais 

rigorosa. Juras explica:  

Em relação aos resíduos perigosos, a lei estabeleceu um vigoroso 
programa de manejo, do berço ao túmulo. Inicialmente, 
estabeleceram-se os critérios para determinar que resíduos eram 
perigosos e, então, os vários requisitos para as três categorias de 
manuseadores de resíduos: geradores, transportadores e as 
instalações de tratamento, armazenamento e disposição (na sigla em 
inglês TSDFs). Para estes, foram estabelecidos padrões técnicos 
para a concepção e implementação seguras, destinados a minimizar 
a liberação de resíduos perigosos no meio ambiente. Cada 
instalação de tratamento, armazenamento ou disposição de resíduos 
sólidos, vale dizer, deve ter uma permissão, condicionada ao 
atendimento dos padrões estabelecidos. O envolvimento dos estados 

                                            
812 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
813 EPA – United States Environmental Protection Agency. Hazardous and Solid Waste 
Amendments (HSWA). Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-
98/pdf/STATUTE-98-Pg3221.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
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nos programas relacionados a resíduos perigosos é similar ao dos 
demais resíduos, ou seja, há um processo de análise do programa 
estadual de resíduos sólidos perigosos por parte da EPA e, se esse 
programa é no mínimo tão rígido quanto o programa federal, o 
estado é autorizado a desenvolver seu próprio programa814. 

Verifica-se que a lei de 1984 procurou não só regular fortemente a 

produção e a destinação para os resíduos perigosos, mas também trouxe maior 

responsabilidade de fiscalização e controle para a EPA, centralizando num órgão 

federal a disciplina de tal tema, o que, reflexamente, limitou a atuação dos estados e 

municípios.  

A citada lei inovou com o programa de manejo baseado no conceito “do 

berço ao túmulo” (cradle to grave) – conceito linear, que impõe responsabilidade 

pelo ciclo de vida completo do produto, englobando todas as suas etapas de 

produção, ou seja, desde o planejamento e aquisição da matéria prima necessária à 

sua fabricação até o descarte final pós-consumo. A ideia de controle do berço ao 

túmulo melhorou a decisão de investimento, por quantificar o fluxo de material e de 

energia do produto, contribuindo, portanto, para se alcançar melhoras de eficiência 

em cada etapa do processo, promovendo uma relação sustentável entre indústria e 

meio ambiente. 

Nesse contexto, é justamente a EPA que recomenda que as comunidades 

adotem sistemas de “manejo integrado de resíduos”, referindo-se ao “uso 

complementar de uma variedade de práticas de manejo de resíduos sólidos 

municipais, seguras e efetivas, incluindo: redução na fonte, reciclagem, incineração 

ou disposição em aterros sanitários”815. 

Resumidamente, a disciplina sobre resíduos sólidos nos Estados Unidos 

aponta para uma política nacional, com competências da EPA e de outras agências 

previamente definidas e voltadas para a regulação e fiscalização, além do 

estabelecimento de diretrizes nacionais mínimas a serem respeitadas, 

especialmente quanto aos resíduos perigosos. Para os resíduos sólidos (não 

perigosos), a atuação se dá de forma descentralizada, por meio de orientações às 

                                            
814 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 29. 
815 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 29. 
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municipalidades, tal como o manejo integrado de resíduos. Como se vê, há uma 

preocupação nacional com materiais de impacto danoso mais acintoso, e uma certa 

delegação do gerenciamento de produtos não tão aviltantes ao meio ambiente, 

contribuindo para a construção de soluções ambientalmente adequadas por todos os 

participantes deste microssistema. 

Ainda tratando da evolução da legislação de resíduos sólidos, importante 

destacar que a Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (Resource 

Conservation and Recovery Act – RCRA) foi alterada em mais duas oportunidades. 

Em 06/10/1992 foi publicada a Lei de Conformidade de Instalações Federais 

(Federal Facility Compliance Act)816 e em 26 de março de 1996 foi editada a Lei de 

Flexibilidade do Programa de Descarte em Solo (Land Disposal Program Flexibility 

Act)817. A primeira lei contribuiu para a identificação de propriedades contaminadas, 

ou não, por resíduos perigosos ou produtos petrolíferos. O segundo diploma 

flexibilizou algumas restrições de descarte de resíduos sólidos perigosos em solos 

se o resíduo não exibir determinadas características apontadas em estudo 

apropriado. 

Convém destacar, por fim, dois outros diplomas legais que possuem 

relevância na temática ora em estudo: a Lei de Responsabilidade, Compensação e 

Resposta Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and 

Liability Act) e a Lei de Prevenção da Poluição (Pollution Prevention Act). 

A Lei de Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental 

(Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act – 

CERCLA ou Superfund) foi criada em 1980, promovendo um programa de 

descontaminação de locais afetados por produtos químicos.  

Aprofundando-se sobre o Cercla, este possui um sistema de identificação 

dos locais onde ocorrem ou podem ocorrer, no futuro, lançamentos de resíduos no 

                                            
816 EPA – United States Environmental Protection Agency. Federal Facility Compliance Act. 
Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg1505.pdf>. 
Acesso em: 17 nov. 2020. 
817 EPA – United States Environmental Protection Agency. Land Disposal Program Flexibility Act. 
Disponível em: <https://www.congress.gov/104/plaws/publ119/PLAW-104publ119.pdf>. Acesso em: 17 
nov. 2020. 
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meio ambiente, compilando-se numa lista (NPL – National Priorities List) a relação 

dos locais mais contaminados. A agência de proteção ambiental americana (EPA), 

junto com o Cercla, atua diretamente no intuito de prevenir, remover ou diminuir os 

efeitos do lançamento de substâncias lesivas, cujos custos ficam por conta do 

responsável poluidor818. 

Por meio do Cercla foi criado, em 1986, um superfundo (Superfund 

Amendments and Reauthorization Act - SARA), mantido com base em recursos 

obtidos a partir de uma lógica decorrente da adoção do princípio do poluidor-

pagador, onde os poluidores acabam por financiar tal programa.  

Lemos explica: 

No que se refere à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, 
nos Estados Unidos vigora o Cercla (Comprehensive Environmental 
Response Compensation and Liability Act), de 1980, com as 
emendas trazidas pelo Sara (Superfund Amendments and 
Reauthorizationa Act), que autoriza a EPA (Environmental Protection 
Agency) a eliminar tanto a ameaça de lançamento quanto o 
lançamento de substâncias lesivas ao meio ambiente819. 

Merece ser salientado que os recursos iniciais do referido fundo – 

Superfund ou Sara –, alcançavam a cifra de 1,6 bilhão de dólares e, em 1985, foram 

ampliados para 8,5 bilhões de dólares. As fontes de tais recursos provinham de 

tributos ambientais cobrados das empresas e grandes corporações, das refinarias e 

petrolíferas e empresas químicas. Juras explica:  

(...) nos seus mais de trinta anos de aplicação, o programa já 
respondeu pela descontaminação de mais de mil sítios contaminados 
com resíduos perigosos. Em 2010, a EPA havia assegurado o 
compromisso de mais de US$ 32,6 bilhões das partes privadas, 
sendo US$ 27,1 bilhões em trabalhos de recuperação futuros e US$ 
5,5 bilhões como reembolso à EPA por custos já efetuado820. 

Por fim, a Lei de Prevenção da Poluição (Pollution Prevention Act) com 

vigência a partir de 1990, passou a tratar da redução da poluição na fonte geradora. 

A mens legis aponta para evitar ou minorar a poluição, se possível, na fase inicial da 

                                            
818 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio 
ambiente. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 89-90. 
819 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2010, p. 89. 
820 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 30. 
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cadeia produtiva. Alternativamente, se não for caso de evitar a poluição ou promover 

a reciclagem dos resíduos, exige-se o tratamento ambientalmente seguro. Por fim, a 

disposição final ou outra forma de liberação do resíduo para o meio ambiente deve 

se dar tão-somente como última opção, sempre pelo meio ambientalmente mais 

seguro. 

 

3.3.2.3 Peculiaridades da gestão de resíduos americana 

Algumas peculiaridades da legislação ambiental americana podem ser 

pontuadas. 

A definição de resíduos sólidos, trazida na referida Lei de Descarte de 

Resíduos Sólidos (Solid Waste Disposal Act - SWDA), de 1965, conceituou resíduos 

sólidos como lixo, refugo e outros materiais sólidos descartados, incluindo resíduos 

sólidos resultantes de operações industriais, comerciais, agrícolas e de atividades 

comunitárias. Contudo, a definição de resíduos sólidos nos Estados Unidos não se 

limita aos resíduos que são fisicamente sólidos, uma vez que muitos resíduos 

sólidos podem ser líquidos, semi-sólidos ou materiais gasosos contidos821. 

Ademais, um resíduo sólido é, como regra, qualquer material que pode 

ser abandonado (jogado fora – descartado, queimado, incinerado ou reciclado de 

forma fraudulenta). Todavia, a lei pode indicar outros elementos que podem ser 

considerados resíduos sólidos, tais como as munições militares. Há diplomas legais, 

por outro lado, que excluem taxativamente resíduos da definição de resíduos 

sólidos822.  

Percebe-se, também, que os materiais de impacto danoso mais gravoso 

                                            
821 EPA – United States Environmental Protection Agency. Criteria for the Definition of Solid Waste 
and Solid and Hazardous Waste Exclusions. Disponível em: <https://www.epa.gov/hw/criteria-
definition-solid-waste-and-solid-and-hazardous-waste-
exclusions#:~:text=RCRA%20states%20that%20%22solid%20waste,operations%2C%20and%20from
%20community%20activities>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
822 EPA – United States Environmental Protection Agency. What is a solid waste? Disponível em: 
<https://www.epa.gov/hw/criteria-definition-solid-waste-and-solid-and-hazardous-waste-
exclusions#:~:text=RCRA%20states%20that%20%22solid%20waste,operations%2C%20and%20from
%20community%20activities>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
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recebem atenção federal, havendo de outra sorte delegação do gerenciamento de 

produtos menos agressivos aos ecossistemas, fomentando-se a participação de 

todos na gestão de resíduos americana. 

Adiante, nos Estados Unidos a responsabilidade civil por dano ao meio 

ambiente é objetiva e solidária, o que torna despiciendo falar em culpa do agente823. 

Lemos complementa: 

São excludentes da responsabilidade os chamados Act of God, Act 
of War e Act of Third Part. A primeira excludente refere-se ao que 
conhecemos como força maior, ou seja, a ação da natureza, 
tempestade, inundação. A segunda diz respeito a existência do 
“estado de guerra”. Já o chamado “ato de terceiro” só funciona como 
excludente quando não se trata de empregado ou preposto, bem 
como não há relação contratual com aquele a quem se imputa a 
responsabilidade. Há que se comprovar a tomada das devidas 
precauções para que não houvesse dano ao meio ambiente824. 

Em arremate, a título de contribuição, convém citar que a legislação 

federal norte-americana não trata da responsabilidade estendida do produtor; 

contudo, alguns estados e cidades possuem legislação própria adotando a 

responsabilidade estendida do produtor para alguns produtos. Juras esclarece: 

(...) em relação a eletrônicos, por exemplo, há 24 (vinte e quatro) 
estados com leis nesse sentido; para baterias, a regra vigora em 9 
(nove) estados e, para mercúrio, em 17 (dezessete) estados. Quanto 
a embalagens, 11 (onze) estados instituíram o sistema de depósito-
retorno, com vistas a aumentar a reciclagem825. 

Concluindo, a legislação americana demonstrou por muitos anos ser de 

vanguarda, consolidando inclusive a lógica de responsabilização de quem se 

beneficia com atividades ambientalmente impactantes – poluidor-pagador. Porém, 

percebe-se nos últimos anos pouca inovação legislativa, o que pode denotar um 

certo conformismo ou desapego com a questão ambiental atual como nova visão de 

política pública, mas que também denota o grau de eficiência, efetividade e eficácia 

de tudo o que foi construído até então no gerenciamento dos resíduos. 

 

                                            
823 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2010, p. 90. 
824 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2010, p. 90. 
825 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 30. 
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3.3.3 O Japão e os resíduos sólidos 

3.3.3.1 Características do Japão 

Apesar da sua condição de país com pequena área territorial – é o 63º 

(sexagésimo terceiro) país do mundo em extensão de território826 – e de sua 

característica peculiar de arquipélago, o Japão é a quarta maior economia do 

mundo827 e ocupa a 11ª (décima primeira) posição quando o assunto é população828. 

Esta potência nipônica reflete também no volume de lixo gerado, sendo considerado 

o quarto país que mais produz lixo no mundo, com cerca de 54 milhões de tonelada 

por ano829. 

Importante notar, entretanto, que apesar de todos estes obstáculos 

naturais (pouco espaço geográfico para uma população elevada) e econômicos (alta 

produção e desenvolvimento social), os japoneses são uma referência mundial 

quando o assunto é gerenciamento de resíduos e reciclagem de materiais.  

Acredita-se que as normas jurídicas japonesas contribuem para a 

educação ambiental e comportamentos salutares praticados por japoneses e, por 

isso, merecem estudo e atenção por parte dos estudiosos do direito em todo o 

mundo. 

 

3.3.3.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos no Japão 

Como pode um pequeno país, fixado em um arquipélago e, portanto, 

cercado de água, de economia forte e pujante, com uma das maiores densidades 

                                            
826 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
827 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
828 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
829 Poluição no ambiente. Os 10 países que produzem mais lixo. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/poluicaonoambiente/indice-1/os-10-paises-que-produzem-mais-lixo>. 
Acesso em: 24 jan. 2020.  
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demográficas do planeta, grande produtor de lixo e sem espaço para a sua 

disposição em aterros sanitários, conseguir bons resultados quando o assunto é 

gestão de resíduos sólidos? Certamente a compreensão deste fenômeno pode 

oferecer bons exemplos para a evolução da matéria de resíduos sólidos no Brasil. 

Possivelmente foram justamente todas as adversidades supracitadas que 

impulsionaram e serviram de fato de estímulo para que o Japão se tornasse um dos 

pioneiros na reciclagem e no gerenciamento do lixo.  

A problemática da destinação do lixo e dos resíduos pós-consumo, desde 

cedo, estimulou o poder público japonês a normatizar e regrar boas ações na gestão 

dos resíduos, produzindo no imaginário popular e na consciência dos cidadãos 

japoneses senso aguçado da sua responsabilidade com a disposição das sobras do 

seu modo de vida. 

Colhe-se da lição de Lourenço:  

(...) o Japão é um modelo de referência em gestão de resíduos 
sólidos mundialmente, devido à responsabilidade e eficiência, tão 
quanto os avanços alcançados em termos da conscientização da 
população e as formas de tratamento e destinação adotadas pelo 
país830.  

A disciplina e a organização, traços característicos dos japoneses, 

certamente contribuem para a melhor destinação dos resíduos. Mas não se trata 

apenas de educação; a legislação existente no Japão também promove os devidos 

incentivos para o alcance de excelentes resultados na gestão de resíduos.  

De fato, a nação japonesa desde muito cedo percebeu que a gestão 

adequada dos resíduos só consegue ser eficiente e bem-sucedida quando é apoiada 

por legislação correspondente. A realidade japonesa não foi construída e alcançada 

da noite para o dia.  

Olhando-se para a história legislativa do assunto resíduos no Japão, é 

possível perceber três períodos de desenvolvimento de um modelo preocupado com 

o meio ambiente e que remontam ao início do século passado: período sanitarista 

                                            
830 LOURENÇO, Joaquim Carlos. op. cit., 2019, pos. 1237 de 3132 – 40%.  
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(1900 a 1969), período de combate à poluição (1970-1990) e a era da reciclagem 

(1991 até os dias de hoje)831. 

Segundo Trentinella, a primeira lei japonesa sobre lixo foi chamada de 

“Lei de Eliminação de Sujeira” e entrou em vigor em 1º de abril de 1900, tendo por 

alvo os cuidados com a saúde pública832, notadamente os cuidados com as doenças 

causadas pela disposição inadequada do lixo, atraindo vetores e, 

consequentemente, originando pestes e pragas. Foi esta lei que inaugurou o 

“período sanitarista” e que primeiro responsabilizou os municípios pela disposição do 

lixo, prevendo inclusive, em seu início, o aterramento direto do resíduo ao se 

preocupar com a ocupação dos espaços residenciais ou agrícolas. Curiosamente, a 

incineração do lixo em locais apropriados tornou-se obrigatória, alavancando, no 

distante ano de 1930, a construção da primeira planta de incineração do país, em 

Tóquio833. 

Ainda no período sanitarista, por volta dos anos 1950, ou seja, já no 

período pós-segunda guerra mundial, o poder público japonês precisou retomar as 

manobras para a gestão de resíduos. Isto porque, com a retomada do 

desenvolvimento econômico e com o crescimento populacional, a produção de lixo 

acentuou-se, superando inclusive a capacidade de incineração que o país possuía. 

Os municípios não tinham condições de transportar os resíduos sólidos e não havia 

integração entre população e os entes estatais – em seus níveis federal, provincial e 

municipal – para o atendimento desta demanda crescente, gerando descarte 

irregular do lixo no mar e no solo e, por conseguinte, ameaçando a saúde pública. 

Foi neste cenário que foi criada, em 1954, a “Lei de Limpeza Pública”, que 

                                            
831 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
832 TRENTINELLA, Tiago. Gestão de resíduos: o exemplo do Japão. Disponível em: 
http://revistageracaosustentavel.blogspot.com.br/2010/06/gestao-de-residuos-o-exemplo-do-
japao.html. Acesso em: 21 mar. 2020.  
833 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
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responsabilizava o município pelo gerenciamento dos resíduos domiciliares, sendo 

que a gestão dos resíduos especiais ou os grandes volumes passava a ser de 

responsabilidade de seus geradores834. 

Na década de 60 o crescimento econômico japonês prosseguiu, 

fomentando mudanças nos hábitos e nas rotinas dos japoneses e, em especial, nas 

quantidades e tipos de resíduos produzidos, percebendo-se dificuldades para o seu 

devido tratamento. O governo japonês, então, criou a “Lei de Medida Emergencial 

para Adequação da Infraestrutura”, em dezembro de 1963, promovendo a instalação 

de mais plantas de incineração, projetos estes financiados pelos governos central e 

provincial835.  

Entrementes, com os avanços tecnológicos e o uso cada vez mais 

frequente de metais pesados e substâncias químicas em diversos processos 

industriais, uma nova categoria de resíduos surgiu – os resíduos químicos –, cujo 

tratamento ainda não encontrava disciplina normativa e, por isso, deu início ao 

chamado “período de combate à poluição”. Este período tem como marco a “Lei de 

Gestão de Resíduos” (Waste Management Law), criada em 1970 e que revogou a 

“Lei de Limpeza Pública”, compreendendo o primeiro passo para o estabelecimento 

de um sistema de gestão de resíduos836, apresentando, entre outras definições, o 

conceito principiológico do poluidor-pagador, a classificação de resíduos e os 

padrões para tratamento, estabelecendo ademais a política nacional e os programas 

regionais e municipais de gestão de resíduos, com responsabilização e obrigação da 

                                            
834 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
835 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
836 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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indústria pelo tratamento e disposição final adequada de seus resíduos837.  

A mencionada lei regulamentou, ainda, os sistemas de transporte dos 

materiais, bem como promoveu a instalação de mais incineradoras e aterros 

sanitários; também passou a exigir fiscalização e dispôs sobre a fixação de sanções, 

entre elas o pagamento de multas, que poderiam alcançar o montante de 100 mil 

dólares para pessoa física, além do cumprimento de pena de 05 (cinco) anos de 

reclusão e trabalhos forçados, caso houvesse descarte ilegal de lixo838.  

Em 1971, cerca de um ano após o advento da lei de gestão de resíduos, 

foi criada a Agência Japonesa Ambiental (Japanese Environmental Agency - JEA), 

com a finalidade de administrar a gestão de resíduos sólidos no Japão839. 

Prosseguindo, um novo salto legislativo somente ocorreu na década de 

1990. Em 1991 deu-se início à “era da reciclagem”, com a publicação da lei para a 

promoção da utilização eficiente dos recursos (Law of Promotion of Effective 

Utilization of Resources). Tal diploma legal determina que fabricantes de 

determinados produtos promovam: 

- a redução da geração de produtos secundários (indústrias 
químicas, de aço etc.); 
- a utilização de materiais reciclados (indústrias de papel, da 
construção etc.); 
- a redução de resíduos pelo fim da vida útil dos produtos, isto é, 
fabricando produtos que usem menos recursos, que sejam duráveis, 
facilmente reparáveis etc. (automóveis, PCs, mobiliário, 
equipamentos elétricos etc.);  
- a fabricação de produtos que sejam facilmente reciclados ou sua 
fabricação a partir da reutilização de partes dos produtos 
(automóveis, PCs, etc.);  
- a rotulagem de produtos para promover a reciclagem (latas, 

                                            
837 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 31. 
838 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
839 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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garrafas PET etc.);  
- a coleta de produtos em fim de vida útil (PCs, baterias 
recarregáveis)840. 

Em 1993 foi publicada uma lei de caráter geral, a lei básica do meio 

ambiente, que traçou um novo rumo para as políticas ambientais fundamentais no 

Japão, afetando todas as legislações subsequentes. Tal lei teve por princípio a 

construção de uma sociedade economicamente sustentável, contribuindo 

positivamente para a preservação do meio ambiente841. 

Passados mais alguns anos, o uso eficiente dos recursos naturais tornou-

se uma necessidade premente, notadamente porque a falta de matéria prima da 

natureza sempre foi um problema no território japonês. Veja-se que o fator de 

escassez de recursos ambientais, quanto mais premente, maior estimulador de 

cuidados com a degradação da natureza se torna. 

Esse contexto de dificuldades foi, por isso, o estímulo para a criação, no 

ano 2000, da lei fundamental do ciclo dos materiais, que foi seguida por uma série 

de outras leis. Convém citar: lei de reciclagem de embalagens, lei de reciclagem dos 

eletrodomésticos, lei de reciclagem de resíduos da construção, lei de reciclagem de 

resíduos dos alimentos, lei de reciclagem ELV, lei sobre a promoção de compras 

verde, ou seja, legislação variada normatizando os fluxos específicos de resíduos. 

Foram tais leis que sacramentaram a chamada “era da reciclagem”, indicando que 

cada resíduo traz em si uma obrigação quanto à forma de tratamento e seu 

responsável842.  

 

                                            
840 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 31. 
841 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
842 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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3.3.3.3 Peculiaridades da gestão de resíduos japonesa 

Conforme Silva, Venâncio, Britto Júnior e Carvalho Junior, na estrutura de 

estado, os governos federal, estadual e municipal no Japão possuem as seguintes 

atribuições:  

Federal: definição da política nacional de gerenciamento de resíduos; 
estabelecimento de padrões para o gerenciamento apropriado de 
resíduos; sustentação financeira e técnica ao governo estadual.  
Estadual: estabelecimento do programa de gerenciamento dos 
resíduos regionais; garantia do gerenciamento apropriado dos 
resíduos industriais; autorização para aterros sanitários e plantas 
para o tratamento de resíduos; fornecimento de ajuda técnica às 
prefeituras.  
Municipal: estabelecimento do programa de gestão dos resíduos 
domésticos; autorização para os agentes gerais de tratamento de 
resíduos domésticos; tratamento dos resíduos sólidos e dos resíduos 
orgânicos municipais843. 

A estrutura do sistema normativo japonês para os resíduos é piramidal, 

nos mesmos moldes em que a anteriormente citada estrutura americana e 

semelhante à hierarquia brasileira. Destarte, no topo normativo japonês há uma lei 

geral que fixa os princípios da gestão de resíduos e traça o rumo para as políticas 

ambientais; abaixo, na base, encontram-se as leis específicas para cada tipo de 

resíduo – embalagens, alimentos, construção civil, automóveis, etc., além de 

políticas para a utilização adequada dos resíduos e sua gestão. Este sistema 

piramidal sustenta-se sobre três pilares:  

Primeiro pilar - divisão de responsabilidades: os consumidores, 
indústria, comércio e poder público possuem papéis definidos por lei 
e respondem pelo seu descumprimento.  
Segundo pilar - mecanismos econômicos: o consumidor paga pelo 
descarte do lixo que produz. Deve arcar com transporte e reciclagem, 
tanto do doméstico como de eletrodomésticos. Dessa forma, quanto 
menor a produção de resíduos, menor será o custo.  
Terceiro pilar - implementação gradual: a cada campanha em cada 
província é possível atingir o país inteiro844.  

                                            
843 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
844 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
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Silva, Venâncio, Britto Júnior e Carvalho Junior845 destacam, ainda, que a 

gestão de resíduos no Japão tem seu enfoque na responsabilidade compartilhada, 

com incentivos econômicos e replicação de boas práticas. Cada cidadão é 

responsável por devolver aos fornecedores os produtos passíveis de reciclagem. Os 

fornecedores, por seu turno, são responsáveis pela devolução de materiais ao 

produtor, permitindo o seu retorno à linha de produção. O produtor, noutra banda, é 

responsável pelo seu produto desde à chegada ao consumidor até o seu descarte, 

que deve se dar de forma ambientalmente adequada. E o vetor orientativo para tal 

responsabilização ampliada do produtor encontra fundamento na lógica do “quem 

contamina, paga” ou princípio do “poluidor-pagador”. 

Nesse rumo, a gestão dos resíduos, no Japão, baseia-se em quatro 

fatores principais: i) progressos tecnológicos em incineração; ii) progressos 

tecnológicos em reciclagem de plásticos; iii) rotulagem abrangente das embalagens 

do fluxo de reciclagem da produção; e iv) ampla participação dos consumidores e 

residências na reciclagem e na separação dos materiais846. 

Foi a partir da evolução da secular legislação japonesa que trata da 

temática dos resíduos sólidos que se criou um cenário propício para o fomento de 

boas práticas ambientais e de reciclagem no disciplinado povo japonês. Tóquio, a 

capital japonesa, é uma das cidades mais limpas do mundo. O Brasil pode e deve 

aprender com a experiência japonesa. 

É possível constatar, amparado nas leituras realizadas, que o Japão é 

conhecido por ser um país onde não se encontra lixo nas ruas. A razão para tanto é 

curiosa: a eficiência na gestão dos resíduos ao longo de locais públicos não decorre 

                                                                                                                                        
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
845 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
846 SILVA, Tamires Raquel; VENÂNCIO, Taís Mota; BRITTO JÚNIOR, Antônio Olívio Silveira e 
CARVALHO JUNIOR, Francisco Humberto de. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 
Japão: história e atualidade. Disponível em: 
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/download/1082/1171>. Acesso em: 24 jan. 
2020.  
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de uma possível correição da atuação estatal em eventual serviço de limpeza, mas 

sim da consciência e da iniciativa de cada cidadão, sobre quem recai a 

responsabilidade de se desfazer adequadamente dos resíduos produzidos 

individualmente. Ora, é o cidadão japonês quem leva o lixo para casa e o separa 

para a coleta. A propósito, a divisão dos resíduos, dependendo da região, pode 

englobar mais de dez categorias847.  

Veja-se, por exemplo, a seleção de resíduos no Município de Fujimino, 

Província de Saitama, Japão: 

Tipos de resíduos a selecionar: 1. Garrafas, jornais, papelão, 
embalagens de papel, tecidos. 2. Latas de bebidas, garrafas pet, 
revistas, outros papéis recicláveis. 3. Plásticos descartáveis (copos, 
embalagens, pratos, sacos, rótulos, garrafas). 4. Plásticos não-
descartáveis (potes, gaveteiros, pequenos móveis, tapetes etc.). 5. 
Eletroportáteis, panelas, latas, cerâmicas, vidros, utensílios de corte, 
pilhas e baterias, latas de sprays. 6. Resíduos de grande porte 
(eletrodomésticos, móveis). 7. Incineráveis (lixos biodegradáveis, 
restos alimentares, fraldas descartáveis, galhos, madeiras, folhas 
etc.)848. 

Daí a explicação para os excelentes resultados alcançados com o passar 

dos anos: 

O Japão é um exemplo mundial no campo da reciclagem. Em 2010, 
77% dos materiais plásticos foram reciclados. A reutilização de 
garrafas PET chega a 72% (até 1995, não passava de 3%) e a de 
latas está em torno de 88%. Com 128 milhões de pessoas e pouco 
espaço para aterros, principalmente em metrópoles como Tóquio, o 
país incinera 80% do lixo que produz. Desde a década de 90, vem 
investindo também em métodos menos poluentes para diminuir a 
emissão de gases tóxicos que saem das centrais de incineração849.  

Outros dados, agora no tocante ao volume de resíduos tratados no Japão 

em 2014850, também merecem destaque.  

Sobre os resíduos comuns, o volume total de resíduos tratados alcançou 

                                            
847 SARMENTO, Cláudia. O exemplo do Japão: lixo é um problema de cada cidadão. Disponível 
em: <https://goo.gl/JuszDE>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
848 KITAMOTO, Tsuyoshi. A gestão de resíduos sólidos. Disponível em: <https://www.br.emb-
japan.go.jp/files/000374335.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
849 SARMENTO, Cláudia. O exemplo do Japão: lixo é um problema de cada cidadão. Disponível 
em: <https://goo.gl/JuszDE>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
850 KITAMOTO, Tsuyoshi. A gestão de resíduos sólidos. Disponível em: <https://www.br.emb-
japan.go.jp/files/000374335.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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41,84 milhões de toneladas (100%), sendo de 6,63 milhões de toneladas (15,9%) o 

volume transformado em matéria-prima. Ainda, foi de 30,91 milhões de toneladas 

(73,9%) o volume reduzido com o tratamento intermediário. Por fim, houve ainda um 

volume total tratado de 4,3 milhões de toneladas (10,2%). 

Quanto aos resíduos industriais, o volume emitido foi de 392,84 milhões 

de toneladas (100%), com reaproveitamento de 296,79 milhões de toneladas (53%). 

O volume de redução alcançou 172,764 milhões de toneladas (44%) e o volume total 

tratado foi de 10,399 milhões de toneladas (3%). 

Tais números, por si só, permitem reconhecer o Japão como um dos 

países líderes no mundo nas práticas e nas tecnologias de gestão de resíduos, 

sendo perceptível o quanto a lei é capaz de gerar estímulos para que os 

consumidores produzam menos lixo, assim como incentivos para que as indústrias 

criem produtos que possam ser reciclados e reaproveitados, transformando resíduo 

em matéria prima – lixo em nutriente ou insumo – e, ao final, contribuindo com a 

preservação do meio ambiente e servindo como paradigma de referência para as 

demais nações mundiais. 

 

3.3.4 Os resíduos sólidos na Europa 

3.3.4.1 Características europeias 

Prosseguindo o exame da temática dos resíduos sólidos pelo mundo, 

conveniente se faz voltar o olhar para a Europa e alguns países que oportunamente 

serão indicados e cujo interesse é didático e pedagógico, seja pela qualidade 

normativa, seja pelos excelentes resultados alcançados na temática dos resíduos 

sólidos. 

A formação de uma comunidade comum, em modelo único e sem 

precedentes, tornou a União Europeia (UE) uma entidade única, cuja competência 

no âmbito de proteção do meio ambiente é compartilhada entre os seus estados 

membros. A União Europeia, portanto, define as medidas de proteção que se 
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transformarão em objetivo comum, na esfera ambiental, normatizando o tema para 

observância por todos os estados membros, os quais conservam seu poder de 

legislar e decidir. É justamente esta soma de poderes, partilhados e comuns, que 

confere um grau de efetiva proteção ao meio ambiente em todo o território 

comunitário851. 

Dito isso, a gestão dos resíduos sólidos na UE merece destaque. 

Entidade comunitária que congrega a maior parte dos países europeus – com a 

saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) durante a confecção desta tese, 

em 31 de janeiro de 2020, restaram 27 estados membros –, possui relevância 

política, econômica e social.  

A propósito, se fosse considerada um estado único, a União Europeia 

seria o oitavo maior país do mundo em extensão territorial852, o terceiro país mais 

populoso853 (com mais de 440 milhões de habitantes854) e teria o segundo maior 

produto interno bruto do planeta no ano de 2015855.  

Recorda-se que a União Europeia - UE representa a união econômica e 

política de uma comunidade de países com protagonismo mundial, compostos por 

milhares de habitantes, economia forte, culturalmente influentes e, portanto, com 

produção marcante de resíduos sólidos urbanos. 

Segundo Faria, com base em dados extraídos do sítio 

ec.europa.eu/environment/waste, um cidadão europeu produz, por ano, cerca de 6 

(seis) toneladas de resíduos, sendo que anualmente, na Europa, são jogadas fora 3 

                                            
851 TRUYO, Antonio Cubero; MASBERNAT, Patricio. Protección del medio ambiente. Fiscalidad y 
otras medidas del derecho al desarrollo. Pamplona: Aranzadi, 2019, p. 143.  
852 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
853 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
854 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
855 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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(três) bilhões de toneladas de resíduos856. 

A propósito, a quantidade de resíduos varia em cada estado membro e 

tais variações refletem as diferenças no grau de desenvolvimento social, nos 

padrões de consumo e no poder econômico dos países, dependendo, diretamente, 

das formas de coleta e gestão dos resíduos sólidos. 

São estas características que tornam relevante expor, ainda que de forma 

rápida e perfunctória, os métodos e estratégias da comunidade europeia como um 

todo, e de alguns países em específico por sua relevância e resultados de 

enfrentamento da geração de resíduos, servindo como exemplos de que 

normatização efetiva produz mudanças de comportamento para o alcance de 

soluções ambientalmente adequadas.  

 

3.3.4.2 Evolução das diretivas sobre resíduos na União Europeia  

Para solucionar, em todos os países membros europeus, os problemas 

decorrentes da geração de resíduos sólidos, a UE durante o passar dos anos vem 

tomando uma série de medidas, entre elas, publicando instrumentos legislativos, 

emprestando apoio financeiro e fomentando campanhas educacionais, a fim de 

envolver toda a comunidade e todos os segmentos sociais na temática da gestão 

dos resíduos.  

Veja-se o interessante caminho seguido, que pode ser comparado a 

receita com seus ingredientes: doses de boa legislação, misturadas com 

investimento econômico, aquecidas por conscientização públicas educacionais e 

servida para todos. 

Trata-se de uma política rigorosa com o principal objetivo de reduzir os 

resíduos por meio de iniciativas preventivas, com eficiência na utilização de recursos 

                                            
856 FARIA, Mônica Faria Baptista. A política de resíduos sólidos na União Europeia e no Brasil: 
estudo comparativo e análise quanto à efetividade. In ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Revista do 
Programa de Direito da União Europeia: módulo europeu do Programa Jean Monnet da FGV 
Direito Rio. n. 3. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2014, p. 101. 
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e incentivo ao consumo sustentável857. 

A propósito, em termos institucionais, é bom diferenciar: a União Europeia 

é considerada um caso específico de integração entre países, não se enquadrando 

totalmente em nenhuma das classificações clássicas de integração regional (zona 

de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e 

monetária)858.  

Foi criada pelos seus estados membros com objetivos e competências 

para o alcance das finalidades comuns, sendo que um dos poderes da União 

Europeia é a criação de normas jurídicas comunitárias, as quais formam “um 

ordenamento jurídico que se encontra numa relação de sobreposição com o 

ordenamento jurídico interno de cada um dos estados membros”859. 

A União Europeia possui sete instituições: o Parlamento Europeu (art. 14 

do Tratado da União Europeia - TUE e arts. 223 a 234 do TFUE – Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia), o Conselho Europeu (art. 15 do TUE e arts. 235 

e 236 do TFUE), o Conselho (ou Conselho da União Europeia – art. 16 do TUE e 

arts. 237 a 243 do TFUE), a Comissão Europeia (art. 17 do TUE e arts. 244 a 250 do 

TFUE), o Tribunal de Justiça da União Europeia (art. 19 do TUE e arts. 251 a 281 do 

TFUE), o Banco Central Europeu (art. 13, n. 3, do TUE, e arts. 127 a 133 e 282 a 

284 do TFUE) e o Tribunal de Contas Europeu (art. 13, n. 3, do TUE e arts. 285 a 

287 do TFUE)860.  

Como fonte primária ou originária do direito europeu se destacam os 

tratados, quais sejam, “convenções internacionais de tipo clássico, produto exclusivo 

da vontade soberana dos estados contraentes, que foram concluídos em 

conformidade com as regras de direito internacional e no respeito das respectivas 

                                            
857 FARIA, Mônica Faria Baptista. op. cit., 2014, p. 101. 
858 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
859 SOUSA, Domingos Pereira de. Direito da União Europeia. Lisboa: Quid Juris, 2018, p. 84. 
860 SOUSA, Domingos Pereira de. op. cit., 2018, p. 155. 
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normas constitucionais nacionais”861.  

O direito europeu se funda nos tratados institutivos, primeiro das 

comunidades europeias e depois da União Europeia, e ainda nos tratados que 

seguiram, com modificações, complementações e adaptações. Sousa aponta os três 

tratados instituidores das comunidades: o Tratado de Paris (CECA) e os dois 

Tratados de Roma (CEE e CEEA), sendo que no primeiro (CECA) estão previstos 

como atos jurídicos as decisões (gerais e individuais), as recomendações e os 

pareceres; nos Tratados de Roma há previsão para outros atos jurídicos, mais 

especificamente, os regulamentos, as diretivas, as decisões, as recomendações e 

os pareceres862. 

Na versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia – TFUE, os atos jurídicos estão previstos no art. 288: “Para exercerem as 

competências da União, as instituições adotam regulamentos, diretivas, decisões, 

recomendações e pareceres”863.  

O direito comunitário europeu prevê, portanto, que cada um dos seus 

estados membros ceda parcela de sua soberania e competência para legislar sobre 

determinada matéria em prol de um interesse coletivo europeu. A temática do meio 

ambiente se inclui entre as matérias cedidas para normatização pela União 

Europeia.  

Os regulamentos possuem caráter geral e são obrigatórios em todos os 

seus elementos, com aplicabilidade imediata, semelhantes a leis – muito embora 

não o sejam. As decisões, por sua vez, são comandos que atendem a um caso 

concreto, sendo obrigatórias para os seus destinatários e formando precedentes, 

                                            
861 SOUSA, Domingos Pereira de. op. cit., 2018, p. 84. 
862 SOUSA, Domingos Pereira de. op. cit., 2018, p. 89. 
863 União Europeia. Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (versão consolidada). 
Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF>. Acesso em: 22 mar. 2020: “Artigo 288 (ex-artigo 
249.o TCE): Para exercerem as competências da União, as instituições adotam regulamentos, 
diretivas, decisões, recomendações e pareceres. O regulamento tem caráter geral. É obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros. A diretiva vincula o 
Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias 
nacionais a competência quanto à forma e aos meios. A decisão é obrigatória em todos os seus 
elementos. Quando designa destinatários, só é obrigatória para estes. As recomendações e os 
pareceres não são vinculativos”. 
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porquanto configuram aplicação prática das regras constantes dos tratados aos 

casos individuais. As recomendações e os pareceres não são vinculativos: as 

recomendações são instrumento de ação indireta da autoridade europeia visando à 

aproximação das legislações nacionais; os pareceres consistem em manifestação 

ampla e que engloba diversas modalidades de atos sem força vinculativa. 

Recomendações e pareceres são aplicáveis, por exemplo, em casos onde não 

exista certeza científica, como no princípio da prevenção em matéria ambiental, 

produzindo-se recomendações ou pareceres para fomentar o debate e os cuidados 

mínimos necessários a serem observados pelos estados membros. 

Por outro lado, as diretivas comunitárias são um instrumento bastante 

interessante. Sousa conceitua as diretivas, verbis: 

As diretivas são atos jurídicos através dos quais a autoridade 
competente, ao mesmo tempo que fixa aos Estados membros 
destinatários um resultado que deve ser obrigatoriamente alcançado 
no interesse comum, permite que cada Estado, de per si, escolha os 
meios e as formas que considere mais adequadas – do ponto de 
vista do direito interno, da realidade nacional ou dos seus interesses 
próprios – para alcançar o objetivo visado864. 

Resumindo, a diretiva fixa um objetivo geral para todos os países que 

integram a União Europeia, cabendo a cada país elaborar sua própria legislação 

para dar cumprimento ao objetivo fixado em âmbito comunitário. Não são 

imediatamente aplicadas, pois necessitam de um tempo de ajusta para que cada 

país incorpore os objetivos de determinada diretiva nos seus ordenamentos jurídicos 

pátrios internos. 

A diretiva, por tais características, apresenta-se como um instrumento 

essencial para a execução das políticas em matéria ambiental, sendo capaz de 

fomentar a harmonização legislativa e vinculando o estado membro, com tempo de 

maturação, a transpor – fala-se em transposição – para o ordenamento jurídico 

nacional aquele objetivo defendido, a fim de que se alcance uma certa 

compatibilidade do mesmo tema entre todos os países integrantes da comunidade. 

                                            
864 SOUSA, Domingos Pereira de. op. cit., 2018, p. 92. 
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A diretiva possui eficácia direta vertical ascendente865. 

Voltando ao tema de resíduos sólidos, a União Europeia tem se utilizado 

de diversas diretivas para fomentar alterações legislativas e práticas nos estados 

membros. A ideia para os resíduos foi construída com o passar das décadas. Nos 

anos 70 foram tomadas medidas de regulação da contaminação; nos anos 80 

voltou-se o olhar para os 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e para a ideia de que 

“quem contamina, paga”; nos anos 90 apresentou-se o conceito de sustentabilidade; 

nos anos 2000 passou-se a trabalhar com a prevenção e com o controle integrado 

da contaminação, adotando-se a seguinte hierarquia: prevenir ou evitar, minimizar 

ou reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar para a produção energética e eliminação; e, 

na atualidade, o foco se volta para a economia circular. Agora, já chegando em 

2020, a comissão europeia adotou um ambicioso pacote para estimular a transição 

da Europa para uma economia circular, que reforçará a competitividade a nível 

mundial, promoverá o crescimento econômico sustentável e criará novos postos de 

trabalho, utilizando, para tanto, recursos naturais de uma forma mais inteligente e 

racional. 

Abrindo um parêntese, a União Europeia, em âmbito de proteção ao meio 

ambiente, possui competência compartilhada com os estados membros, de modo 

que se a União não tomar as medidas para proteger um tema ambiental, os estados 

membros conservam seu poder de legislar e decidir, dando máxima amplitude aos 

cuidados com as questões da natureza. O primeiro parágrafo do art. 191 do TFUE 

fixa alguns objetivos a serem alcançados pela comunidade europeia: a) 

preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente; b) a proteção da saúde 

humana; c) a utilização prudente e racional dos recursos naturais; e d) a promoção 

de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais do ambiente 

e o combate às alterações climáticas866. Fecha-se o parêntese. 

                                            
865 SOUSA, Domingos Pereira de. op. cit., 2018, p. 92. 
866 União Europeia. Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (versão consolidada). 
Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF>. Acesso em: 22 mar. 2020: “Artigo 191 (ex-artigo 
174.o TCE). 1. A política da União no domínio do ambiente contribuirá para a prossecução dos 
seguintes objetivos: — a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente, — a 
proteção da saúde das pessoas, — a utilização prudente e racional dos recursos naturais, — a 
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Esse olhar europeu cauteloso com o meio ambiente se espraia nos 

cuidados com a gestão de resíduos. Steiner e Wiegel destacam pontos do programa 

europeu de prevenção de resíduos:  

- a formulação de um objetivo mais ambicioso na política europeia de 
tratamento de resíduos, isto é: consolidação e redução da geração 
de resíduos de acordo com o princípio da prevenção. 
- a criação de um capítulo específico sobre prevenção na Diretiva 
2006/12/CE, dando um tratamento de prioridade à hierarquia da 
gestão de resíduos. 
- objetivos de prevenção quantificados. 
- o desenvolvimento de indicadores para medir a evolução da 
produção de resíduos. 
- o estabelecimento de um marco europeu para prevenção através 
de, entre outros, de uma política de eco-produção real. 
- a adoção imediata de programas de prevenção pelos estados 
membros867. 

Anota-se que “o direito comunitário dos resíduos é um dos mais antigos e 

abundantes”, encontrando-se uma “série de disposições relativas a tipos específicos 

de resíduos ou sobre determinadas atividades de gestão de resíduos”868. Dada a 

relevância do tema para este estudo, passa-se a relatar a evolução de algumas das 

diretivas europeias mais importantes relacionados aos resíduos. 

Inicialmente, em 1975, merece destaque a Diretiva 75/439/CEE, do 

Conselho, que teve como foco de análise um resíduo específico, mais 

especificamente os óleos usados, os quais deveriam, sempre que as restrições de 

ordem técnica, econômica e administrativa o permitissem, serem tratados por 

regeneração. Nas hipóteses em que não era possível a regeneração, deveriam os 

óleos serem encaminhados para o processo de combustão ambientalmente 

                                                                                                                                        
promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou 
mundiais do ambiente, e designadamente a combater as alterações climáticas”. 
867 STEINER, Martin; WIEGEL, Ulrich. op. cit., p. 15: “- la formulación de un objetivo más ambicioso en 
la política europea de tratamiento de residuos, esto es: consolidación y reducción en la generación de 
residuos de acuerdo con el principio de prevención. - la creación de un capítulo específico sobre 
prevención en la Directiva 2006/12/CE, que de un tratamiento de prioridad a la jerarquía de gestión de 
residuos. - objetivos de prevención cuantificados. - el desarrollo de indicadores para medir la 
evolución de la producción de residuos. - el establecimiento de un marco europeo para prevención a 
través, entre otros, una política de eco-producción real. - la adopción inmediata de programas de 
prevención por los estados miembros” (tradução livre). 
868 ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Pamplona: Universidad 
Pública de Navarra, 2001, p. 210: “El Derecho comunitario de los residuos es uno de los más antiquos 
y prolífico. (...) una serie de disposiciones relativa a tipos específicos de residuos o sobre 
determinadas actividadaes de gestión de residuos” (tradução livre). 
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aceitável. Por fim, não sendo caso de regeneração ou combustão, deveria o óleo ser 

destruído sem perigo, ou armazenado, ou depositado com controle, atentando-se a 

cuidados específicos a fim de evitar o despejo nas águas, no solo ou contaminação 

do ar. Tal diretiva foi revogada posteriormente, mas os óleos continuaram a ter 

tratamento diferenciado de forma semelhante na Diretiva 2008/98/CE869. 

Ainda em 1975, foi publicada a Diretiva 75/442/CEE, do Conselho, grande 

referência europeia por anos na gestão de resíduos. A Diretiva em destaque teve 

como objetivo a uniformização do tratamento dos resíduos sólidos entre os estados 

membros por meio, dentre outras medidas, do incentivo da diminuição das 

quantidades de certos resíduos (prevenção), do tratamento de resíduos com vistas à 

sua reciclagem (valor econômico) e da reutilização e da recuperação de matérias-

primas e da produção de energia a partir dos resíduos (transformação e 

aproveitamento dos resíduos)870. 

Foi a Diretiva 75/442/CEE que, em seu art. 1º, “a”, definiu resíduo como 

“qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a obrigação de 

se desfazer por força das disposições nacionais em vigor”871, prevendo não só a 

situação onde o detentor se desfaz da substância ou do objeto por livre intenção, 

mas também se refere a matérias, substâncias ou produtos cujo detentor possui 

obrigação legal de se desfazer.  

Este primeiro conceito de resíduo trazido por normativa europeia de 1975 

encontrou dificuldades na harmonização de sua aplicação na medida em que os 

diversos ordenamentos dos estados membros possuíam diferentes previsões legais 

                                            
869 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 75/439/CEE do Conselho, de 16 de junho de 1975, relativa à 
eliminação dos óleos usados. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 194/23, de 25 de 
julho de 1975. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0439&qid=1584940028963&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
870 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1975, relativa aos 
resíduos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 194/47, de 25 de julho de 1975. Disponível 
em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0442&qid=1584938082155&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
871 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1975, relativa aos 
resíduos: “Artigo 1º. Para efeitos do disposto na presente diretiva, entende-se: a) Por resíduo: 
qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a obrigação de se desfazer por 
força das disposições nacionais em vigor”. 
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a respeito da definição de resíduos. 

Essa dificuldade perdurou até 1991, com o advento da Diretiva 

91/156/CEE, do Conselho, que tratou da reutilização e da reciclagem dos resíduos 

sólidos, buscando também a prevenção ou a redução da produção e da nocividade 

dos destacados resíduos, por meio de: i) desenvolvimento de tecnologias limpas e 

mais econômicas em termos de recursos naturais, ii) desenvolvimento técnico e 

colocação no mercado de produtos concebidos para impactarem o mínimo possível 

no meio ambiente e iii) desenvolvimento de técnicas adequadas de eliminação de 

substâncias perigosas contidas em resíduos destinados a aproveitamento872.  

Permaneceu, ainda, a promoção do aproveitamento dos resíduos para a 

reciclagem, para a reutilização ou outra ação destinada à obtenção de matérias-

primas secundárias, assim como a utilização do resíduo como fonte de energia. 

A Diretiva 91/156/CEE trouxe uma nova definição de resíduos, também 

em seu art. 1º, “a”: quaisquer substâncias ou objetos abrangidos pelas categorias 

fixadas no anexo I de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de 

se desfazer”873.  

A referência ao anexo I procurou uniformizar a definição de resíduos entre 

os estados membros europeus, apresentando rol com 16 categorias de resíduos: 

resíduos de produção ou de consumo, produtos que não obedeçam às normas, 

produtos fora de validade; matérias acidentalmente derramadas, perdidas ou que 

sofreram qualquer outro incidente; matérias contaminadas ou sujas na sequência de 

atividades deliberadas; elementos inutilizáveis; substâncias que se tornaram 

impróprias para utilização; resíduos de processos industriais; resíduos de processos 

antipoluição; resíduos de maquinagem/acabamento; resíduos de extração e de 

                                            
872 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 91/156/CEE do Conselho, de 18 de março de 1991, que altera a 
Diretiva 75/422/CEE relativa aos resíduos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 78/32, 
de 26 de março de 1991. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0156&qid=1584937878321&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
873 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 91/156/CEE do Conselho, de 18 de março de 1991, que altera a 
Diretiva 75/422/CEE relativa aos resíduos: “Artigo 1º. A Diretiva 75/442/CEE é alterada do seguinte 
modo: 1. Os artigos 1º a 12º passam a ter a seguinte redação: Artigo 1º. Na acepção da presente 
diretiva, entende-se por: a) Resíduo: quaisquer substâncias ou objetos abrangidos pelas categorias 
fixadas no anexo I de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer”. 
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preparação de matérias-primas; matérias contaminadas; qualquer matéria, 

substância ou produto cuja utilização seja proibida por lei; produtos que não tenham 

ou deixaram de ter utilidade para o detentor; matérias, substâncias ou produtos 

contaminados provenientes de atividades de recuperação de terrenos; e qualquer 

substância, matéria ou produto que não esteja abrangido pelas categorias 

anteriores. 

Também em 1991, a Diretiva 91/157/CEE, do Conselho, teve por meta a 

redução do teor de metais pesados nas pilhas e acumuladores comercializados nos 

países do bloco, assim como a coleta e a eliminação separada destes produtos. Tal 

norma foi substituída pela Diretiva 2006/66/CE874. 

Uma outra norma europeia, ainda no ano de 1991, merece destaque: a 

Diretiva 91/689/CEE, do Conselho. Referido normativo europeu estabeleceu normas 

comunitárias relativas à eliminação de resíduos perigosos, bem como para o seu 

recolhimento, transporte, armazenamento temporário e destinação875. 

Passados três anos, em 1994 voltou-se a ter um normativo com destaque. 

A Diretiva 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, tinha como foco a 

harmonização das disposições nacionais referentes à gestão de embalagens e de 

resíduos de embalagens. O intuito era, mais de duas décadas atrás, prevenir e 

reduzir o impacto das embalagens e de seus resíduos no meio ambiente.  

A Diretiva determinava, por exemplo, que para facilitar a coleta, a 

reutilização e a valorização, incluindo a reciclagem, as embalagens deveriam indicar 

a natureza dos materiais de embalagens utilizados, estabelecendo níveis máximos 

de concentração de metais pesados nas embalagens876. 

                                            
874 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 91/157/CEE do Conselho, de 18 de março de 1991, relativa às 
pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas. Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias n. L 78/38, de 26 de março de 1991. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0157&qid=1584940733216&from=PT>. 
Acesso em: 22 mar. 2020. 
875 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa 
aos resíduos perigosos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 377/20, de 31 de dezembro 
de 1991. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0689&rid=1>. Acesso em: 22 mar. 2020. 
876 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
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No mesmo ano, a Diretiva 94/67/CE, do Conselho, fixou ações 

preventivas para a proteção do meio ambiente contra as emissões resultantes da 

incineração de resíduos perigosos, apontando para medidas necessárias a fim de 

garantir que tais resíduos fossem aproveitados ou eliminados sem colocar em risco à 

saúde humana e sem causar danos ao ambiente877. 

Saltando-se para 1999, a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, apresentou 

medidas, processos e orientações que buscavam evitar ou reduzir, tanto quanto 

possível, os efeitos negativos da disposição de resíduos em aterros para o meio 

ambiente, com destaque para a poluição das águas de superfície, das águas 

subterrâneas, do solo e da atmosfera, incluindo o efeito estufa, bem como os riscos 

para a saúde humana.  

A diretiva apresenta classificação de aterro da seguinte forma: aterro para 

resíduos perigosos, aterro para resíduos não perigosos e aterro para resíduos 

inertes878.  

Um ano depois, em 2000, a Diretiva 2000/53/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, procurou tratar das medidas específicas a serem tomadas para a 

destinação e recolhimento de todos os veículos em fim de vida e, por conseguinte, 

das peças usadas provenientes da reparação de veículos particulares e que 

constituam resíduos, apontando que os produtores deveriam arcar com parte 

significativa, quando não a totalidade, dos custos para a correta destinação dos 

veículos/resíduos. A diretiva previa, também, a reutilização e a reciclagem, com 

                                                                                                                                        
dezembro de 1994, relativa a embalagens e resíduos de embalagens. Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias n. L 365/10, de 31 de dezembro de 1994. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&qid=1584937615832&from=PT>. 
Acesso em: 22 mar. 2020. 
877 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 94/67/CE do Conselho, de 16 de dezembro de 1994, relativa à 
incineração de resíduos perigosos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 365/10, de 31 
de dezembro de 1994. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0067&rid=1>. Acesso em: 22 mar. 2020. 
878 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 182/1, de 16 de 
julho de 1999. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&qid=1584937413674&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
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metas percentuais de ano em ano879. 

Ainda em 2000, a Diretiva 2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, procurou prevenir ou, na medida do possível, reduzir ao mínimo os efeitos 

negativos da incineração e da co-incineração de resíduos para o meio ambiente, em 

especial a poluição resultante das emissões para a atmosfera, para o solo e para as 

águas superficiais e subterrâneas, bem como os riscos para a saúde humana880. 

Passando para 2002, a Diretiva 2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, destacou que as disparidades entre as medidas legislativas adotadas 

pelos estados membros em matéria de restrição do uso de substâncias perigosas 

em equipamentos elétricos e eletrônicos podem criar barreiras ao comércio e 

distorções da concorrência na comunidade europeia, com impacto possível no 

funcionamento do mercado interno.  

Portanto, a fim de proteger a saúde humana e o meio ambiente, além de 

normatizar a eliminação correta dos resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (REEE), tal diretiva restringiu o uso de substâncias tóxicas presentes nos 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), apontando-se como de 

caráter perigoso o cádmio, o chumbo, o cromo hexavalente, o mercúrio, as bifelinas 

polibromadas e os éteres difenil-polibromados881. 

Semelhantemente, ainda em 2002 e tratando de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), a Diretiva 2002/96/CE, do Parlamento 

                                            
879 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
setembro de 2000, relativa aos veículos em fim de vida. Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias n. L 269, de 21 de outubro de 2000. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0053&qid=1584941764265&from=PT>. Acesso em: 22 
mar. 2020. 
880 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
dezembro de 2000, relativa à incineração de resíduos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias 
n. L 332/91, de 28 de dezembro de 2000. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0076&qid=1584936578874&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
881 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
janeiro de 2003, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrônicos. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n. L 037, de 13 de 
fevereiro de 2003. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&qid=1584942590081&from=PT>. Acesso em: 22 
mar. 2020. 
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Europeu e do Conselho, objetivou, prioritariamente, a prevenção de REEE e, 

adicionalmente, a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização desses 

resíduos, com vistas a reduzir a quantidade a ser eliminada.  

Procurou, ainda, melhorar o comportamento ambiental de todos os 

operadores envolvidos no ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrônicos, 

como produtores, distribuidores e consumidores, além dos operadores diretamente 

envolvidos no tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

(REEE), a fim de permitir, entre outras coisas, a redução dos depósitos de tais 

equipamentos como resíduos urbanos não triados, melhorando sua coleta e 

destinação882. 

Posteriormente, em 2004, a Diretiva 2004/12/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, promoveu alterações na Diretiva 94/62/CE no tocante às 

embalagens e resíduos de embalagens, tendo como meta reduzir ainda mais o 

impacto ambiental deste tipo de resíduo e fomentar a sua reciclagem, o seu 

reaproveitamento e a melhor destinação, estabelecendo sistemas de retorno e de 

recolhimento, além de se buscar a sensibilização e a informação de consumidores e 

a criação de postos de trabalho para recicladores883. 

Em 2006, algumas diretivas europeias foram publicadas. A Diretiva 

2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, estabeleceu o enquadramento 

legal para o tratamento dos resíduos na comunidade, definindo conceitos-chave e 

fixando os requisitos essenciais para a gestão de resíduos e a obrigação de os 

estados membros elaborarem planos de gestão de resíduos. O mesmo documento 

definiu princípios fundamentais, tais como a obrigação de tratamento dos resíduos 

                                            
882 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
janeiro de 2003, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias n. L 037, de 13 de fevereiro de 2003. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&qid=1584942590081&from=PT>. Acesso em: 22 
mar. 2020. 
883 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
fevereiro de 2004, que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de 
embalagens – Declaração do Conselhjo, da Comissão e do Parlamento Europeu. Jornal Oficial 
das Comunidades Europeias n. L 047, de 18 de fevereiro de 2004. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0012&rid=1>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
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de uma forma que não tenha impactos negativos para o ambiente e para a saúde 

humana, a hierarquia dos resíduos e, conforme preconiza o princípio do poluidor-

pagador, a exigência de que os custos da eliminação dos resíduos sejam suportados 

pelo seu detentor atual, pelos anteriores detentores dos resíduos ou pelos 

produtores do produto que deu origem aos resíduos884. 

A Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, por sua 

vez, procurou regular a gestão dos resíduos de indústrias extrativistas, disciplinando 

o controle dos riscos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas e a gestão dos estéreis e dos rejeitos das atividades mineiras, evitando-se 

ou reduzindo-se os efeitos adversos desta atividade ao meio ambiente885. 

No mesmo ano a Diretiva 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, proibiu a colocação no mercado de pilhas e acumuladores com 

quantidade de mercúrio e cádmio acima de determinado limite e impôs aos estados 

membros a adoção das cautelas necessárias para a coleta seletiva de resíduos de 

pilhas e acumuladores, a fim de alcançar alto índice de reciclagem. Para tanto, 

proibiu a colocação no mercado de pilhas e acumuladores com teores de mercúrio e 

cádmio acima de certo limite e determinou que os estados membros tomem todas as 

medidas necessárias para maximizar a coleta seletiva de resíduos de tais produtos e 

para minimizar a sua eliminação como resíduos urbanos diferenciados, alcançando-

se um alto nível de reciclagem para pilhas e acumuladores886. 

Passando para 2008, a Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

                                            
884 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
abril de 2006, relativa aos resíduos. Jornal Oficial da União Europeia n. L 114/9, de 27 de abril de 
2006. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0012&qid=1584936309360&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
885 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
março de 2006, relativa à gestão dos resíduos de indústrias extrativistas e que altera a Diretiva 
2004/35/CE. Jornal Oficial da União Europeia n. L 102/15, de 11 de abril de 2006. Disponível em: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0021&rid=1>. Acesso em: 
22 mar. 2020. 
886 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2006/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
setembro de 2006, relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a 
Directiva 91/157/CEE. Jornal Oficial da União Europeia n. L 266/1, de 26 de setembro de 2006. 
Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1584941218789&from=PT>. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
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Conselho, fixou medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, prevenindo 

ou reduzindo os impactos adversos decorrentes da geração e da gestão de 

resíduos, minorando os efeitos gerais da utilização dos recursos e melhorando a 

eficiência desse uso.  

A norma destacada, em seus 43 (quarenta e três) artigos e 5 (cinco) 

anexos, também trouxe definições e conceitos, como por exemplo a definição de que 

resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem 

intenção ou obrigação de se desfazer (ideia de abandono).  

A diretiva europeia mencionada foi apontada por muito tempo como marco 

jurídico para a gestão dos resíduos na Europa ao ofertar instrumentos normativos 

capazes de dissociar crescimento econômico e produção de dejetos, estimulando a 

transformação de resíduos em recursos ou insumos.  

Para alcançar tal mister, a Diretiva 2008/98/CE preconiza como objetivo 

de qualquer política neste assunto a minimização do impacto negativo da produção e 

da gestão de resíduos na saúde humana e no ambiente, reduzindo a produção de 

recursos e propiciando a aplicação prática da hierarquia de resíduos – prevenção e 

redução, reutilização, reciclagem, valorização e eliminação –, aproximando a 

comunidade europeia em uma sociedade de reciclagem, cujo norte é evitar produzir 

resíduos e utilizá-los como recursos887. 

Um pouco mais a frente, em 2011, a Diretiva 2011/65/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, alterou a Diretiva 2002/95/CE relativa à restrição do uso de 

determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos tendo 

por base os mesmos fundamentos de evitar a criação de barreiras ao comércio e 

distorções de concorrência no mercado interno, sugerindo que os equipamentos 

eletroeletrônicos sejam classificados em 11 (onze) categorias, para facilitar a 

discriminação do potencial risco de cada classe de produto em função de 

especificidades, tais como: vida útil, composição por tipo de materiais, porte do 

                                            
887 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas directivas. Jornal Oficial da União 
Europeia n. L 312/3, de 22 de novembro de 2008. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1584935820304&from=PT>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 
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equipamento, entre outros requisitos para a categorização888. 

Um ano depois, em 2012, a Diretiva 2012/19/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, promoveu mudanças substanciais na Diretiva 2002/96/CE quanto 

aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), tendo por base os 

objetivos da política ambiental da União Europeia, notadamente a preservação, a 

proteção e a melhoria da saúde humana e a utilização prudente e racional dos 

recursos naturais, fundamentando-se nos princípios da precaução e na ação 

preventiva, da correção, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador.  

O diploma normativo em destaque aponta para a necessidade de 

alteração significativa dos atuais padrões de desenvolvimento, produção, consumo e 

comportamento, fixando-se na redução do consumo desnecessário de recursos 

naturais e a prevenção da poluição.  

Nesse norte, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos são um 

dos principais alvos a serem atingidos. Esta norma completa a legislação geral da 

União Europeia relativa à gestão de resíduos – Diretiva 2008/98/CE.  

Partindo-se da premissa de que “o mercado continua em expansão e os 

ciclos de inovação são cada vez mais curtos, a substituição dos equipamentos é 

mais acelerada, o que torna os EEE uma fonte de resíduos em rápido crescimento”, 

a diretiva busca contribuir para uma produção e consumo sustentáveis por meio da 

prevenção dos REEE e, adicionalmente, por intermédio da reutilização, reciclagem e 

outras formas de valorização destes resíduos, reduzindo a sua quantidade e 

proporcionando a utilização eficiente dos recursos e a recuperação de matérias-

primas secundárias valiosas, com melhora do desempenho ambiental, além de fixar 

uma política mínima para o tratamento de REEE entre as nações da União Europeia.  

O documento normativo em foco categoriza os REEE em 11 (onze) 

                                            
888 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrônicos. Jornal Oficial da União Europeia n. L 174/88, de 1 de julho 
de 2011. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1584935820304&from=PT>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 
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tópicos, formando uma tabela da seguinte forma: eletrodomésticos de grande porte, 

eletrodomésticos de pequeno porte, equipamentos de tecnologia da informação e 

comunicação, equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos, equipamentos de 

iluminação, ferramentas eletroeletrônicas, equipamentos de lazer, esporte e 

brinquedos, equipamentos médicos, instrumentos de monitoramento e controle, 

caixas de autoatendimento e outros (categorias não consideradas anteriormente)889.  

Chegando em 2018, a Diretiva (UE) 2018/849, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, alterou algumas normas: i) Diretiva 2000/53/CE, relativa aos veículos 

em fim de vida; ii) Diretiva 2006/66/CE, referente às pilhas e acumuladores e 

respectivos resíduos; e iii) Diretiva 2012/19/EU, relacionada com os resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Procurou, a diretiva de 2018, melhorar a gestão de resíduos na União 

Europeia por meio da promoção dos princípios da economia circular, a fim de 

alcançar uma utilização prudente, eficiente e racional dos recursos naturais e 

proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente e da saúde humana.  

O plano de ação estabelece 54 (cinquenta e quatro) medidas para fechar 

o ciclo de vida dos produtos, ou seja, promover ações que vão desde o momento da 

concepção e do fabrico, passando pelo consumo e alcançando a gestão dos 

resíduos e sua reinserção no mercado como matérias-primas secundárias. Indo 

além, são identificados cinco setores prioritários para acelerar a transição ao longo 

das respetivas cadeias de valor: plásticos, resíduos alimentares, matérias-primas 

essenciais, construção e demolição, biomassa e materiais de base biológica. É 

atribuída uma grande importância ao estabelecimento de fundamentos sólidos sobre 

os quais possam prosperar os investimentos e a inovação890.  

                                            
889 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Jornal 
Oficial da União Europeia n. L 197/38 de 22 de julho de 2012. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&qid=1586040773970&from=PT>. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 
890 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, que altera as Diretivas 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida, 
2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, e 2012/19/EU relativa aos 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Jornal Oficial da União Europeia n. L 150/93, de 



369 
 

 

Ainda em 2018, a Diretiva (UE) 2018/850, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, alterou a Diretiva 1999/31/CE, relativa à deposição de resíduos em 

aterros, e procurou restringir a deposição em aterros a fim de avançar também na 

promoção de uma economia circular, a fim de assegurar a utilização prudente, 

eficiente e racional dos recursos naturais e proteger, preservar e melhorar a 

qualidade ambiental e sanitária891. 

A Diretiva (UE) 2018/851, do Parlamento Europeu e do Conselho, no 

mesmo ano alterou a Diretiva 2008/98/CE, relativa aos resíduos, buscando melhorar 

e transformar a gestão de resíduos na União Europeia em gestão sustentável dos 

materiais, promovendo-se para tanto os princípios da economia circular, a fim de 

alcançar uma utilização prudente, eficiente e racional dos recursos naturais e 

proteger, preservar e melhorar a qualidade ambiental e sanitária.  

O diploma normativo apontado também aumentou as metas até então 

estabelecidas na Diretiva 2008/98/CE e os atos legislativos conexos. Incluiu, ainda, 

definições de resíduos não perigosos, resíduos urbanos, resíduos de construção e 

demolição, resíduos alimentares, valorização material, enchimento e regime de 

responsabilidade alargada do produtor para clarificar o âmbito de aplicação destes 

conceitos. Em resumo, apresentou-se como novo marco para a gestão dos resíduos 

na União Europeia892. 

Continuando o foco na economia circular, a Diretiva (UE) 2018/852, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, promoveu mudanças na Diretiva 94/62/CE, 

relativa a embalagens e resíduos de embalagens, para aumentar a reciclagem dos 

resíduos de embalagens de modo a melhor refletir o objetivo de avançar rumo a uma 

                                                                                                                                        
14 de junho de 2018. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0849&qid=1586238209261&from=PT>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 
891 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, que altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros. 
Jornal Oficial da União Europeia n. L 150/100, de 14 de junho de 2018. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0850&qid=1586239098328&from=PT>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 
892 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos. Jornal Oficial da União 
Europeia n. L 150/109, de 14 de junho de 2018. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&rid=1>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
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economia circular, promovendo a utilização prudente, eficiente e racional dos 

recursos naturais e protegendo, preservando e melhorando a qualidade do meio 

ambiente e da saúde893. 

Por fim, a Diretiva (UE) 2019/904, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

tratou da redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, 

contribuindo com a prevenção e redução do impacto de determinados produtos de 

plástico no meio ambiente, notadamente no meio aquático e para a saúde humana, 

assim como se consolidou em mais um instrumento de promoção da transição para 

a economia circular ao incentivar modelos de negócio, produtos e materiais 

inovadores e sustentáveis894. Volta-se o referido documento normativo para mais 

uma ambiciosa fonte de estímulo à redução do consumo dos produtos de plástico. 

Interessante destacar a primeira consideração da diretiva em destaque: 

A elevada funcionalidade e o custo relativamente baixo do plástico 
tornam este material cada vez mais onipresente no quotidiano. Ainda 
que o plástico desempenhe um papel útil na economia e tenha 
aplicações essenciais em muitos setores, a sua crescente utilização 
em aplicações de curta duração, as quais não são concebidas para 
serem reutilizadas ou recicladas de forma eficaz em termos de 
custos, tem tornado os respetivos padrões de produção e consumo 
cada vez mais ineficientes e lineares (...). Por conseguinte, no 
contexto do plano de ação para a economia circular (...), para 
alcançar um ciclo de vida circular dos plásticos, importa encontrar 
uma solução para o constante aumento da produção de resíduos de 
plástico e para a dispersão de resíduos de plástico no ambiente, em 
particular no meio marinho. A estratégia europeia para os plásticos 
constitui um passo para criar uma economia circular em que a 
concepção e a produção de plásticos e de produtos de plástico 
respeitam plenamente as necessidades de reutilizar, reparar e 
reciclar e em que são desenvolvidos e promovidos materiais mais 
sustentáveis. Os impactos negativos significativos no ambiente, na 
saúde e na economia de determinados produtos de plástico exigem a 
criação de um regime jurídico específico para reduzir eficazmente 

                                            
893 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens. 
Jornal Oficial da União Europeia n. L 150/141, de 14 de junho de 2018. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&rid=1>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
894 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no 
ambiente. Jornal Oficial da União Europeia n. L 155/1, de 12 de junho de 2019. Disponível em: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN>. Acesso 
em: 17 jan. 2021. 
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esses efeitos negativos895.  

Juntamente com a Diretiva (UE) 2018/851, a Diretiva (UE) 2019/904 

constitui importante marco normativo no âmbito jurídico europeu a fixar diretrizes 

para a gestão de resíduos. 

Trata-se, como se vê, de regime jurídico específico para a gestão dos 

resíduos plásticos, com responsabilidade alargada do produtor, a fim de promover 

redução e circularidade no material, procurando-se evitar, diminuir, reutilizar e 

reciclar este material químico de custo baixo, de elevada funcionalidade e tão 

presente na vida pós-moderna. 

 

3.3.4.3 Peculiaridades da gestão de resíduos normatizadas nas diretivas da 

União Europeia 

Da análise de todas as diretivas supracitadas, é possível perceber uma 

atenção na atividade preventiva à produção de resíduos. A legislação europeia optou 

por adotar um método de controle de resíduos que, com base na responsabilidade 

ampliada do produtor e por meio de uma gestão integrada, tem agora na economia 

circular um modelo de gerenciamento que busca superar escassez de recursos 

naturais, custos econômicos e desigualdades sociais. 

Há uma hierarquia de prioridades na gestão dos resíduos. Num cenário 

de produção e consumo, em não sendo possível evitar os resíduos, o objetivo é 

reduzi-los. Daquilo que for produzido, buscar-se-á o aproveitamento ao máximo da 

reciclagem, do reemprego e da reutilização, além da valorização como fonte de 

energia. Por fim, não se evitando a produção de resíduos e não conseguindo 

reinseri-los na cadeia produtiva, haverá responsabilização e, por conseguinte, 

obrigações e responsabilidades, para a correta destinação e eliminação das sobras 

de consumo, facultando-se aos estados membros cooperação para este fim. Em 

                                            
895 UNIÃO EUROPEIA. Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no 
ambiente. Jornal Oficial da União Europeia n. L 155/1, de 12 de junho de 2019. Disponível em: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN>. Acesso 
em: 17 jan. 2021.  
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arremate, as diretivas de 2018 e de 2019 configuram o pacote da economia circular 

para estimular competitividade, criar emprego e gerar crescimento sustentável. 

Em síntese, é apropriado apontar cinco grandes objetivos estabelecidos 

na política comunitária de resíduos:  

- Prevenção da produção de resíduos mediante um maior recurso a 
técnicas favoráveis ao meio ambiente, pouco geradoras de resíduos, 
bem como o fabrico de bens de consumo suscetíveis à reciclagem e 
respeitadores do meio ambiente;  
- Promoção da valorização, nomeadamente, da recuperação e 
reutilização de resíduos como matérias-primas;  
- Melhoria da eliminação dos resíduos, mercê de normas europeias 
rigorosas, em particular de disposições regulamentares;  
- Reforço das disposições relativas ao transporte de substâncias 
perigosas;  
- Saneamento dos terrenos contaminados896.  

O método de consecução destes objetivos consiste na eliminação dos 

resíduos em instalações apropriadas que se situem o mais próximo possível do local 

de produção. Cada estado-membro deve, para o efeito, apresentar um plano de 

gestão. Todas estas diretivas devem ser transpostas para leis nacionais em todos os 

estados membros da comunidade europeia, sendo que alguns países serão 

destacados a partir de agora.  

A responsabilidade, enfim, é compartilhada entre sociedade, iniciativa 

privada e poder público com ações voltadas para evitar a produção de resíduos 

sólidos, estimular o reuso e a reciclagem de materiais, a recuperação de energia e o 

aterro dos rejeitos. Os princípios da economia circular devem permear as 

necessárias medidas.  

O modelo europeu de direito comunitário com transposição de normas, 

reconhece-se, é bastante peculiar, sem parâmetros de referência em outros 

ordenamentos jurídicos; contudo, já alcançou excelentes resultados em seus 

estados membros, conforme se demonstrará. Se a Europa, com diversos países, de 

                                            
896 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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culturas, línguas, etnias e características muitas vezes tão diferentes e distantes, 

consegue com ações comunitárias promover mudanças positivas e harmônicas nos 

comportamentos em prol do meio ambiente, o Brasil, como país, também precisa 

aprender com a experiência comunitária europeia para fomentar as transformações 

necessárias no seu contexto jurídico-político-social. 

 

3.3.5 A eficiência alemã na gestão dos resíduos 

3.3.5.1 Características da Alemanha 

A Alemanha é uma potência mundial. Apesar da sua modesta extensão 

territorial – é o 64º (sexagésimo quarto) país do mundo em área, logo atrás do 

Japão897 – e de ocupar a 19ª (décima nona) posição entre os países mais populosos 

do mundo898, é a economia mais importante da Europa e a quinta potência 

econômica mundial899, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos, Índia e 

Japão. 

Tais características apontam para uma realidade peculiar em termos de 

gestão de resíduos sólidos, porquanto os germânicos possuem um vultoso mercado 

consumidor, adaptado a uma realidade econômica de grande desenvolvimento, com 

forte atividade industrial dispersa por uma área territorial com densidade 

demográfica elevada, razão pela qual os resíduos pós-consumo enfrentam 

obstáculos – especialmente a difícil relação entre falta de espaço e alta produção de 

rejeitos – para sua destinação e disposição ambientalmente adequada.  

Uma análise fria e lógica da realidade alemã apontaria para muitas 

dificuldades no gerenciamento de resíduos e rejeitos; contudo, a realidade é diversa. 

                                            
897 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
898 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
899 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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Em meio ao cenário desfavorável e, portanto, desafiador, há bons números e 

excelentes exemplos que demonstram a importância da normatização apropriada 

para os necessários incentivos para boas práticas ambientais na seara da 

administração do lixo.  

 

3.3.5.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos na Alemanha 

A Alemanha é apontada como “pioneira na adoção de medidas 

destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos”900. Tal condição se deve a 

uma mudança de mentalidade, ou melhor, da transformação de alguns desafios em 

grandes oportunidades de negócios. 

A equivocada ideia de que resíduos são lixo deu lugar à consciência de 

que os resíduos sólidos se constituem em matéria prima fundamental e que devem 

ser reinseridos na cadeia produtiva. Este convencimento foi se consolidando a partir 

das evidências de que os recursos naturais são escassos e de que a má disposição 

dos rejeitos ocasiona danos ambientais. Equilibrar estes dois dilemas pós-modernos 

é um grande desafio e a adequada gestão dos resíduos possibilita encontrar 

soluções nestas duas pontas: atenuação da extração de recursos da natureza e 

mitigação dos resíduos, com sua realocação por meio de reciclagem, reutilização e 

valorização energética, bem como por meio de destinação ambientalmente 

apropriada. 

Os alemães, portanto, muito impulsionados pelas diretivas europeias e 

por aspectos legais, culturais e econômicos internos, migraram de uma política que 

previa a coleta dos resíduos com disposição em aterros para uma gestão amparada 

em princípios de não geração de resíduos como regra e, quando não possível, de 

reaproveitamento e valorização de rejeitos antes da sua eliminação.  

Para Costa, Duarte e Lemos, os princípios da legislação alemã de 

resíduos sólidos são:  

                                            
900 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 16. 
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1) tratar o problema na fonte, impedindo ao máximo a geração de 
resíduos. Inicialmente se tratava da redução de volume, mas com a 
aprovação da Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão de 
Resíduos a responsabilidade recaiu de forma mais expressiva sobre 
os fabricantes, que passaram a buscar estratégias, como por 
exemplo, a mudança no material e no desenho das embalagens a fim 
de reduzir o volume de resíduos sólidos gerados no fim do ciclo de 
vida do produto; e 
2) valorização ao máximo dos resíduos, onde todo resíduo gerado 
deve ser destinado a outro fim que não o descarte, sendo 
encontradas algumas opções na legislação: reciclagem ou uso dos 
resíduos como matéria prima no processo de obtenção de energia 
alternativa901. 

De uma legislação voltada para a destinação do lixo em aterros sanitários 

– “em 1970, a Alemanha tinha cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários. Hoje, são 

menos de 200”902 –, houve uma evolução do pensamento, com mudanças nos 

padrões comportamentais, com a criação de uma primeira lei de resíduos por volta 

de 1972903.  

Porém, os objetivos de uma nova política de resíduos tão-somente foram 

estabelecidos por meio da lei de minimização e eliminação de resíduos, de 1986, lei 

esta já sob os efeitos da Diretiva 75/442/CEE, relativa aos resíduos. A partir da lei de 

minimização e eliminação de resíduos, vários outros diplomas legais, com temas 

específicos, foram criados: normas para óleos usados, de 1987; para solventes, de 

1989, e para a minimização de vasilhames e embalagens, de 1991904. 

Prosseguindo, em 1994 foi editada a lei de economia de ciclo integral e 

dos resíduos (kreislaufwirtschafts und abfallgesetz), a qual revogou a lei de 

minimização e eliminação de resíduos, de 1986, e definiu resíduo “como toda 

propriedade móvel que o detentor descarta, pretende descartar ou é demandado a 

                                            
901 COSTA, Carlos Roberto de Sousa; DUARTE, Neimar Freitas; LEMOS, Carlos Fernando. Estudo 
comparativo da Lei 12.305/2010 com as leis de resíduos sólidos da República Federal da 
Alemanha e dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
<https://www.bambui.ifmg.edu.br/jornada_cientifica/2015/resumos/sep/09.pdf>. Acesso em: 24 jan. 
2020, p. 3. 
902 Revista Em Discussão. Campeã mundial em reciclagem e reaproveitamento. Ano 5, n. 22, 
setembro de 2014, Brasília: Secretaria Agência e Jornal do Senado, 2014, p. 52. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/residuos-solidos/mundo-rumo-a-4-bilhoes-de-
toneladas-por-ano/como-alguns-paises-tratam-seus-residuos#>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
903 COSTA, Carlos Roberto de Sousa; DUARTE, Neimar Freitas; LEMOS, Carlos Fernando. op. cit., p. 
2. 
904 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 16. 
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descartar”905. A lei de 1994, explica-se, não contemplou os resíduos que necessitam 

de disposição em conformidade com regras específicas, como os materiais 

radioativos, os resíduos de mineração, artefatos bélicos, substâncias gasosas não 

contidas em recipientes e substâncias lançadas na água ou nos sistemas de 

esgotamento sanitário906. 

A partir da edição de tal diploma, o trato dos resíduos na Alemanha 

passou a seguir uma lógica: primeiro se deve evitar a geração de resíduos; em 

segundo, reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos gerados; em terceiro, 

os resíduos não evitáveis devem ser reciclados ou utilizados para a produção de 

energia (uso do resíduo no lugar de um combustível). Além disso, a 

responsabilidade pela destinação dos resíduos foi estendida para aquele que o 

produz, em mais um exemplo prático de aplicação do princípio do poluidor-pagador. 

Tal lógica também impôs práticas eficientes para a sociedade alemã: o 

gerenciamento do ciclo fechado de substâncias dentro de plantas, o desenho de um 

produto voltado à baixa geração de resíduo e a consciência do consumidor em 

adquirir produtos que acarretem menor geração de resíduo e de poluição, ou seja, 

mais sustentáveis907. 

 

3.3.5.3 Peculiaridades da gestão de resíduos na Alemanha 

O sistema de gerenciamento de resíduos na Alemanha é muito bem 

pensado, organizado e desenvolvido. Os responsáveis pela produção de resíduos 

estão obrigados, primeiramente, a recuperá-los, sendo que a responsabilidade pela 

recuperação perdura enquanto tecnicamente possível (ainda que requeira pré-

tratamento) e economicamente viável (quando há relação de custo-benefício 

favorável entre os gastos envolvidos e o custeio da disposição do resíduo)908. Veja-

se que são atrelados fundamentos ambientais, econômicos e legais para impor 

condutas regulares. 

                                            
905 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 16. 
906 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 16. 
907 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 17. 
908 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 17. 
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Outra mentalidade que prevalece na lógica alemã de gestão de lixo é a de 

que a necessidade de recuperação dos resíduos não prevalece se a destinação for a 

solução ambientalmente menos adequada. Portanto, o valor ecológico para 

recuperar resíduos e reaproveitá-los nas atividades humanas ou direcioná-los para 

os ecossistemas deve ser sopesado num exame de custo e benefício ambiental, a 

fim de que a medida menos danosa para a natureza seja tomada. 

Semelhantemente, para optar entre a reciclagem do material ou a sua 

transformação em energia se deve verificar qual o procedimento ambientalmente 

mais apropriado. Há inclusive parâmetros para uma escorreita avaliação sobre a 

recuperação energética: 

- o valor calorífico do resíduo em questão, sem a mistura com outras 
substâncias, seja de no mínimo 11.000 Kj/Kg; 
- seja alcançada eficiência de combustão de no mínimo 75%; 
- o calor resultante seja usado diretamente ou colocado à disposição 
de terceiros; e 
- os resíduos resultantes do processo de recuperação possam ser 
dispostos em aterro, se possível sem tratamento adicional909. 

A disposição dos resíduos não recuperados deve atender o interesse 

público, compreendendo provisão, manuseio, coleta, transporte, tratamento, 

depósito e disposição em aterro. Além disso, a nocividade do resíduo deve ser 

reduzida ao máximo por meio de um tratamento que não afete a coletividade, ou 

seja, evitando-se os prejuízos à saúde humana, a ameaça a animais e plantas, os 

efeitos negativos ao solo e aos recursos hídricos, a poluição do ar ou sonora, a 

conveniência paisagística e urbana, a segurança e a ordem pública. 

Veja-se o exemplo da madeira. Uma estratégia eficiente de recursos deve 

dar preferência à utilização da madeira, primeiramente, como material na produção 

de bens; no passo seguinte, a madeira ainda tem utilidade para a produção de 

compensados e móveis; por fim, no último passo, a madeira residual deve ser 

conduzida para a combustão. Para atingir estes objetivos, deve-se avaliar a 

necessidade do tratamento de madeira usada e dos resíduos do comércio para 

                                            
909 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 17. 
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tornar obrigatório seu aproveitamento em cascata910.  

Na legislação alemã, semelhantemente aos modelos americanos e 

japonês, o fabricante possui responsabilidade ampliada – por todo o ciclo de vida – 

fabricação, distribuição, uso e eliminação – do seu produto. Detalhando, a 

responsabilidade do produtor na Alemanha compreende: 

- o desenvolvimento, a produção e a publicidade de produtos que 
possam ser reutilizados, que sejam tecnicamente duráveis e que 
sejam adequados, após o uso, à recuperação segura e apropriada e 
à disposição ambientalmente adequada; 
- a prioridade para o uso de resíduos recuperáveis ou matérias-
primas secundárias na fabricação de produtos; 
- a rotulagem de produtos que contenham poluentes, de forma a 
assegurar a recuperação ou disposição ambientalmente adequada 
dos resíduos remanescentes após o uso desses produtos; 
- a prestação de informações sobre as possibilidades ou obrigações 
de devolução, reutilização e recuperação, e relativas a sistemas de 
depósito-retorno, por meio da rotulagem do produto; e 
- a aceitação da devolução dos bens e resíduos remanescentes após 
o uso, bem como a subsequente recuperação ou disposição de tais 
produtos e resíduos911. 

No tocante à destinação dos resíduos, a lei germânica determina que 

sejam tratados, armazenados ou dispostos em aterros. As instalações para tanto 

necessitam de autorização regular, o que se dá por meio de permissões do poder 

público após aprovação de um plano pela autoridade competente, condicionado 

inclusive à avaliação de impacto ambiental912.  

Há previsão legal, também, de planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos, que são elaborados pelas autoridades competentes, incluem na sua 

elaboração várias partes envolvidas, inclusive o público consumidor em geral, e 

possuem metas de redução e recuperação de matérias e sobras de consumo, com 

especificações sobre as instalações de destinação de resíduos autorizadas e as 

áreas adequadas para a implantação de aterros e outras instalações para disposição 

                                            
910 WENDENBRUG, Helge. A eficiência dos recursos e gestão da reciclagem: implementação na 
Alemanha. In: FRICKE, Klaus et al. Gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos: 
transferência de experiência entre a Alemanha e o Brasil. . Braunschweig: Technische Universität 
Braunschweig, 2015, p. 30. 
911 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, pp. 18-19. 
912 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 19. 
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de rejeitos913. 

Outrossim, existe forte disciplina sobre a atividade dos operadores do lixo, 

os quais são obrigados “a manter registro com quantidade, tipo e origem dos 

resíduos e, ainda, se a informação for considerada relevante para o gerenciamento 

adequado, a classificação, frequência de coleta, meios de transporte e métodos de 

tratamento dos resíduos sólidos”914. Tais registros são exigidos, ainda, dos 

geradores, dos detentores, dos coletores e dos transportadores de resíduos 

perigosos. A lei, em arremate, proíbe o descarte ou a incineração de resíduos em 

alto mar. 

Como se pode perceber, o gerenciamento de resíduos sólidos, mais do 

que uma prática sustentável e com excelentes resultados para o meio ambiente, 

possui na Alemanha referência de nação cuja atividade empresarial é disciplinada, 

com números inquestionáveis e irretocáveis:  

(...) o setor emprega mais de 200.000 pessoas em mais de 3.000 
empresas. Consequentemente juntos movimentam mais de 50 
bilhões de euros todo ano. Somente na área de reciclagem existem 
mais de 15.000 centrais espalhadas em várias cidades no país. 
Ainda por cima mais de 60% dos resíduos sólidos urbanos e 
industriais são reciclados. E para finalizar, reciclagem dos resíduos 
da construção civil alcançam incríveis 90% de reciclagem915. 

O pioneirismo alemão, com legislação de algumas décadas, está 

baseado, conforme já relatado, numa política de resíduos que também possui como 

ordem prioritária ou hierárquica não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e destinar 

finalmente o resíduo. Trata-se, sem dúvidas, de uma política extremamente 

eficiente, eficaz e efetiva, com resultados expressivos:  

De acordo com Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, em 1990 
a quantidade de resíduos coletados foi de 39 milhões de toneladas. 
Dessa forma 87% desses resíduos foram coletados pelo sistema de 
coleta mista e somente 13% pelo sistema de coleta seletiva. Já em 
2010, com a implantação da nova política de resíduos, a quantidade 
diminuiu para 33,5 milhões de tonelada, sendo que 37% desse total 

                                            
913 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 19. 
914 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 19. 
915 MACHADO, Gleysson B. A lucratividade da economia circular na Alemanha. Disponível em: 
<https://portalresiduossolidos.com/lucratividada-da-economia-circular-na-alemanha/>. Acesso em: 24 
mar. 2020. 
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coletado pelo sistema de coleta mista e 63% pelo sistema de coleta 
seletiva916. 

Em arremate, colhe-se da lição de Leonard importante exemplo da gestão 

de resíduos de embalagens na Alemanha, com resultados expressivos: 

Até agora, a iniciativa mais séria para reduzir os despojos de 
embalagens foi tomada pela Alemanha. Em 1991, o governo aprovou 
uma lei sobre o tema cujo fundamento reside na crença de que as 
empresas que projetam, produzem, utilizam e lucram com 
embalagens devem ser financeiramente responsáveis por elas – uma 
ideia conhecida como responsabilidade estendida do produtor. Um 
conceito e tanto! A lei obriga as empresas a pagar tributo de acordo 
com o tamanho e o tipo de embalagem utilizada, o que é um 
incentivo não apenas para a sua redução, como para o emprego de 
materiais mais seguros. Um total de 72% das garrafas deve ser 
obrigatoriamente retornável! Para simplificar a logística de modo a 
cumprir as exigências, algumas empresas se reuniram e criaram o 
Duales System Deutschland (DSD). Elas pagam ao DSD de acordo 
com os vasilhames que usam, e o dinheiro é empregado para 
recolher, reutilizar, reciclar ou descartar de forma segura as 
embalagens jogadas fora. O DSD é chamado de programa Ponto 
Verde, porque os produtos das empresas participantes do sistema 
colocam um ponto verde (semelhante ao símbolo de yin-yang) em 
suas embalagens. Antes da lei, o descarte de embalagens na 
Alemanha crescia a uma taxa de 2% a 4% ao ano. Entre 1991 e 
1995, caiu 14%, enquanto os americanos, no mesmo período, 
jogaram fora 13% a mais de embalagens. Após a impressionante 
redução observada nos primeiros anos de vigência da lei, as taxas 
desaceleraram. Em 2001, o programa se concentrou em promover a 
coleta eficiente e a recuperação de embalagens em indústrias de 
reciclagem, permitindo taxas de reaproveitamento entre 60% e 90% 
para vidros, papel, papelão, embalagens, metais e biodegradáveis. O 
sistema alemão não é perfeito. Contudo, ao transferir a 
responsabilidade para os fabricantes, mostra que é possível 
administrar o problema. A iniciativa inspirou a União Europeia a 
adotar, em 1994, uma diretriz sobre embalagens e seus despojos 
abrangendo todo o continente, o que prova que a quantidade 
absurda de embalagens nas latas de lixo dos Estados Unidos não é, 
de maneira alguma, inevitável917. 

Como se pode perceber, tem-se na Alemanha verdadeira política pública 

para a gestão dos resíduos sólidos, com índices de reaproveitamento apontados 

como os mais elevados do mundo – “a Alemanha quer alcançar, até o final desta 

década, a recuperação completa e de alta qualidade dos resíduos sólidos urbanos, 

                                            
916 MACHADO, Gleysson B. A lucratividade da economia circular na Alemanha. Disponível em: 
<https://portalresiduossolidos.com/lucratividada-da-economia-circular-na-alemanha/>. Acesso em: 24 
mar. 2020. 
917 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, pp. 210-211. 
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zerando a necessidade de envio aos aterros sanitários”918, cujo índice já é inferior a 

1% (um por cento) –, tornando relevante o destaque ora ofertado neste trabalho, 

servindo não apenas como exemplo, mas principalmente como modelo a ser 

conhecido, estudado e replicado.  

Com bons diplomas legais, educação efetiva e universalizada, 

solidariedade entre entidades públicas e privadas, os estímulos em prol de uma 

gestão de resíduos eficiente são enormes, com resultados efetivos que merecem ser 

copiados. 

 

3.3.6 A França e suas recentes alterações legislativas na temática dos resíduos 

3.3.6.1 Características da França 

Passando para mais uma nação de referência na Europa, a França 

também merece ser situada geográfica, política e economicamente. Trata-se de 

outra potência econômica mundial. Por sua extensão territorial, é o maior país da 

Europa e ocupa a 44º (quadragésima quarta) posição entre os maiores países do 

mundo919. Encontra-se na 21ª (vigésima primeira) posição entre as nações mais 

populosas920. Não obstante, é a terceira maior economia da Europa e a décima do 

planeta921, considerando-se como parâmetro o Produto Interno Bruto - PIB. 

Como se percebe, a França possui características semelhantes à 

Alemanha, uma vez que se trata de um país desenvolvido, com economia forte e, 

portanto, com alta produção de resíduos em um território populoso e de dimensões 

                                            
918 Revista Em Discussão. Campeã mundial em reciclagem e reaproveitamento. Ano 5, n. 22, 
setembro de 2014, Brasília: Secretaria Agência e Jornal do Senado, 2014, p. 52. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/residuos-solidos/mundo-rumo-a-4-bilhoes-de-
toneladas-por-ano/como-alguns-paises-tratam-seus-residuos#>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
919 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
920 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
921 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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limitadas. Entretanto, na seara ambiental, mais especificamente na temática da 

gestão dos resíduos sólidos, os resultados alcançados pelos franceses, ainda que 

relevantes, são um pouco mais tímidos que aqueles verificados no território alemão. 

 

3.3.6.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos na França 

Quando comparado ao disposto em outros ordenamentos jurídicos sobre 

meio ambiente, o desenvolvimento do direito ambiental francês foi mais lento.  

A partir do ano 2000 foi que a França passou a apresentar um 

representativo avanço nesta temática, por meio da consolidação da sua Carta do 

Meio Ambiente, ou Código Ambiental Francês, materializada na Lei n. 2005-205, de 

01 de março de 2005922, que consagrou o meio ambiente na ordem jurídica francesa 

e consolidou num único documento as disposições de 39 (trinta e nove) leis até 

então dispersas e as resoluções adotadas desde 2000. Esta Carta inseriu a temática 

ambiental na Constituição Francesa, num plano de igualdade com os direitos do 

homem e do cidadão de 1789 e os direitos econômicos e sociais de 1946923. 

Prosseguindo, em 2007 o governo francês realizou uma série de reuniões 

destinadas a estabelecer uma política de coesão em favor do desenvolvimento 

sustentável e da redução da poluição. Tais encontros foram chamados de Grenelle 

Environment e tinham por objetivo fixar a posição da França nas questões 

ambientais, bem como definir ações concretas e de longo prazo em favor do meio 

ambiente. Resultado disso, em 2008 e em 2010 foram promulgadas as Leis Grenelle 

1 e Grenelle 2, estabelecendo-se compromissos do poder público para uma 

                                            
922 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18FA1E960DCD827FDB360A5863A7FCE4.t
plgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=2
0200406>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
923 YAMAGUCHI, Taylla Evellyn; SOUZA, Mauro César Martins de. França: a construção do direito 
ambiental em um país desenvolvido. Revista Tópos, vol. 5, n. 2, pp. 47-66, Presidente 
Prudente/SP: FCT/UNESP, 2011. Disponível em: 
<http://revista.fct.unesp.br/index.php/topos/article/view/2284>. Acesso em: 05 abr. 2020, p. 52. 
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transição ecológica, entre eles a gestão de resíduos924. 

Na linha do que determinam as diretivas europeias sobre gestão de 

resíduos sólidos e a partir de uma mudança interna no olhar sobre o direito 

ambiental, a França desenvolveu normas próprias sobre resíduos, primando pela 

capilarização de seu modelo.  

Para os franceses, resíduo é “qualquer substância ou objeto, ou mais 

geralmente qualquer bem móvel, que o detentor se desfaça ou que pretenda ou 

tenha que se desfazer”925.  

Há um plano nacional de prevenção de resíduos, bem como planos 

regionais, interregionais, de departamento e interdepartamentos. Esta difusão do 

tema entre as esferas de poder repercute numa responsabilidade compartilhada. O 

gerenciamento de resíduos encontra-se sob a responsabilidade das autoridades 

locais ou entidades por elas autorizadas, havendo diferenciação de atuação 

conforme a natureza do lixo.  

As autoridades locais são responsáveis pela eliminação dos resíduos 

domiciliares. Os produtores dos resíduos, por sua vez, respondem pela eliminação 

dos resíduos industriais, de transporte e da construção civil; todavia, não é permitido 

ao produtor ou detentor de resíduos perigosos a participação no gerenciamento 

destes resíduos, recaindo a gestão dos resíduos perigosos às empresas privadas926. 

De fato, apesar da morosidade em reconhecer a importância da 

preservação do meio ambiente em diplomas legais, a França ganhou destaque na 

gestão dos resíduos por ter conseguido eficiência em ações práticas, recuperando o 

tempo tido por perdido e contando, no momento, com legislação moderna e atenta 

às necessidades pós-modernas. 

                                            
924 Selectra. Grenelle de l’environnement en France: enjeux, mesures et bilan 2020. Disponível em: 
<https://selectra.info/energie/guides/environnement/grenelle>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
925 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005: “Artigo L541-1-1: Déchet: toute substance ou tout objet, ou plus 
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se 
défaire” (tradução livre). 
926 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 20. 



384 
 

 

No passado a política francesa de resíduos, estabelecida em 1975 e 

modificada em 2000, tinha como objetivos principais: a) prevenir ou reduzir a 

produção e a nocividade dos resíduos; b) organizar o transporte dos resíduos e 

limitá-lo em distância e volume; c) valorizar os resíduos pela reutilização, reciclagem 

ou qualquer outra ação visando a obter energia ou materiais a partir dos resíduos; d) 

não admitir nas suas instalações, resíduos que não os finais927. 

Com o advento do Código de Meio Ambiente, os dispositivos sobre 

resíduos foram incorporados na legislação consolidada, no livro V, intitulado 

“Prevenção da poluição, riscos e ruídos”, mais especificamente no título IV, 

denominado “Resíduos”928. 

 

3.3.6.3 Peculiaridades da gestão de resíduos na França 

Na atualidade, a França está fortemente engajada na modernização do 

gerenciamento de resíduos sólidos por meio do modelo econômico circular.  

Prova disso é que, recentemente, estimulada pelo pacote de economia 

circular - Diretivas 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 -, apresentado pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho com o objetivo de incentivar a sociedade civil, 

as empresas e os consumidores a adotar práticas e comportamentos que promovam 

a transição para uma economia circular caracterizada pela utilização sustentável dos 

recursos e com incremento da vida útil das matérias-primas primárias, foi 

promulgada a Lei n. 2020-105, de 10 de fevereiro de 2020, relativa à luta contra o 

desperdício e estimuladora da circularidade na gestão do lixo.  

A novel lei alterou as disposições sobre resíduos do título IV do livro V do 

Código Ambiental Francês, trazendo ao tema os conceitos da economia circular. 

                                            
927 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op. cit., 2012, p. 20. 
928 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18FA1E960DCD827FDB360A5863A7FCE4.t
plgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=2
0200406>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
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Conforme o Código de Meio Ambiente francês, a política nacional de 

prevenção e gestão de resíduos é uma alavanca essencial para a transição para 

uma economia circular. Entre os objetivos fixados no art. L541-I, Código Ambiental 

Francês, destacam-se: 

a) priorizar a prevenção e a redução de resíduos, com metas bem 
estabelecidas e como alavanca essencial na transição para uma 
economia circular; 
b) combate à obsolescência planejada de produtos manufaturados 
graças às informações do consumidor, buscando-se a extensão da 
vida útil dos produtos; 
c) desenvolver a reutilização e aumentar a quantidade de resíduos 
sujeitos à preparação para a reutilização, em particular equipamentos 
e serviços eletrônicos; 
d) aumentar a quantidade de resíduos sujeitos à recuperação na 
forma de matéria, em especial orgânica, com metas ousadas por 
períodos para os próximos anos, entre elas a reciclagem de 100% 
(cem por cento) dos resíduos de plástico; 
e) estender gradualmente as instruções de triagem de todas as 
embalagens plásticas em todo o território antes de 2022; 
f) recuperar percentual de resíduos do setor de construção civil e 
obras públicas em forma de material, reduzir a quantidade de 
resíduos não perigosos, de resíduos domésticos, de produtos 
manufaturados não recicláveis; 
g) desenvolver instalações de recuperação de energia para resíduos 
de madeira para a produção de calor, contribuindo para a 
descarbonização da economia, para a sustentabilidade e para a 
redução das emissões de gases de efeito estufa; 
h) garantir a recuperação de energia de pelo menos 70% (setenta 
por cento) dos resíduos até 2025; 
i) reduzir o desperdício de alimentos929. 

A hodierna redação do Código Ambiental Francês, no art. L541-II, fixa, 

como prioridade, a prevenção e a redução da produção e da nocividade de resíduos, 

atuando no projeto, fabricação e distribuição de substâncias e produtos e 

promovendo a reutilização, além de reduzir o impacto geral de uso de recursos e 

melhorar a eficiência de seu uso.  

Além disso, estabelece como hierarquia para o tratamento de resíduos a 

seguinte ordem: a) preparação para a reutilização; b) reciclagem; c) qualquer outra 

                                            
929 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18FA1E960DCD827FDB360A5863A7FCE4.
tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=
20200406>. Acesso em: 05 abr. 2020.. 



386 
 

 

recuperação, em particular recuperação de energia; d) eliminação. E prossegue 

resguardando os cuidados com a saúde humana, sem prejuízo ao meio ambiente – 

evitando criar riscos para a água, o ar, o solo, a fauna ou a flora930. 

Agindo na vanguarda, as alterações de fevereiro de 2020 no Código 

Ambiental Francês destacam como metas a organização do transporte de resíduos 

com limites de distância e volume, o fornecimento ao público de informações, a 

garantia do princípio da autossuficiência, a contribuição para a transição para uma 

economia circular e a economia dos recursos esgotáveis e a melhoria da eficiência 

no uso de recursos (art. L.541-II)931. 

A legislação realçada pontua metas ousadas em favor de uma gestão 

mais eficiente de resíduos sólidos. Um exemplo são os objetivos de taxa de coleta 

para a reciclagem de garrafas plásticas de bebidas. O art. L541-10-11-I determina 

que a França deve atingir a coleta de 77% das referidas garrafas até 2025, subindo 

para 90% tal objetivo até 2029. Indo além, o art. L541-10-17 estabelece o fim da 

comercialização de embalagens de plástico descartáveis até 2040932. 

Merece também destaque a concepção de responsabilidade alargada do 

produtor – que se estende por toda a legislação –, bem como o olhar para a eco-

organização com vistas às medidas de prevenção e gestão de resíduo, 

representando importante traço característico de um ordenamento que busca 

cooperação, solidarização e responsabilização no trato da temática ecológica. 

Percebe-se, enfim, que a França assume, em boa hora, posição de 

vanguarda na legislação ambiental de gestão de resíduos sólidos, alinhando-se com 

as diretivas do pacote europeu de economia circular e servindo de exemplo para 

                                            
930 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18FA1E960DCD827FDB360A5863A7FCE4.
tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=
20200406>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
931 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18FA1E960DCD827FDB360A5863A7FCE4.
tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=
20200406>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
932 França. Código Ambiental Francês (Code de l’environnement) - Lei Constitucional n. 2005-
205, de 1º de março de 2005: L541-10-11-I e L541-10-17. 
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outras nações que buscam sustentabilidade no trato da matéria do meio ambiente.  

Os estímulos normativos dos últimos anos indiscutivelmente são 

ferramental importante para resultados ambientalmente adequados. 

 

3.3.7 A experiência portuguesa na gestão dos resíduos sólidos 

3.3.7.1 Características de Portugal 

Outro país que merece uma atenção especial neste estudo sobre gestão 

de resíduos sólidos é Portugal. Não só pelos laços afetivos de colonizadores e pelas 

proximidades culturais e da própria língua materna com o Brasil, mas principalmente 

pelos resultados alcançados em menos de três décadas de alteração legislativa e 

investimentos no setor. 

Portugal é um país do oeste europeu, com área territorial de 92.090km²933 

– pouco menor que o Estado de Santa Catarina, ao sul do Brasil, que possui 

95.346km² – e população superior a 10 milhões de habitantes (10.302.674 segundo 

o censo de julho de 2020 - estimado)934. 

Relembre-se que Portugal, juntamente com a Espanha, passou a integrar 

a União Europeia em 1º de janeiro de 1986, por meio de Tratado de Adesão firmado 

em 12 de junho de 1985 junto aos países membros, à época, da comunidade 

europeia (Comunidade Econômica Europeia), integrada por Bélgica, Dinamarca, 

Alemanha, Grécia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido da 

Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 

edição especial L302, de 15 de novembro de 1985). 

Com a integração, Portugal assumiu compromissos e recebeu recursos. 

Muito dos compromissos e dos recursos ficaram vinculados a mudanças e 

                                            
933 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
934 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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investimentos na esfera ambiental, notadamente na gestão dos resíduos sólidos, 

uma vez que, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE, em 2005 cada habitante de Portugal produzia uma média de 

470kg/ano de resíduos sólidos, média esta superior à brasileira em 2008 (que 

segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE era 337kg/ano por habitante)935. 

Portugal é mais um exemplo de que as normas preconizadas pelas 

diretivas europeias e alterações legislativas internas promoveram ambiente 

adequado para o recebimento de investimentos públicos e privados e acabaram por 

fomentar alterações na gestão de resíduos com bons resultados para todos.  

 

3.3.7.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos em Portugal 

No ano de 1985, Portugal aprovou pela primeira vez um regime jurídico 

de gestão de resíduos, por meio do Decreto-Lei n. 488/85, de 25 de novembro 

daquele ano, decreto que estabelecia normas sobre resíduos sólidos936. 

Todavia, referido regime não alcançou resultados suficientes para 

amenizar ou solucionar as dificuldades do setor, possivelmente porque as normas 

inicialmente estabelecidas não foram capazes de acompanhar a dinâmica das 

relações sociais e as inovações tecnológicas em ramo sensível às referidas 

mudanças.  

Fez-se necessária a edição de novos diplomas legais para atualizar a 

legislação portuguesa a ponto de poder fazer frente, inclusive, às diretrizes fixadas 
                                            
935 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
936 BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Análise das Diversas 
Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos no Brasil, Europa, Estados 
Unidos e Japão. Disponível em:  
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/13076/1/Produto_4_-
_relatório_final_do_perfil_institucional,_quadro_legal_e_políticas_públicas_relacionados_a_resíduos_
sólidos_urbanos_no_Brasil_e_no_Exterior_P_BD.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2020.  
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pela União Europeia a partir de regramentos como as Diretivas 75/442/CEE, 

91/156/CEE – já destacadas anteriormente neste estudo. Tal contexto acabou por 

impor a revogação do Decreto-Lei n. 488/85 pelo advento do Decreto-Lei n. 310/95, 

de 20 de novembro de 1995, o qual também foi revogado mais tarde por outro 

Decreto-Lei, de n. 239/97, de 9 de setembro de 1997. 

Em termos práticos, a realidade portuguesa na década de noventa 

apontava para a coleta municipal de resíduos urbanos, que atendia cerca de 80% 

(oitenta por cento) da população – perto de 100% (cem por cento) nas áreas 

urbanas. No entanto, o destino final dos resíduos urbanos era essencialmente os 

grandes lixões,  cerca de 300 (trezentos) que recebiam num mesmo local resíduos 

urbanos, industriais e hospitalares, sem triagem e depositados sobre solo não 

protegido e queimados para redução do seu volume, sem controle ambiental e 

sanitário, com estimativa de que apenas 20% (vinte por cento) tivessem como 

destino final aterros controlados e duas unidades de compostagem, com menos de 

1% (um por cento) de coleta seletiva de resíduos de embalagens – basicamente 

coleta de vidro937. 

Tal quadro defasado dos anos 1990 demonstrava o acentuado atraso na 

temática dos resíduos, notadamente se os números de Portugal fossem comparados 

com aqueles dos demais estados membros da União Europeia. Esta realidade 

negativa, somada aos compromissos assumidos com as diretivas europeias, tornou 

prioritária ao poder público português a resolução dos problemas no gerenciamento 

dos resíduos sólidos e seus impactos nefastos ao meio ambiente. 

Como resposta, o governo português aprovou, em 1996, o primeiro plano 

nacional para o setor dos resíduos urbanos, chamado de Plano Estratégico para os 

Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), com período de atuação para os anos de 1997 

a 2007. Além destes, também foram criados o Plano Estratégico de Resíduos 

Industriais (PESGRI) e o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH).  

                                            
937 Agência Portuguesa do Ambiente - APA. PERSU 2020+: reflexão estratégica e ajustamentos às 
medidas do Persu 2020. Disponível em:  
<https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf>. Acesso em: 05 abr. 
2020.  
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O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) definiu 

três prioridades: encerramento e recuperação ambiental dos lixões, criação e 

construção de estruturas para coleta, transporte, tratamento e destino dos resíduos 

sólidos urbanos, e criação da base de apoio ao desenvolvimento da coleta seletiva e 

da reciclagem938.  

Ademais, as atividades seguiram a seguinte orientação e hierarquia para 

a gestão de resíduos: prevenção, tratamento, educação, reciclagem, gestão e 

exploração e monitoração. Indo além, concretamente fixaram-se objetivos: 

– encerramento de lixeiras;  
− criação de sistemas de gestão de resíduos urbanos municipais (um 
município ou uma associação de municípios que não faça parte de 
um sistema multimunicipal), multimunicipais (pelo menos dois 
municípios atendidos) e intermunicipais (gestão realizada por 
associação de municípios por meio de empresa intermunicipal);  
− construção de infraestruturas para o tratamento, valorização e 
eliminação de resíduos urbanos;  
− dinamização e implementação de coleta seletiva multimaterial;  
− definição das linhas de orientação geral para a constituição de 
sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos939. 

Resultados foram alcançados imediatamente. O cenário normativo e o 

engajamento dos envolvidos propiciaram o aporte financeiro originário dos fundos 

estruturais da UE, bem como o controle de metas exigido pela Comissão Europeia. 

Em dezembro de 2001, na metade do período fixado pelo PERS, alguns objetivos já 

tinham sido atingidos: encerramento e requalificação ambiental dos lixões; 

conclusão das novas infraestruturas nos sistemas intermunicipais e multinacionais; 

implementação da coleta seletiva, da triagem e da valorização dos resíduos de 

embalagens; e conclusão da construção de aterros sanitários como solução de 

tratamento e destino final940.  

                                            
938 TROTTA, Pasquale. A gestão de resíduos sólidos urbanos em Portugal. VII Congresso 
Nacional de Excelência em Gestão. Disponível em:  
<http://www.inovarse.org/filebrowser/download/8537>. Acesso em: 05 abr. 2020.  
939 Agência Portuguesa do Ambiente - APA. PERSU 2020+: reflexão estratégica e ajustamentos às 
medidas do Persu 2020. Disponível em:  
<https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf>. Acesso em: 05 abr. 
2020.  
940 Agência Portuguesa do Ambiente - APA. PERSU 2020+: reflexão estratégica e ajustamentos às 
medidas do Persu 2020. Disponível em:  
<https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf>. Acesso em: 05 abr. 
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Foram formados 30 (trinta) sistemas de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, “dos quais quatorze são sistemas multinacionais; dezesseis, sistemas 

intermunicipais, além das seis usinas de compostagem e quarenta e dois aterros 

sanitários distribuídos por todo o país”941.  

Inobstante os avanços, alguns alvos do plano estratégico não foram 

alcançados. Enquanto de um lado as metas de valorização energética e de 

reciclagem de resíduos de embalagens foram atingidas e assegurado o destino final 

adequado a todos os resíduos urbanos, de outro lado “a meta de prevenção ficou 

aquém porque a maioria das ações para o seu cumprimento estiveram mais do lado 

da economia do que do ambiente”942. Valorização orgânica e reciclagem 

apresentaram valores inferiores aos fixados e não se percebeu redução no ritmo de 

crescimento global da produção de resíduos sólidos. 

Paralelo a isso, novas políticas setoriais europeias surgiram, com outras 

metas a serem atingidas pelos estados membros. A Diretiva 2006/12/CE, por 

exemplo, estabeleceu o enquadramento legal para o tratamento dos resíduos na 

comunidade, fixando os requisitos essenciais para a gestão de resíduos e a 

obrigação de os estados membros elaborarem planos de gestão de resíduos. 

Nesse cenário, o Decreto-Lei n. 239/97 foi alterado pelo Decreto-Lei n. 

178/2006, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/12/CE e que se 

tornou o marco regulatório sobre resíduos em Portugal, determinando a elaboração 

de um Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) em seu art. 14943. 

                                                                                                                                        
2020.  
941 TROTTA, Pasquale. A gestão de resíduos sólidos urbanos em Portugal. VII Congresso 
Nacional de Excelência em Gestão. Disponível em:  
<http://www.inovarse.org/filebrowser/download/8537>. Acesso em: 05 abr. 2020.  
942 Agência Portuguesa do Ambiente - APA. PERSU 2020+: reflexão estratégica e ajustamentos às 
medidas do Persu 2020. Disponível em:  
<https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf>. Acesso em: 05 abr. 
2020.  
943 Portugal. Decreto-Lei n. 178, de 05 de setembro de 2006: aprova o regime geral da gestão de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n. 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n. 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de 
Dezembro. Disponível em:  <https://dre.pt/pesquisa/-/search/540016/details/maximized>. Acesso em: 
05 abr. 2020. “Art. 14. Plano nacional de gestão de resíduos. 1 - O plano nacional de gestão de 
resíduos estabelece as orientações estratégicas de âmbito nacional da política de gestão de resíduos 
e as regras orientadoras da disciplina a definir pelos planos específicos de gestão de resíduos no 



392 
 

 

A nova configuração legislativa imposta acabou por influenciar um novo 

ciclo de planejamento, de modo que, ainda no ano de 2006, foi elaborado e 

aprovado, para o período de 2007 a 2016, o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 

Urbanos II (PERSU II), com cinco eixos de atuação:  

– eixo 1: prevenção (programa nacional). 
– eixo 2: sensibilização/mobilização dos cidadãos. 
– eixo 3: qualificação e otimização da gestão de resíduos. 
– eixo 4: sistema de informação como pilar de gestão dos resíduos 
sólidos urbanos. 
– eixo 5: qualificação e otimização da intervenção das entidades 
públicas no âmbito da gestão dos resíduos sólidos urbanos944. 

Tais eixos de atuação encontram amparo nos princípios da 

autossuficiência, da prevenção e da valorização dos resíduos ao invés da simples 

eliminação. Prioridades e propósitos foram estabelecidos:  

– reduzir, reutilizar, reciclar;  
– reforço da separação na origem;  
– reduzir a deposição em aterro;  
– incentivar a valorização energética da fração não reciclável; 
– melhorar a informação setorial;  
– sustentabilidade dos sistemas de gestão de resíduos sólidos945. 

Alguns intentos foram alcançados no setor de gestão de resíduos, tais 

como o aumento de número de unidades de valorização orgânica e de reciclagem, 

melhoria na rede de coleta seletiva, aplicação da hierarquia da gestão de resíduos. 

Não obstante, outras metas não foram atingidas; além disso, alterações legislativas 

em nível nacional e no âmbito comunitário europeu – citam-se as Diretivas 

2008/98/CE e 2012/19/EU – determinaram novas diretrizes e novos desafios para os 

anos seguintes. Houve normatização para alguns fluxos especiais de resíduos: 

                                                                                                                                        
sentido de garantir a concretização dos princípios referidos no título I, bem como a constituição de 
uma rede integrada e adequada de instalações de valorização e eliminação de todo o tipo de 
resíduos, tendo em conta as melhores tecnologias disponíveis com custos economicamente 
sustentáveis. 2 - O plano nacional de gestão de resíduos tem um prazo máximo de vigência de sete 
anos e é aprovado por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo 
responsável pela área do ambiente e após audição da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”. 
944 TROTTA, Pasquale. A gestão de resíduos sólidos urbanos em Portugal. VII Congresso 
Nacional de Excelência em Gestão. Disponível em:  
<http://www.inovarse.org/filebrowser/download/8537>. Acesso em: 05 abr. 2020.  
945 Agência Portuguesa do Ambiente - APA. PERSU 2020+: reflexão estratégica e ajustamentos às 
medidas do Persu 2020. Disponível em:  
<https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf>. Acesso em: 05 abr. 
2020.  
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embalagens e resíduos de embalagens, pilhas e baterias, resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos, óleos lubrificantes, pneus usados, veículos em fim de vida, 

resíduos de construção e demolição. 

Esse contexto de transformação e de novas exigências tornou necessária 

a revisão do PERSU II, que culminou na criação do Plano Estratégico de Resíduos 

Sólidos Urbanos – PERSU 2020. Um salto administrativo e normativo foi dado. Uma 

nova visão, novos objetivos, novas metas globais e medidas para serem 

implementadas no quadro da gestão de resíduos urbanos foram fixados. Também se 

delimitou um novo ciclo para o alcance daquilo que foi proposto. Tais medidas foram 

materializadas na Portaria n. 187-A/2014, de 17 de setembro de 2014, que aprovou 

o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020). 

Referido plano tinha como metas: reduzir de 63% (sessenta e três por 

cento) para 35% (trinta e cinco por cento) a deposição, em aterro, dos resíduos 

urbanos biodegradáveis, relativamente ao ano de referência 1995; aumentar de 24% 

(vinte e quatro por cento) para 50% (cinquenta por cento) a taxa de preparação de 

resíduos para reutilização e reciclagem; e assegurar níveis de recolha seletiva de 47 

kg/habitante/ano. Além disso, os princípios gerais então estabelecidos para o Plano 

seriam concretizados em oito objetivos, que fundamentam o estabelecimento das 

metas e medidas para os resíduos urbanos entre 2014 e 2020: prevenção da 

produção e periculosidade dos resíduos urbanos; aumento da preparação para 

reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis; redução da deposição de 

resíduos urbanos em aterro; valorização económica e escoamento dos recicláveis e 

outros materiais do tratamento dos resíduos urbanos; reforço dos instrumentos 

econômico-financeiros; incremento da eficácia e capacidade institucional e 

operacional do setor; reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da 

inovação e da internacionalização do setor; e aumento do contributo do setor para 

outras estratégias e planos nacionais946. 

Todavia, nesse ínterim de desenvolvimento do PERSU 2020, em 2015 a 

                                            
946 Portugal. Portaria n. 187-A/2014, de 17 de setembro de 2014, que aprovou o Plano 
Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020). Disponível em:  
<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56928479/details/normal?l=1>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
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União Europeia apresentou um pacote de medidas incentivando a economia circular 

por meio da revisão de propostas legislativas para a gestão dos resíduos. Tal pacote 

de medidas se materializou, em 2018, com a publicação das novas diretivas - 

Diretivas 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 -, que modificaram a normativa 

comunitária em matéria de resíduos, com novos estímulos para que a sociedade 

civil, as empresas e os consumidores passem a adotar práticas e comportamentos 

que promovam a transição para uma economia circular, caracterizada por uma 

utilização sustentável dos recursos, com incremento da vida útil das matérias-primas 

primárias. 

 

3.3.7.3 Peculiaridades da gestão de resíduos em Portugal 

Entre os importantes desafios para o alcance efetivo da reciclagem e da 

reutilização de resíduos em Portugal, encontra-se a observância de prazos para os 

anos de 2025 e de 2030 no tocante à coleta seletiva de resíduos e sua destinação 

cada vez menor para aterros sanitários e maior para a reciclagem, com regime de 

responsabilidade ampliada do produtor, estimulando a economia circular.  

Tornou-se necessário, por conseguinte, realinhar o PERSU 2020 à nova 

realidade normativa em face das metas previstas em âmbito comunitário.  

Os novos desafios da gestão de resíduos urbanos associados à 

aprovação do “Pacote de Economia Circular”, em junho de 2018, e os desvios 

verificados relativamente ao cumprimento das metas estabelecidas, fundamentaram 

o realinhamento estratégico do PERSU2020+, que restou consolidado em 31 de 

julho de 2019, por intermédio da publicação da Portaria n. 241-B/2019 - aprova o 

PERSU 2020+, que constitui um ajustamento às medidas encontradas no PERSU 

2020947. 

Este é o atual cenário em Portugal no tocante à gestão de resíduos 

                                            
947 Portugal. Portaria n. 241-B/2019, de 31 de julho de 2019, que aprova o PERSU 2020+, que 
constitui um ajustamento às medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 
(PERSU 2020). Disponível em:  <https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/123610215/details/normal?q=241-B%2F2019>. Acesso em: 05 abr. 2020. 
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sólidos, que, sob o ponto de vista do arranjo institucional, tem a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), sob a tutela do Ministério do Ambiente e Transição Energética, 

como autoridade na área dos resíduos, e cujos trabalhos vêm alcançando bons 

resultados. 

Em uma nova etapa de estímulos normativos, a transição para a 

econômica circular, preconizada pela UE e transposta ao ordenamento jurídico 

português já começa a propiciar ampliação do cenário sustentável na gestão de 

resíduos, com soluções que beneficiarão a todos indistintamente. 

Isso posto, após o destaque ao modelo português de gestão de resíduos, 

antecedido pelos exemplos da França e da Alemanha, assim como pelo destaque 

das diretivas europeias, conveniente apresentar a gestão de resíduos na Espanha, 

que merece distinção não só pelos bons resultados que vem alcançando, mas 

principalmente porque neste caso específico houve a oportunidade ímpar de estudar 

sua sistemática in loco e de ter podido, por alguns meses, ter sido partícipe na 

produção e na destinação de resíduos sólidos urbanos enquanto morador da 

encantadora Alicante, Comunidade Valenciana. 

 

3.4 A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESPANHA 

3.4.1 Características da Espanha 

A Espanha se trata de país com destaque na legislação de resíduos 

sólidos. Nação localizada na região sudoeste da Europa, em região marcada pela 

presença do sol na maior parte do ano, possui rica cultura, conseguindo aliar, por 

meio de leis e práticas administrativas, a necessária preservação de uma história 

milenar juntamente com os necessários cuidados com o meio ambiente.  

O referido estado-membro da União Europeia possui destaque no cenário 

mundial. É o maior país da Europa Meridional; o segundo maior da Europa Ocidental 

e da União Europeia; o terceiro maior de todo o continente europeu948 e o 53º 

                                            
948 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
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(quinquagésimo terceiro) em área do mundo, com 505.370 km² (quinhentos e cinco 

mil, trezentos e setenta quilômetros quadrados)949.  

Em termos de população, a Espanha, com seus 50.015.792 (cinquenta 

milhões, quinze mil, setecentos e noventa e dois) habitantes, é o quarto país mais 

populoso da União Europeia, o quinto da Europa e o 29º (vigésimo nono) do 

mundo950. Segundo dados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos 

da América – CIA, a Espanha é a 15ª (décima quinta) economia mais importante do 

mundo951. 

Outro fator que revela a importância dos espanhóis para o mundo é o 

idioma. A Espanha é o berço da língua espanhola, segunda língua materna (nativa) 

mais falada no planeta952, que teve sua expansão no final do século XV, com as 

grandes navegações e a colonização das Américas, África e Ásia. O espanhol 

tornou-se a língua mãe de países como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai, Venezuela 

(todos nas Américas), além de língua oficial na Guiné Equatorial (África) e Filipinas 

(Ásia). Esta abrangência dá à língua espanhola destaque no mundo comercial, 

principalmente na comunidade europeia, onde, juntamente com o inglês, são as 

línguas mais utilizadas. Ainda, cabe destacar que o espanhol é atualmente a terceira 

língua mais utilizada na internet953. 

                                                                                                                                        
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
949 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
950 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
951 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/208rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
952 CIA - Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/402.html#SP>. 
Acesso em: 16 out. 2020. 
953 BOL - Brasil Online. As 10 línguas mais faladas na internet. Disponível em: 
<https://www.bol.uol.com.br/listas/as-10-linguas-mais-faladas-na-internet.htm>. Acesso em: 24 jan. 
2020. 
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Esse breve conjunto de apontamentos demonstra a importância 

espanhola no contexto mundial, demonstrando sua referência e capacidade de 

influenciar outras nações, notadamente no tocante a boas práticas e legislação de 

vanguarda na seara ambiental.  

Indo além, as condições de desenvolvimento econômico, social e político 

apontam para uma sociedade com alta atividade industrial, população com boas 

condições financeiras e mercado de consumo acelerado, sendo decorrência lógica 

uma alta geração de resíduos sólidos urbanos.  

Corrobora tal condição o documento publicado pelo Instituto Nacional de 

Estadística – INE da Espanha, o qual aponta que em 2018 foram gerados 137,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos no país – 4,3% mais que no ano de 2017 –

, sendo: i) 83,5% correspondentes a resíduos dos setores econômicos e 16,5% de 

resíduos produzidos pelas famílias; e ii) 97,6% de resíduos não perigosos e 2,4% de 

resíduos perigosos. Cumpre destacar que, do total de resíduos sólidos gerados, 

foram gerenciados pelas empresas de tratamento final de resíduos 

aproximadamente 122 milhões de toneladas, sendo 119,6 milhões de toneladas de 

resíduos não perigosos e 2,3 milhões de toneladas de resíduos perigosos. Por fim, 

do total de resíduos tratados, 48,2% acabaram em aterros sanitários, 38,7% foram 

reciclados, 10% foram reutilizados e 3,1% foram incinerados954. 

Ao examinar-se a quantidade de resíduos produzidos, percebe-se a 

considerável demanda espanhola por recursos naturais para movimentação da 

produção industrial e a necessidade da destinação adequada em termos ambientais 

dos resíduos, sob pena de colocar-se em risco não somente os ecossistemas 

regionais, mas também a vida em sociedade, com padrões insustentáveis de 

produção e consumo, razão pela qual o tema desta pesquisa atrai interesse. 

 

3.4.2 Evolução da legislação ambiental e de resíduos sólidos na Espanha 

                                            
954 INE – Instituto Nacional de Estadística. Cuentas medioambientales: Cuenta de los resíduos. 
Año 2018. Publicado em 26 nov. 2020. Disponível em: 
<https://www.ine.es/prensa/cma_2018_res.pdf>. Acesso em 17 jan. 2021, pp. 1-7. 
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Semelhantemente ao Brasil, a Espanha organiza-se em três níveis de 

administração e gestão: local pelos municípios, regional por comunidades 

autônomas e nacional. Todavia, por estar integrada à União Europeia, soma-se ao 

ordenamento jurídico espanhol um nível superior de administração e gestão, 

decorrente das normativas da comunidade europeia. 

Assim, por se tratar de um estado membro da União Europeia, a Espanha 

possui a obrigação de transpor todas as diretivas europeias em matéria de resíduos 

e legislar de maneira geral para todo o estado nacional, com cumprimento 

obrigatório por parte das comunidades autônomas e, por conseguinte, pelos 

municípios. E assim tem feito por meio da edição de diplomas legais, com destaque 

para cinco leis em especial nas últimas décadas: Leis 42/1975, 20/1986, 11/1997, 

10/1998 e, finalmente, 22/2011.  

Os antecedentes normativos das leis espanholas de resíduos se 

confundem com a história legislativa da União Europeia. García-Moreno Rodríguez, 

em obra de grande destaque para o estudo dos resíduos sólidos na Espanha, 

explica: 

Os primeiros regulamentos espanhóis e comunitários sobre o 
tratamento de resíduos vieram à luz em uníssono, numa época em 
que a conscientização ambiental estava tomando forma, primeiro no 
cenário internacional e imediatamente depois na Europa: foi em 
1975, três anos depois da importante Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (também conhecida como 
Conferência de Estocolmo, realizada na capital sueca em junho de 
1972), e dois anos após a sanção do primeiro "Programa de Ação 
das Comunidades Europeias em matéria de meio ambiente” (tornado 
público sob a forma de declaração mista do Conselho e dos 
representantes dos governos dos estados membros reunidos no 
Conselho em 22 de novembro de 1973), quando foram aprovadas 
tanto a Diretiva 75/442/CEE, do Conselho, de 15 de julho, sobre 
resíduos, como a Lei Espanhola 42/1975, de 19 de novembro, sobre 
dejetos e resíduos sólidos urbanos955. 

                                            
955 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados. Pamplona: Aranzadi, 2014, p. 42: “Las primeras 
regulaciones española y comunitaria sobre tratamiento de residuos o desechos vieron la luz al 
unísono, en un momento en que la concienciación ambiental tomaba cuerpo, primero en el panorama 
internacional, e inmediatamente después en el europeo: fue en 1975, tres años después de la 
importante Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (también conocida 
como Conferencia de Estocolmo, celegrada en la capital suece en junio de 1972), y dos más tarde de 
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Como se percebe, a Lei n. 42/1975 foi aprovada em um momento onde o 

cenário global passou a se voltar de forma mais efetiva para os cuidados com o 

meio ambiente. Em 1975, é bom que se diga, ainda não havia um compromisso 

formal da Espanha com a União Europeia. 

Relembre-se que a Espanha passou a integrar a União Europeia, 

juntamente como Portugal, tão-somente em 1º de janeiro de 1986, por meio de 

Tratado de Adesão firmado em 12 de junho de 1985 junto aos países membros, à 

época, da comunidade europeia (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, edição 

especial L302, de 15 de novembro de 1985).  

Foi neste primeiro momento de caminhada junto ao bloco europeu que a 

Espanha firmou importante marco legal em matéria de resíduos, com o advento da 

Lei n. 20/1986, de 14 de maio. A Lei n. 42/1975, portanto, vigeu por cerca de dez 

anos, até que então fosse publicada a referida lei básica de resíduos tóxicos e 

perigosos – Lei n. 20/1986, lei esta que incorporou ao ordenamento espanhol a 

Directiva 78/319/CEE, de 20 de março de 1978, do Conselho, que disciplinava estes 

tipos de resíduos que exigem um tratamento singular956.  

A inserção da Espanha na comunidade europeia foi fato marcante e 

decisivo para a adequada gestão dos resíduos e para que o necessário enfoque em 

favor do meio ambiente fosse considerado, sendo a lei de 1986 fruto deste 

momento. 

Os espanhóis continuaram a caminhada pari passu com a comunidade 

europeia. Enquanto a administração central espanhola trabalhava num projeto maior 

e mais ousado para uma lei geral dos resíduos sólidos, foi necessário amiúde tratar 

dos recipientes e embalagens, o que deu origem à Lei n. 11/1997, de 24 de abril, 

tendo por objeto justamente este tipo de resíduo e que fazia a transposição para o 

                                                                                                                                        
sancionarse el primer “Programa de Acción de las Comunidades Europeas en materia de medio 
ambiente” (hecho publico bajo la forma de una declaración mixta del Consejo y de los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno de Consejo el día 22 de noviembre de 
1973), cuando se aprobaron tanto la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los 
residuos, como la Ley española 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos” (tradução livre). 
956 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 43. 
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ordenamento jurídico espanhol da Diretiva 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, almejando harmonizar o gerenciamento de resíduos de embalagens dos 

diferentes países membros, a fim de evitar ou reduzir o seu impacto no meio 

ambiente957. 

A nação espanhola, portanto, tem seguido as diretrizes fixadas pelas 

normas europeias em tema de resíduos. Rodríguez demonstra: 

Desde então, como não poderia ser de outra forma, nosso Direito 
ambiental (Espanha) seguiu os passos estabelecidos pelas normas 
europeias, também em relação aos resíduos. As Diretivas 
comunitárias mencionadas nos parágrafos anteriores conheceram 
novas versões em 1991: a Diretiva 91/156/CEE, de 18 de março, 
alterou sua norma precedente de 1975, enquanto que a Diretiva 
91/689/CEE, de 12 de dezembro, revogou a norma de 1978 para 
resíduos tóxicos e perigosos. O Estado espanhol transpôs essas 
novas diretrizes e revogou as leis de 1975 e 1986 através da Lei 
10/1998, de 21 de abril, sobre Resíduos958. 

Fruto do respeito às diretrizes europeias, a Lei n. 10/1998 se constituiu na 

primeira regulação com caráter geral dos resíduos no ordenamento jurídico 

espanhol959. Tratou-se de um diploma legal bastante avançado, merecendo 

destaque a atuação do legislador ao propor um documento sistemático e sintético: 

de um lado ajuntava o conteúdo das duas diretivas comunitárias em uma única 

norma; de outro, incorporava uma nova temática não prevista no texto europeu e 

que também poderia ser regulada em apartado, qual seja, o tema dos solos 

contaminados.  

A referida lei de 1998 previa a elaboração de planos nacionais, regionais 

(comunidades autônomas) e locais, os quais deveriam disciplinar a geração de 

resíduos – atentando inclusive para a fase prévia de geração dos mesmos por meio 

da regulação das atividades de produtores –, importadores e comerciantes e, em 

                                            
957 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 44. 
958 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 43: “Desde entonces, como no podía ser 
de otra manera, nuestro Derecho ambiental ha seguido los pasos marcados por las normas europeas, 
también en relación con los residuos. Las Directivas comunitárias mencionadas en los párrafos 
anteriores conocieron nuevas versiones en el año 1991: la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, 
modificó su precedente-marco de 1975, mientras que la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, 
derrogó la norma de 1978 para los residuos tóxicos y peligrosos. El Estado español trasnpuso estas 
nuevas directivas y derrogó las leyes de 1975 y 1986 a través de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos” (tradução livre). 
959 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 43. 
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geral, de qualquer pessoa que coloque no mercado produtos geradores de resíduos.  

A base principiológica da Lei n. 10/1998 era vasta: princípios da 

prevenção e precaução, princípio de “quem contamina paga” ou poluidor-pagador, 

princípio da responsabilidade, princípio da proximidade. Entre tais princípios, merece 

destaque o princípio do poluidor-pagador, que ampliou a responsabilidade e 

delineou a base lógica de sustentação do sistema ao indicar o produtor, o 

importador, o comerciante, o agente, o intermediário ou qualquer pessoa como 

responsável pela colocação no mercado de produtos que com seu uso se convertam 

em resíduos, devendo tais atores arcarem com os custos da gestão adequada de 

tais dejetos e seus acessórios, entre eles as embalagens960. Em resumo, quem 

produziu algo que gerou resíduos possui responsabilidade na sua destinação, 

devendo arcar com os custos para tanto. 

Veja-se que a lei ousou, determinando, duas décadas atrás, que na 

elaboração dos produtos e das embalagens fosse considerado no seu desenho, 

fabricação, comercialização ou utilização, mecanismos que favorecessem a 

prevenção da geração de resíduos e facilitassem sua reutilização, reciclagem e 

valorização dos dejetos, ou que permitissem sua eliminação da forma menos 

prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, o poluidor-pagador 

deveria: i) assumir diretamente a gestão dos resíduos derivados de seus produtos, ii) 

participar de um sistema organizado de gestão desses resíduos ou iii) contribuir 

economicamente com os sistemas públicos de gestão de resíduos, de forma a cobrir 

os custos atribuíveis à gestão desses resíduos. Alternativamente, poderia o poluidor-

pagador aceitar um sistema de depósito, devolução e retorno dos resíduos 

derivados de seus produtos, assim como dos próprios produtos fora de uso, 

prestigiando-se a sua adequada destinação. Por fim, havia dever de informação 

anual para os órgãos competentes acerca dos resíduos produzidos no processo de 

fabricação e o resultado qualitativo e quantitativo das operações efetuadas961. 

A Lei n. 10/1998, apesar dos avanços e da sistematização do tema dos 

resíduos, em pouco mais de uma década de vigência ficou defasada em relação às 

                                            
960 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 22. 
961 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, pp. 22-23. 
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novas diretivas europeias, publicadas posteriormente, notadamente a Diretiva 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, tornando necessária a 

evolução legislativa. Sobre a referida diretiva, transcreve-se comentário de Heloíse 

Siqueira Garcia: 

Tal diretiva vem a se estabelecer como um marco jurídico da União 
Europeia para a gestão de resíduos, proporcionando os instrumentos 
que permitem dissociar a relação existente entre crescimento 
econômico e produção de resíduos, demonstrando o foco da 
comunidade europeia com a prevenção através das ideias de 
redução da produção de resíduos, reciclagem, reutilização e formas 
de valorização, contribuindo na luta contra a mudança climática962. 

Percebe-se que a diretiva de 2008 fortaleceu o objetivo de, em matéria de 

resíduos, “minimizar o impacto negativo da produção e gestão de resíduos na saúde 

humana e no ambiente, reduzindo a produção de recursos e propiciando a aplicação 

prática da hierarquia de resíduos”963.  

Para tanto, obrigou os estados membros a estabelecer, como instrumento 

essencial para desenvolver as políticas para a gestão de resíduos, planos de gestão 

de resíduos que ofereçam cobertura em todo o território geográfico de cada país, 

buscando fomentar uma atuação preventiva para i) reduzir a quantidade de resíduos 

por meio da reutilização ou do prolongamento da vida útil dos produtos, ii) minimizar 

os impactos adversos dos resíduos ao meio ambiente e à saúde humana e iii) 

obstaculizar o teor de substâncias nocivas presentes nos materiais e nos 

produtos964. 

Cabe destacar, ainda, que a diretiva europeia mencionada trouxe uma 

hierarquia em termos de política de prevenção e gestão de resíduos e alinhou 

importantes conceitos. Como hierarquia cita-se o seguinte rol: prevenção e redução, 

preparação para a reutilização, reciclagem, valorização do resíduo e eliminação. 

Neste contexto, reutilizar significa aproveitar os resíduos novamente para o mesmo 

fim a que foi concebido. Valorizar é qualquer operação cujo resultado principal seja 

                                            
962 GARCIA, Heloise Siqueira. Avaliação ambiental estratégica e política nacional de resíduos 
sólidos: uma análise da aplicação em suas ações estratégicas no contexto do Brasil e da 
Espanha. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, pp. 95-96. 
963 GARCIA, Heloise Siqueira. op. cit., 2015, p. 96. 
964 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 8. 
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transformar ou aproveitar o resíduo para uma outra finalidade igualmente útil. 

Eliminar é colocar um fim adequado em termos de destinação a um dejeto965. 

Para tais finalidades supracitadas, a Diretiva 2008/98/CE fixou a 

responsabilidade alargada do produtor, a fim de reforçar a reutilização, a prevenção, 

a reciclagem e outros tipos de valorização de resíduos. Os estados membros 

poderiam, inclusive, tomar medidas de caráter legislativo ou não legislativo para 

assegurar que uma pessoa singular ou coletiva que, a título profissional, 

desenvolvesse, fabricasse, transformasse, tratasse, vendesse ou importasse 

produtos (o produtor do produto) estivesse sujeita a tal regime de responsabilidade, 

distribuindo e repartindo os custos ambientais reais decorrentes da geração e da 

gestão de resíduos966.  

A Diretiva 2008/98/CE, portanto, impôs aos estados membros integrantes 

da União Europeia o dever de novos ajustes normativos e, por conseguinte, sua 

implementação nos ordenamentos jurídicos pátrios até o dia 12 de dezembro de 

2010, conforme estabelecido em seu art. 40.  

Não obstante, o tema resíduos já se encontrava ramificado no 

ordenamento jurídico espanhol em uma série de disposições normativas versando 

sobre a sua gestão e apresenta inclusive especificações sobre a variedade de 

resíduos. García-Moreno Rodríguez destaca, na sua lição, uma série de diplomas 

legais que disciplinavam a regulação deste tema e que se encontravam setorizados 

conforme as atividades de gestão e por categorias de resíduos: 

Com uma primeira setorização, certas atividades de gerenciamento 
de resíduos são regulamentadas, de modo que as normas básicas - 
legais ou técnicas - são fornecidas para a execução dessas 
atividades relacionadas aos resíduos. É o caso do Real Decreto 
1481/2001, de 27 de dezembro, que regulamenta a eliminação de 
resíduos em aterros sanitários (modificado pelo Real Decreto 
1304/2009, de 31 de julho), que transpõe a referida diretiva 
1999/31/CE; ou o Real Decreto 653/2001, de 30 de maio, sobre 
incineração de resíduos, que por sua vez transpõe a Diretiva 
2000/76/CE, também referida acima. 
A segunda possibilidade é a setorização por categorias de resíduos, 
quando existem razões - quase sempre técnicas - que aconselham 

                                            
965 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 8. 
966 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 9. 
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uma regulamentação específica de qualquer uma delas. Nesse 
sentido, já foi citado o regulamento, pela Lei 11/1997, sobre 
embalagens e resíduos de embalagens, já desenvolvido pelo Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. A este devem ser acrescentadas 
outras normas estatais, como, por exemplo, o Real Decreto 
1310/1990, de 29 de outubro, que regulamenta o uso de lodo de 
depuração no setor agrícola; Real Decreto 1383/2002, de 20 de 
dezembro, sobre gestão de veículos no final de sua vida útil; Real 
Decreto 208/2005, de 25 de fevereiro, sobre dispositivos elétricos e 
eletrônicos e gestão de seus resíduos; Real Decreto 1619/2005, de 
30 de dezembro, sobre gestão de pneus em fim de vida; Real 
Decreto 105/2008, de 1º de fevereiro, que regulamenta a produção e 
o gerenciamento de resíduos de construção e demolição; Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junho, sobre o gerenciamento de 
resíduos das indústrias extrativas e a proteção e reabilitação do 
espaço afetado pelas atividades de mineração967. 

Semelhantemente são os apontamentos de Antequera e Páiz sobre a 

legislação esparsa sobre resíduos no ordenamento jurídico espanhol, que merecem 

transcrição pela voluma de informações normativas e objetividade: 

As especialidades de tratamento de resíduos perigosos estão 
contidas no Real Decreto 833/1998, de 20 de julho, que aprova o 
regramento de desenvolvimento da revogada Lei 20/1986, sobre 
resíduos tóxicos e perigosos (modificado pelo Real Decreto 
952/1997, de 20 de junho, Real Decreto 367/2010, de 26 de março, e 
180/2015, de 13 de março, principalmente). A lista de regras 
existentes para a regulamentação especial de certos tipos de 
resíduos também é detalhada, no âmbito geral da Lei de Resíduos, 
como a Lei 11/1997, de 24 de abril, sobre embalagens e resíduos de 
embalagens, desenvolvida pelo Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril, ou, entre outras normas regulamentadoras, Real Decreto 

                                            
967 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., 2014, pp. 47-48: “Con una primera 
sectorialización se procede a regular ciertas actividades de gestión de resíduos, de modo que se 
aportan las normas básicas – jurídicas o técnicas – para la realización de estas atividades 
relacionadas con los residuos. Es el caso del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (modificado por el Real Decreto 
1304/2009, de 31 de julio), que transpone la ya citada Directiva 1999/31/CE; o del Real Decreto 
653/2001, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, que a su vez transpone la Directiva 
2000/76/CE, tambíen referida más atrás. La segunda posibilidad es la sectorizalización por categorías 
de residuos, cuando existan razones – casi siempre técnicas – que aconsejen una regulación 
específica de alguno de ellos. En este sentido, ya se citó la regulación, por la Ley 11/1997, de los 
envases y residuos de envases, ley desarrollada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. A esta 
cabe añadir otras normas estatales, como son, a título de ejemplo, el Real Decreto 1310/1990, de 29 
de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración em el sector agrário; el Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil; el Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos; el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso; 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos construcción y demolición; el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación des espacio afectado por 
atividades mineras” (tradução livre). 
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110/2015, de 20 de fevereiro, sobre equipamentos elétricos e 
eletrônicos e gestão de resíduos, Real Decreto 1.619/2005, de 30 de 
dezembro, sobre o gerenciamento de pneus fora de uso, o Real 
Decreto 679/2006, de 2 de junho, que regulamenta a gestão de óleos 
industriais usados, o Real Decreto 105/2008, de 1º de fevereiro, por 
onde se regula a gestão de resíduos de construção e demolição, ou 
Real Decreto 106/2008, de 1º de fevereiro, sobre pilhas e 
acumuladores e o gerenciamento abrangente de seus resíduos. Além 
da normativa específica para a regulamentação de outros resíduos 
excluídos do escopo da Lei de Resíduos, como resíduos radioativos, 
emissões para a atmosfera, cadáveres de animais, águas residuais, 
resíduos de mineração, etc. E é importante mencionar, também, em 
matéria de resíduos, as regras que regulam certos aspectos de sua 
gestão, como, entre outros, o Real Decreto 1.481/2001, de 27 de 
dezembro, que regulamenta a eliminação de resíduos por depósito 
em aterro sanitário. Devido à sua natureza prática e útil para a 
codificação e rotulagem de resíduos e para determinar sua inclusão 
em uma das categorias de resíduos perigosos ou não perigosos, 
também destacamos a Ordem MAM 304/2002, de 8 de fevereiro, 
através da qual são publicadas as operações de valorização e 
eliminação de resíduos, bem como a Lista Europeia de Resíduos. A 
Lista Europeia de Resíduos foi estabelecida na Decisão 2000/532/CE 
da Comissão, de 3 de maio de 2000968. 

Foi nesse contexto jurídico-normativo em que, de forma relativamente 

tardia – quase três anos depois do prazo fixado pela Diretiva 2008/98/CE –, houve a 

transposição do tema resíduos para a legislação espanhola, que culminou com a 

edição da Lei n. 22, no dia 28 de julho de 2011, também conhecida como a Lei de 

                                            
968 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. op. cit., 2018, p. 218. “Las 
especialidades de tratamiento de los residuos peligrosos se contienen en el Real Decreto 833/1998, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la derogada Ley 20/1986, de 
residuos tóxicos y peligrosos (modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, Real Decreto 
367/2010, de 26 de marzo y 180/2015, de 13 de marzo, principalmente). También es prolija la 
relación de normas existentes para la regulación especial de determinados tipos de residuos, dentro 
del marco general de la Ley de Residuos, como la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases, desarrollada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, o, entre otras normas 
reglamentarias, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
gestión de sus residuos, el Real Decreto 1.619/2005, de 30 de diciembre, de gestión de neumáticos 
fuera de uso, el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, o el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión integral de sus residuos. Además de la normativa específica para la 
regulación de otros resíduos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Residuos, como los 
residuos radiactivos, las emisiones a la atmosfera, los cadáveres de animales, aguas residuales, 
resudos mineros, etc. Y es importante mencionar, también, en matéria de residuos, las normas que 
regulan aspectos determinados de su gestión, como, entre otros, el Real Decreto 1.481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito em Vertedero. Por su 
carácter práctico y utilidade para la codificación y etiquetado de los residuos y para la determinación 
de su inclusión en una de las categorias de residuos peligrosos o no peligrosos, destacamos também 
la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminiación de residuos, así como la Lista Europea de Residuos. La Lista Europea de Residuos se 
estableció en la Decisión de la Comisión 2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000" (tradução livre). 
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Resíduos e Solos Contaminados – LRSC, atual marco jurídico para o trato dos 

resíduos na Espanha.  

Antequera e Páiz, em artigo sobre o regime jurídico dos resíduos, na obra 

organizada por Torres López e Arana Garcia, explicam: 

A transposição da referida diretiva para a ordem jurídica espanhola 
foi realizada pela Lei 22/2011, de 28 de julho, sobre resíduos e solos 
contaminados, norma que estabelece o regime jurídico básico para 
resíduos na Espanha, tanto para resíduos perigosos, como para os 
que não o são ou para aqueles que, ademais, são objeto de uma 
regulamentação específica. Esta lei foi modificada em várias 
ocasiões, destacando as modificações operadas pela Lei 11/2012, de 
9 de dezembro, sobre medidas urgentes em matéria ambiental, e 
pela Lei 5/2013, de 11 de junho969. 

Antes de adentrar no exame da referida lei, necessário se faz realçar que 

a lógica do sistema normativo espanhol continuou a seguir a divisão em níveis 

administrativos, de modo que a novel lei se apresentou como diploma de caráter 

nacional e geral, sem prejuízo das normas regionais e municipais em efeito cascata. 

García-Moreno Rodríguez esclarece: 

Observe que o teor extraordinariamente técnico que geralmente 
caracteriza esses assuntos faz com que a “legislação em cascata” 
que acaba de ser descrita - da norma geral à setorial - atenda, em 
nível estadual e ocasionalmente, até três etapas sucessivas: lei geral 
- decreto setorial real - ordem ministerial de desenvolvimento. Mas a 
cascata não para necessariamente, pois o jogo de competência em 
matéria de meio ambiente estabelecido na Constituição atribui ao 
Estado nacional apenas uma competência sobre a "legislação 
básica" sobre sua proteção, que é tanto quanto conceder às 
comunidades autônomas a capacidade de desenvolvimento 
regulatório - além da fiscalização. Essa circunstância atribui ao LRSC 
seu outro caráter essencial, o de uma regra básica (...)970. 

                                            
969 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. Derecho Ambiental. 3 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2018, pp. 217-218. “La transposición 
de dicha Directiva al ordenamento jurídico español se há realizado mediante la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que es la norma que establece el régimen jurídico básico 
de los resíduos en España, tanto para los resíduos peligrosos como para los que no lo son o para 
aquellos que, además, son objeto de una regulación específica. Esta Ley ha sido modificada en 
diversas ocasiones, destacando las modificaciones operadas por la Ley 11/2012, de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia de medio ambiente, y por la Ley 5/2013, de 11 de junio" (tradução 
livre). 
970 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., 2014, p. 48: “Nótese que el tenor 
extraordinariamente técnico que suele caracterizar a estas materias provoca que la “legislación em 
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As comunidades autônomas, portanto, dispõem de legislação 

complementar ao tema dos resíduos. Os municípios, por seu turno, possuem sua 

organização em matéria de gestão de resíduos urbanos, que dispõe sobre as 

obrigações dos produtores, dos possuidores e gestores deste tipo de resíduos e as 

condições de apresentação dos resíduos no âmbito de cada território municipal. 

Toda esta normativa encontra justificativa no potencial dos resíduos, seja na sua 

geração, seja na sua gestão, para causar impactos negativos sobre a saúde humana 

e sobre o meio ambiente, razão pela qual se fazem necessárias medidas que 

previnam, evitem ou minimizem tais impactos971.  

Dito isso, a Lei n. 22/2011 trata-se, por um lado, de lei geral da matéria de 

resíduos na Espanha; de outro lado, do ponto de vista técnico-legislativo interno é 

diploma legal de caráter fundamental em sua quase totalidade, que é seguido pelos 

correspondentes desenvolvimentos normativos das comunidades autônomas. 

García-Moreno Rodríguez pontua sobre esta dupla circunstância da lei de resíduos 

na Espanha: 

A explicação para esta dupla circunstância também é dupla. Em 
primeiro lugar, a natureza de norma-marco é explicada pela prática 
europeia: como visto, um esquema geral de normas/normas setoriais 
é o seguido pela legislação comunitária sobre resíduos; se é verdade 
que o legislador espanhol está vinculado apenas pelo fundo 
normativo, também é verdade que - sem ser obrigado a fazê-lo – 
este mesmo legislador tem seguido esta mesma prática também na 
forma. Em segundo lugar, a condição da regra básica (em sua 
maioria, como será visto) se deve ao desenho constitucional da 
distribuição de competências entre o Estado (nacional) e as 
Comunidades Autônomas (regiões) em questões ambientais972. 

                                                                                                                                        
cascada” que acaba describirse – desde la norma de carácter general a la sectorial – conozca en 
ocasiones, y en el ámbito estatal, hasta tres escalones sucesivos: ley general - Real Decreto sectorial 
– Orden Ministerial de desarrollo. Pero no se detiene ahí, necesariamente, la cascada, pues el juego 
competencial en materia de medio ambiente fijado en la Constitución atribuye al Estado únicamente 
una competencia sobre “legislación básica” sobre su protección, lo que es tanto como otorgar a las 
Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollo normativo – además de la ejecución –. Esta 
circunstancia atribuye a la LRSC su otro carácter esencial, el de norma básica (...)” (tradução livre). 
971 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. Derecho Ambiental. 3 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2018, p. 219. 
972 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 46: “La explicación de esta doble 
circusntancia es también doble. En primer lugar, el carácter de norma-marco se explica por la práxis 
europea: según vimos, tal esquema norma general/normas sectoriales es el seguido com el Derecho 
comunitário de resíduos; cierto que el legislador español solo está vinculado por el fondo normativo, 
pero lo certo es que – sin estar obligados a ello – hemos seguido su misma práxis también en la 
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A Lei n. 22/2011, a propósito, possui estrutura interessante. O título I é 

dividido em dois capítulos; o primeiro apresenta disposições gerais, apontando o seu 

objeto, o âmbito de aplicação e definições, enquanto o segundo se volta para a base 

principiológica da política de resíduos e poderes. O título II, por sua vez, destaca os 

instrumentos da política de resíduos, com planos e programas de gerenciamento de 

resíduos, programas de prevenção de resíduos e medidas e instrumentos 

econômicos. O título III é segmentado em três capítulos e se volta para a produção, 

posse e gestão dos resíduos, com destaque para as obrigações e objetivos na 

gestão. Seguindo, no título IV trata-se da responsabilidade alargada do produtor do 

produto, tema fundamental para a definição da lógica de obrigações e de 

responsabilização de produtores. Registra-se, também, que a lei vai além e dispõe, 

inclusive, sobre solos contaminados; porém, tal tema não é enfocado diretamente na 

presente pesquisa e por isso não será detalhado. Por fim, a lei apresenta anexos no 

intuito de complementar as informações necessárias para a gestão dos resíduos973. 

Além de um respeitável preâmbulo dividido em onze partes, a Lei n. 

22/2011 é composta por 56 artigos que se distribuem em sete títulos, a que se 

somam dezesseis disposições adicionais, oito disposições transitórias, uma 

disposição revogatória, quatro disposições finais e doze anexos. A ordem e a 

estrutura da referida lei merecem uma avaliação positiva, segundo García-Moreno 

Rodríguez, pois na média a lei espanhola melhora a diretiva europeia transposta, 

que sofre de uma certa desordem sistemática974.  

A elogiável estrutura da Lei n. 22/2011 contribui para a apresentação de 

um diploma normativo bastante didático e de fácil interpretação. Alguns pontos 

passam a ser destacados no tocante à parte da lei que dispõe sobre resíduos, 

deixando-se de lado as disposições sobre solos contaminados, uma vez que não 

são alvo do presente estudo. E não se esqueça que um bom diploma normativo 
                                                                                                                                        
forma. En segundo lugar, la condición de norma básica (en su mayoria, como veremos) se deve al 
diseño constitucional de la distribución de competências entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas em matéria de medio ambiente” (tradução livre). 
973 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
974 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 51: “En general, el orden y estructura de la 
ley merecen una valoración positiva: en buena media mejora a la Directiva que transpone, que - a 
nuestro juicio - adolece de cierto desorden sistemático” (tradução livre). 
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oferece meios para salutares transformações sociais. 

O preâmbulo apresenta as razões da sua promulgação – crescimento 

econômico que tem atrelado a si atividades que culminam com o aumento da 

produção de resíduos, impactando diretamente na sustentabilidade do modelo 

econômico europeu –, apontando a necessidade de atualização e melhora na gestão 

e fluxo dos resíduos. 

O primeiro título, nominado de “disposições e princípios gerais”, é 

formado pelos artigos de 1 a 13, divididos em dois capítulos. O capítulo primeiro, em 

suas disposições gerais, dedica-se ao objeto da lei, seu âmbito de aplicação, 

conceitos relevantes, subprodutos, destinação, classificação e lista europeia de 

resíduos. O capítulo segundo, intitulado de princípios da política de resíduos e 

competências administrativas, apresenta os vetores principiológico – espinha dorsal 

– da política de gerenciamento dos resíduos e a divisão de competências 

administrativas no âmbito estatal. 

O objeto da lei, disposto no primeiro artigo – art. 1º –, é regular a gestão 

dos resíduos impulsionando medidas que previnam sua geração e mitiguem os seus 

impactos adversos sobre a saúde humana e o meio ambiente, melhorando a 

eficiência no uso dos recursos. A lei ainda regula o regime jurídico dos solos 

contaminados975. Extrai-se desta redação três objetivos: prevenir a geração de 

resíduos, mitigar os impactos negativos dos resíduos sobre a saúde humana e o 

meio ambiente e melhorar a eficiência na destinação dos recursos.  

O art. 2º da lei dispõe sobre o âmbito material de sua aplicação, qual seja, 

os resíduos. Esta é a regra; todavia, no referido dispositivo se encontram alguns 

tipos de resíduos que não são regidos pela Lei n. 22/2011, quais sejam: as emissões 

na atmosfera reguladas pela Lei n. 34/2007, de 15 de novembro; os solos de 

                                            
975 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto 
regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 
mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen 
jurídico de los suelos contaminados” (tradução livre). 
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escavação não contaminados e outros materiais escavados durante as atividades de 

construção; os resíduos radioativos; os explosivos desclassificados e as matérias 

fecais976.  

O art. 2º também dispõe que a lei é de aplicação subsidiária, no que não 

contraria norma comunitária existente, às águas residuais, aos subprodutos animais 

cobertos pelo Regulamento (CE) n. 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, aos cadáveres de animais que tenham sido mortos de forma diferente ao 

sacrifício; e aos resíduos resultantes da prospecção, extração, tratamento ou 

armazenamento de recursos minerais, assim como da exploração de pedreiras 

cobertas pelo Real Decreto 975/2009, de 12 de junho.  

Em seu art. 3º, a LRSC apresenta importantes definições. Para o presente 

estudo, a principal categoria conceituada é resíduo, que se refere a “qualquer 

substância ou objeto que o seu possuidor descarte ou tenha a intenção ou a 

obrigação de descartar”977.  

García-Moreno Rodríguez faz algumas críticas sobre este conceito 

apresentado na Lei n. 22/2011. Questiona primeiro a técnica legislativa ao ponderar 

que a referida definição deveria ter constado no primeiro ou no segundo artigo da lei, 

                                            
976 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Esta Ley 
es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones: a) Las emisiones a la 
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, así como el dióxido de carbono capturado y transportado con fines de almacenamiento 
geológico y efectivamente almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Ley 
40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Tampoco se 
aplicará al almacenamiento geológico de dióxido de carbono realizado con fines de investigación, 
desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos siempre que la capacidad prevista de 
almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas. b) Los suelos no contaminados excavados y otros 
materiales naturales excavados durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza 
de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra 
donde fueron extraídos. c) Los residuos radiactivos. d) Los explosivos desclasificados. e) Las 
materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2.b), paja y otro material natural, agrícola o 
silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la 
producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan 
en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente” (tradução livre). 
977 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 3. Definiciones (...). a) ‘Residuo’: 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar” (tradução livre). 
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de forma menos ampla, com maior precisão; todavia, reconhece o autor que a 

conceituação genérica do termo resíduo é inevitável, devendo recair sobre a 

jurisprudência interpretar aquilo que se encaixa no conceito legal. Ainda, o 

doutrinador espanhol lembra que tanto a norma europeia, quanto a lei espanhola, 

não exige que resíduo pertença a categorias prefixadas, tratando-se a classificação 

e a lista europeia do art. 6º da LRSC um rol exemplificativo, que contribui para 

ilustrar a definição de resíduos. Continuando, García-Moreno Rodríguez pondera 

que a substituição da expressão “desprender-se”, constante na antiga Lei n. 

10/1998, pelo termo “descarte” da Lei n. 22/2011, não foi tecnicamente a mais 

acertada, porque “descartar” envolve vontade (decisão expressa de deixar de usar 

algo), enquanto “desprender” abrange tanto ações voluntárias, quanto involuntárias 

(deixar de usar algo, mesmo sem vontade para tanto, involuntariamente), o que pode 

gerar dúvidas e inclusive limitar o conceito de resíduo978. 

Outros conceitos trazidos pela lei possuem relevância para este trabalho, 

especialmente porque ligados ao tema dos resíduos sólidos pós-consumo. A lei 

apresenta, em seu art. 3º, 26 (vinte e seis) categorias operacionais; contudo, 

ressaltam-se a seguir, junto ao conceito de resíduo, outras dezesseis definições com 

interesse para este estudo: 

a) resíduo: qualquer substância ou objeto que o seu possuidor 
descarte ou tenha a intenção ou a obrigação de descartar. 
b) resíduos domésticos: resíduos gerados em residências como 
consequência das atividades domésticas. Os resíduos domésticos 
também são considerados semelhantes aos anteriormentes gerados 
em serviços e indústrias. Também estão incluídos nesta categoria os 
resíduos domésticos de dispositivos elétricos e eletrônicos, roupas, 
pilhas, baterias, móveis e utensílios, além de resíduos e detritos de 
pequenos trabalhos de construção e reparo domiciliar. 
(...) 
h) prevenção: conjunto de medidas adotadas na fase de concepção 
e desenho, produção, distribuição e consumo de uma substância, 
material ou produto, para reduzir: 
1. a quantidade de resíduos, inclusive através da reutilização dos 
produtos ou da extensão da vida útil dos produtos. 
2. os impactos adversos ao meio ambiente e à saúde humana dos 
resíduos gerados, incluindo a economia no uso de materiais ou 
energia. 
3. o conteúdo de substâncias nocivas em materiais e produtos. 

                                            
978 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., pp. 55-56. 
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i) produtor de resíduos: qualquer pessoa física ou jurídica cuja 
atividade produz resíduos (produtor inicial de resíduos) ou qualquer 
pessoa que efetue operações de tratamento prévio, de mistura ou de 
outro tipo que causem uma mudança de natureza ou de composição 
desses resíduos. No caso de mercadorias retiradas pelos serviços de 
controle e inspeção nas instalações de fronteira, o representante da 
mercadoria, ou o importador ou exportador da mesma, será 
considerado o produtor de resíduos. 
j) possuidor de resíduos: o produtor de resíduos ou outra pessoa 
física ou jurídica que está na posse de resíduos. 
k) revendedor (negociante): qualquer pessoa física ou jurídica que 
atue por conta própria na compra e posterior venda de resíduos, 
incluindo revendedores (negociantes) que não tomam posse física 
dos resíduos. 
l) agente: qualquer pessoa física ou jurídica que organize a 
recuperação ou eliminação de resíduos em nome de terceiros, 
incluindo agentes que não tomem posse física dos resíduos. 
m) gestão de resíduos: a coleta, o transporte e o tratamento de 
resíduos, incluindo a supervisão dessas operações, bem como a 
manutenção pós-fechamento de aterros, incluindo ações realizadas 
como revendedor (negociante) ou agente. 
n) gestor de resíduos: a pessoa ou entidade, pública ou privada, 
registrada por autorização ou comunicação que realiza qualquer das 
operações que compõem a gestão de resíduos, independentemente 
de serem ou não produtores dos mesmos. 
ñ) coleta: operação que consiste na recolhida de resíduos, incluindo 
a classificação e o armazenamento inicial para o transporte até uma 
estação de tratamento. 
o) coleta seletiva: a coleta na qual um fluxo de resíduos é mantido 
separadamente, de acordo com seu tipo e natureza, para facilitar o 
tratamento específico.  
p) reutilização: qualquer operação mediante a qual produtos ou 
componentes de produtos que não sejam resíduos são utilizados 
novamente para os mesmos fins para os quais foram concebidos. 
q) tratamento: operações de valorização (recuperação) ou 
eliminação, incluída a preparação anterior à valorização 
(recuperação) ou eliminação. 
r) valorização (recuperação): qualquer operação cujo resultado 
principal seja que o resíduo sirva a um propósito útil, substituindo 
outros materiais que, de outra forma, seriam utilizados para 
desempenhar uma função específica ou que o resíduo esteja 
preparado para cumprir essa função na instalação ou na economia 
em geral. O anexo II contém uma lista não exaustiva de operações 
de valorização (recuperação). 
s) preparação para reutilização: a operação de valorização 
(recuperação) que consiste em verificar, limpar ou reparar, mediante 
a qual produtos ou componentes de produtos que se tornaram 
resíduos são preparados para que possam ser reutilizados sem 
qualquer outra transformação prévia. 
t) reciclagem: qualquer operação de recuperação pela qual os 
resíduos são transformados novamente em produtos, materiais ou 
substâncias, seja para a finalidade original, seja para qualquer outra 
finalidade. Inclui a transformação do material orgânico, mas não a 
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valorização (recuperação) energética, nem a transformação em 
materiais que seriam utilizados como combustíveis ou para 
operações de aterro. 
(...) 
v) eliminação (descarte): qualquer operação que não seja 
recuperação, mesmo que a operação tenha como consequência 
secundária o aproveitamento de substâncias ou energia. Uma lista 
não exaustiva das operações de eliminação é apresentada no anexo 
I (grifou-se)979. 

                                            
979 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta 
Ley se entenderá por: a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar. b) «Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares 
como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los 
similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría 
los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 
acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos los 
residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los 
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. c) «Residuos comerciales»: residuos 
generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de 
restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. d) 
«Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 
excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. e) 
«Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas 
en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido.f) «Aceites usados»: todos los aceites minerales o 
sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente 
previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los 
aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. g) «Biorresiduo»: residuo 
biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 
residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. h) «Prevención»: conjunto 
de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de 
consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 1.º La cantidad de residuo, incluso 
mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 2.º Los 
impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo 
el ahorro en el uso de materiales o energía. 3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y 
productos. i) «Productor de residuos»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 
residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en las 
instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, o 
bien al importador o exportador de la misma. j) «Poseedor de residuos»: el productor de residuos u 
otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. k) «Negociante»: toda persona física 
o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los 
negociantes que no tomen posesión física de los residuos. l) «Agente»: toda persona física o jurídica 
que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los 
agentes que no tomen posesión física de los residuos. m) «Gestión de residuos»: la recogida, el 
transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el 
mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente. n) «Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada 
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Verifica-se, portanto, que a lei espanhola tratou didaticamente de 

conceitos fundamentais para a gestão de resíduos. Além de conceituar resíduos e 

suas categorias, tratou da prevenção como conjunto de medidas para reduzir suas 

quantidades, os seus impactos adversos sobre o meio ambiente e sobre a saúde 

humana e o conteúdo de substâncias nocivas nos materiais ou nos produtos. Indo 

além, a lei esclareceu os diversos agentes que atuam na cadeia produtiva e que 

manuseiam os resíduos e, por fim, explicou sobre as operações de tratamento dos 

resíduos: coleta, coleta seletiva, reutilização, tratamento, valorização (ou 

recuperação), preparação para a reutilização, reciclagem e eliminação (ou 

destinação).  

Fundamental ainda realçar que a lei sobre resíduos espanhola, em seu 

art. 4º, fez distinção entre resíduos e subprodutos, explicando que “uma substância 

                                                                                                                                        
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. ñ) «Recogida»: operación consistente 
en el acopio de residuos, incluida la  clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una 
instalación de tratamiento. o) «Recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se 
mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. p) 
«Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. q) 
«Tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la 
valorización o eliminación. r) «Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 
residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 
para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 
instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización. s) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización 
consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna 
otra transformación previa. t) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es 
con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 
como combustibles o para operaciones de relleno. u) «Regeneración de aceites usados»: cualquier 
operación de reciclado que permita producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, 
en particular mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos 
que contengan dichos aceites. v) «Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, 
incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias 
o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. w) 
«Mejores técnicas disponibles»: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen en el artículo 
3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. x) «Suelo contaminado»: aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la 
actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el 
medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así 
se haya declarado mediante resolución expresa. y) «Compost»: enmienda orgánica obtenida a partir 
del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. 
No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico 
biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado” (tradução livre). 
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ou objeto, proveniente de um processo de produção cuja finalidade primária não seja 

produzir esta substância ou objeto pode ser considerada como subproduto e não 

como resíduo”. Ademais, a lei também tratou da possibilidade de um resíduo deixar 

de ser caracterizado como tal na hipótese de passar por processos de valorização e 

reciclagem, atendendo as condições estabelecidas pelo seu art. 5º980. 

Continuando, a Lei n. 22/2011 trata, no Capítulo II do Título I, dos 

princípios da política de resíduos, destacando cinco princípios que procuram seguir 

os ditames da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho: proteção 

da saúde humana e do meio ambiente (gestão de resíduos sem colocar em perigo a 

saúde humana e sem causar danos ao meio ambiente); hierarquia de resíduos (rol 

de prioridades de atividades na gestão dos resíduos); autossuficiência e proximidade 

(estabelecimento de uma rede integrada de instalações para gestão de resíduos); 

acesso à informação e participação em matéria de resíduos (harmonização com a 

Lei espanhola n. 27/2006, que regula o direito de acesso à informação também na 

temática ambiental); e custos da gestão de resíduos (vinculado ao princípio 

ambiental do “quem contamina paga”, que direciona para o produtor inicial, para o 

possuidor atual ou para o possuidor anterior de resíduos os custos relativos à sua 

gestão)981. 

Cabe salientar que o sistema de gestão de resíduos espanhol reproduz o 

princípio da hierarquia estabelecido nos regulamentos comunitários europeus. Este 

princípio estabelece que a prevenção deve ser a principal prioridade em relação à 

                                            
980 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 4. Subproductos. 1. Una sustancia u 
objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo definido en el 
artículo 3 (...). Artículo 5. Fin de la condición de residuo. 1. Por orden del Ministro de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino se podrán establecer los criterios específicos que determinados tipos de 
residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, deberán 
cumplir para que puedan dejar de ser considerados como tales, a los efectos de lo dispuesto en esta 
Ley (...)” (tradução livre). 
981 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “CAPÍTULO II. Principios de la política de 
residuos y competencias administrativas. Artículo 7. Protección de la salud humana y el medio 
ambiente (...). Artículo 8. Jerarquía de residuos (...). Artículo 9. Autosuficiencia y proximidad (...). 
Artículo 10. Acceso a la información y participación en materia de residuos (...). Artículo 11. Costes de 
la gestión de los residuos (...)” (tradução livre). 
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política de resíduos (não produzir resíduos; alternativamente, reduzir a sua 

produção), seguida, nesta ordem, pela preparação para a reutilização e pela 

reciclagem, além de outras formas de recuperação, incluindo a recuperação de 

energia. A eliminação de resíduos, fundamentalmente por meio de aterro sanitário 

ou outra destinação adequada, é apresentada como a última opção na hierarquia 

para gerenciar resíduos982. 

Prosseguindo, a LRSC fixou, no art. 12, competências administrativas, 

com divisão em âmbito federal (nacional), das comunidades autônomas (regional) e 

das entidades locais ou dos conselhos provinciais, fomentando-se a ideia de 

elaboração de planos em cada nível administrativo, levando-se em consideração 

critérios de generalidade (visão macro) e especificidades (visão micro). E, em seu 

art. 13, a lei inovou ao criar a comissão de coordenação em matéria de resíduos, 

órgão este ligado ao Ministério do Meio Ambiente, Meio Rural e Marinho (atual 

Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico), e que tem função de 

cooperação técnica e colaborativa entre as administrações competentes em matéria 

de resíduos983.  

A propósito, as seguintes diretrizes são comuns a todos os fluxos de 

resíduos no território espanhol: 

- coordenar as atividades de todas as administrações envolvidas, 
especialmente através da Comissão de Coordenação e seus grupos 
de trabalho específicos, para evitar barreiras; 
- melhorar as informações e incrementar a transparência no âmbito 
de resíduos, com a criação do Registro de Produção e Gestão de 
Resíduos, uma espécie de registro único e compartilhado para todo o 
território do Estado espanhol; 
- fortalecer, aumentar e coordenar as atividades de inspeção, 
controle e vigilância, especialmente para evitar distorções do 

                                            
982 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 8. Jerarquía de residuos. 1. Las 
administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de 
prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global, la 
jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad: a) Prevención; b) Preparación para la 
reutilización; c) Reciclado; d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y e) 
Eliminación” (tradução livre). 
983 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
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mercado associadas ao gerenciamento ilegal de resíduos; 
- destinar mais recursos humanos e econômicos ao setor de resíduos 
para, entre outras coisas, aprimorar o conhecimento sobre 
tratamentos e basear as decisões em critérios técnicos; 
- aumentar e melhorar a comunicação e a sensibilização;  
- facilitar a reincorporação de materiais de resíduos ao mercado, 
garantindo a proteção da saúde humana e do meio ambiente984. 

Juras destaca que a Lei n. 22/2011, em seu art. 14985, prevê planos para 

o gerenciamento dos resíduos em níveis nacional, das comunidades autônomas e 

locais. Há, volta-se a dizer, um plano estatal nacional que define a estratégia geral 

para a gestão dos resíduos e que fixa os objetivos mínimos. As comunidades 

autônomas, por sua vez, elaboram seus respectivos planos de gestão, 

possibilitando-se às entidades locais a realização, individual ou de forma conjunta, 

de programas de gestão de resíduos986. 

A elaboração de planos sobre resíduos, que se apresentam como 

instrumentos programáticos que adquirem um valor vinculante para políticas 

públicas em matéria de gestão de resíduos, é, portanto, determinação legal. Páiz e 

Antequera informam sobre a existência do PEMAR 2016-2022 - Plan Estatal Marco 

de Gestión de Resíduos, resolução de 16 de novembro de 2015 que estabelece o 

marco estratégico geral da política de resíduos, as orientações e a estrutura a que 

deverão ajustar-se os planos autonômicos987. O referido plano se apresenta em 

conformidade com os arts. 10, 12 e 14 da LRSC e com o art. 26.2 da Lei n. 21/2013 

(lei de avaliação ambiental). 

                                            
984 Espanha. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Disponível em: <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx>. Acesso em: 27 abr. 2020. “- la 
coordinación entre todas las administraciones implicadas especialmente a través de la Comisión de 
Coordinación y sus grupos específicos de trabajo para evitar barreras; - mejorar la información y e 
incrementar la transparencia en el ámbito de los residuos. En este sentido juega un papel esencial la 
puesta en marcha del Registro de Producción y Gestión de residuos, registro único y compartido para 
todo el territorio del Estado; - fortalecer, incrementar y coordinar las actividades de inspección, control 
y vigilancia, especialmente para evitar las distorsiones del mercado asociadas a la gestión ilegal de 
residuos; - destinar más recursos humanos y económicos al sector de los residuos para, entre otros, 
mejorar conocimiento sobre tratamientos y basar las decisiones en criterios técnicos; - mayor y mejor 
comunicación y sensibilización; - facilitar la reincorporación de materiales procedentes de residuos al 
mercado garantizando protección de la salud humana y del medio ambiente” (tradução livre). 
985 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
986 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, p. 23. 
987 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. op. cit., 2018, p. 219. 
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O PEMAR 2016-2022 é fruto do acordo do Conselho de Ministros da 

Espanha, em reunião de 6 de novembro de 2015, tendo sido proposto pelo Ministro 

da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente. Trata-se de instrumento para orientar 

a política de resíduos espanhola, promovendo as medidas necessárias para detectar 

deficiências e fomentar ações que proporcionem um melhor resultado ambiental, 

cujo objetivo final é transformar a Espanha em uma sociedade eficiente no uso de 

recursos, caminhando para uma economia circular, onde a matéria prima que 

contêm os resíduos é reincorporada repetidamente na produção de novos produtos 

ou mercadorias, conforme se verá com mais detalhes no próximo capítulo988. 

Voltando à lei espanhola de resíduos, esta fixou alguns marcos para 

delimitação e alcance de objetivos. Em seu art. 15, por exemplo, a lei determinou 

que, antes de 12 de dezembro de 2013, houvesse nos vários níveis de governo 

programas de prevenção de resíduos com a fixação de objetivos de prevenção, de 

redução da quantidade de resíduos gerados e da diminuição da quantidade de 

substâncias perigosas ou contaminantes. O objetivo com tal prazo seria de chegar 

em 2020 com a redução de 10% (dez por cento) do peso dos resíduos produzidos 

em 2010. Nos termos da lei, “(...) a finalidade destes objetivos e medidas será 

romper o vínculo entre o crescimento econômico e os impactos sobre a saúde 

humana e o meio ambiente associados à geração de resíduos”989. Este marco legal 

foi importante para a evolução da gestão de resíduos na Espanha e delineou 

avanços no gerenciamento dos resíduos sólidos em solo espanhol. 

Prossegue a lei de resíduos da Espanha com o regime de autorizações e 

                                            
988 ESPANHA. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Disponível em: <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
989 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 15. Programas de prevención de 
residuos. 1. Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán 
antes del 12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se establecerán 
los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la 
cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención 
existentes y se evaluará la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV u otras 
medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los residuos 
producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010. La finalidad de dichos objetivos y 
medidas será romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana 
y el medio ambiente asociados a la generación de residuos” (tradução livre). 
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comunicações das atividades de produção, posse e gestão de resíduos no Título III, 

temas estes que possuem especificações nos anexos V, VI, VII, VIII, IX e X990. 

No Título III cabe destacar as obrigações do produtor ou outro titular 

inicial no tocante à gestão de seus resíduos, que se encontram indicadas no art. 17 

da lei em estudo: devem realizar o tratamento dos resíduos sozinho; 

alternativamente, confiar o tratamento de seus resíduos a pessoa individual ou 

entidade ou empresa que detenha registro nos termos da lei; ou, ainda, entregar os 

resíduos a uma entidade pública ou privada de coleta de lixo, incluindo entidades de 

economia social, para tratamento. As referidas operações devem estar comprovadas 

documentalmente (LRSC, art. 17.1)991. 

Ainda no Título III, avançando para o art. 18 da referida lei, verificam-se 

as obrigações do produtor ou outro titular inicial relacionadas ao armazenamento, 

mistura, embalagens e rotulagens de resíduos, destacando-se as seguintes 

obrigações: manter os resíduos armazenados em condições adequadas de higiene e 

segurança enquanto estiver na sua posse; não misturar nem diluir resíduos 

perigosos com outras categorias de resíduos perigosos ou com outros resíduos, 

substâncias ou materiais; armazenar, empacotar e rotular os resíduos perigosos no 

local de produção antes de sua coleta e transporte, de acordo com as normas 

aplicáveis (LRSC, art. 18. 1, 2 e 3)992. 

Por fim, ainda no Título III, vale destacar algumas obrigações dos 

gestores de resíduos. O art. 20.1 informa que as entidades ou empresas que 

realizam atividade de tratamento de resíduos deverão realizar o tratamento dos 

resíduos entregues em conformidade com as disposições de sua autorização e 

gerenciar adequadamente os resíduos produzidos como resultado de suas 

atividades. Já o art. 20.2 da lei cuida das entidades ou empresas profissionais que 

                                            
990 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
991 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
992 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
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coletam ou transportam resíduos, as quais deverão coletar os resíduos ou 

transportá-los cumprindo as prescrições das normas de transportes ou outros 

regramentos aplicáveis e nos termos contratuais, além de manter durante a coleta e 

transporte os resíduos perigosos embalados e rotulados de acordo com os padrões 

internacionais e comunitários vigentes e entregar os resíduos para tratamento a 

entidades ou empresas autorizadas. O art. 20 em exame, na seção 4, também 

preconiza obrigações de caráter geral, tais como a manutenção dos resíduos 

armazenados nas condições fixadas na sua autorização, a constituição de uma 

fiança para resíduos perigosos ou quando as normas assim o exijam e a contratação 

de um seguro ou garantia financeira para a cobertura de eventuais 

responsabilidades derivadas das suas operações (LRSC, art. 20)993. 

A Lei n. 22/2011 estabeleceu, ainda, algumas metas, tais como aquelas 

prevista em seu art. 22, as quais almejam que, antes de 2020, a quantidade de 

resíduos domésticos e comerciais destinados à preparação para a reutilização e a 

reciclagem de papel, metais, vidro, plástico, biorresíduos ou outras frações 

recicláveis, alcancem, em conjunto, o mínimo de 50% em peso; e que a quantidade 

de resíduos não perigosos de construção e demolição destinados à preparação para 

reutilização e reciclagem ou outra valorização de materiais, atinjam o mínimo de 

70% em peso do produzido (LRSC, art. 22)994. 

Saltando alguns artigos, chega-se ao Título IV da Lei n. 22/2011, que 

apresenta um instituto de fundamental importância para a dinâmica da gestão dos 

resíduos sólidos: a responsabilidade ampliada do produtor do produto. A lei de 2011 

não trouxe novidade neste tema ao ordenamento jurídico espanhol e europeu; 

todavia, os comandos trazidos na lei de resíduos da Espanha passaram a oferecer 

uma nova roupagem ao instituto, mais detalhado e estabelecendo pela primeira vez 

um marco legal sistematizado e coerente, capaz de impor aos produtores a 

obrigação de prevenir e gerir os resíduos decorrentes de sua atividade, assim o 

                                            
993 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
994 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
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fazendo por meio da reutilização, da reciclagem ou da valorização (recuperação), de 

acordo com os princípios inspiradores da lei. Assim dispõe o item VI do Preâmbulo 

da LRSC995. 

A responsabilidade ampliada do produtor decorre de um princípio de 

grande relevância no direito ambiental mundial: o princípio de que quem contamina 

paga – também conhecido por poluidor-pagador no Brasil e que será tratado com 

detalhes no próximo capítulo. Béltran Castellanos faz um breve histórico sobre a 

evolução deste princípio no ordenamento jurídico europeu, valendo a transcrição: 

Até alguns anos atrás, os regimes de responsabilidade por danos 
ambientais em vigor nos Estados-Membros da UE não previam 
regras que impusessem aos operadores econômicos o dever de 
assumir as repercussões negativas dos danos causados diretamente 
ao meio ambiente gerados pelo desenvolvimento de suas atividades, 
considerando o meio ambiente como um bem público, de 
responsabilidade da sociedade como um todo. Por esse motivo, as 
instituições europeias tomaram a iniciativa de desenvolver uma 
diretiva destinada a configurar um regime jurídico ambiental no qual 
os indivíduos que haviam cometido danos ambientais pudessem ser 
identificados como responsáveis, na esperança de aumentar os 
níveis de precaução e prevenção, além de garantir sua restauração 
adequada. A base deste novo regulamento foi baseada no agora 
famoso princípio "quem contamina paga", reconhecido desde o 
primeiro Programa de Ação Comunitária sobre o Meio Ambiente 
(1973-1976) e que aparece incorporado aos tratados desde o Ato 
Europeu Único de 1986. Atualmente, o princípio do "poluidor-
pagador" está incorporado no mais alto nível possível do direito 
europeu, no artigo 191.2 do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), sendo para muitos autores a pedra angular 
do direito ambiental (...)996. 

                                            
995 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Preámbulo (...). VI. La Ley dedica su título IV 
a la «Responsabilidad ampliada del productor del producto». Si bien no puede afirmarse que esta 
regulación se introduzca ex novo, sí cabe destacar que se establece por primera vez un marco legal 
sistematizado y coherente, en virtud del cual los productores de productos que con su uso se 
convierten en residuos quedan involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de los 
mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, de acuerdo con los 
principios inspiradores de esta nueva legislación (...)” (tradução livre). 
996 BELTRÁN CASTELLANOS, José Miguel. op. cit., 2018, pp. 37-38: “Hasta hace unos años, los 
regímenes de responsabilidad por daños ambientales vigentes en los Estados miembros de la UE no 
preveían normas que impusiesen a los agentes económicos el deber de asumir las repercusiones 
negativas de los daños causados directamente en el medioambiente generados por el desarrollo de 
sus actividades, al considerarse el medioambiente como un bien público, responsabilidad de la 
sociedad en su conjunto. Por ello, las instituciones europeas tomaron la iniciativa de elaborar una 
Directiva dirigida a configurar un régimen jurídico ambiental en el que se pudiese identificar como 
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O princípio “quem contamina paga”, quando inserido no contexto do setor 

de resíduos, transmuda-se na responsabilidade ampliada do produtor. A ideia, 

portanto, é que os produtores de produtos que se convertem em resíduos devem 

arcar com os custos da gestão de sua coleta e tratamento – reutilização, reciclagem, 

valorização (recuperação) e destinação.  

Antequera e Páiz corroboram tal entendimento: 

Uma manifestação do princípio da responsabilidade no âmbito 
material da gestão de resíduos é dada pela extensão do regime das 
obrigações e responsabilidades dos produtores aos produtos que 
mais tarde se tornarão resíduos (a chamada responsabilidade 
ampliada do produtor dos resíduos). Por meio desta ampliação de 
responsabilidade se pretende promover a prevenção e melhorar a 
reutilização, a reciclagem e a recuperação de resíduos desde a fase 
de geração dos produtos que posteriormente adquirem essa 
condição997. 

A responsabilidade ampliada ou alargada do produtor do produto, 

portanto, busca não só direcionar para produtores, proprietários ou gestores de 

resíduos a obrigação de reparação dos danos pela sua atividade, mas também 

incorporar aos custos da atividade desenvolvida eventuais encargos econômicos 

com a gestão em todas as etapas da produção, não só quanto à destinação, mas 

principalmente no tocante à prevenção.  

A Diretiva 2008/98/CE, em seu art. 8º, foi que preconizou a 

responsabilidade alargada do produtor, facultando aos estados membros a 

                                                                                                                                        
responsables a los individuos que hubieran cometido el daño ambiental, con la esperanza de 
aumentar los niveles de precaución y prevención, así como poder garantizar la debida restauración 
del mismo.La base de esta nueva regulación partía del hoy ya famoso principio ‘quien contamina 
paga’, reconocido desde el primer Programa Comunitario de Acción en Medioambiente (1973-1976) y 
que aparece incorporado a los tratados desde el Acta Única Europea de 1986. Actualmente, el 
principio "quien contamina paga" se encuentra plasmado en el más alto nível posible en el Derecho 
Europeu, en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), siendo 
para la mayoría de los autores la piedra angular del Derecho ambiental” (tradução livre). 
997 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. op. cit., 2018, p. 224: “Una manifestación del princípio de responsabilidad en el ámbito 
material de la gestión de los residuos viene dada por la extensión del régimen de las obligaciones y 
responsabilidades de los productores a los productos que posteriormente se van a convertir en 
residuos (la denominada responsabilidad ampliada del productor del producto). Mediante esta 
ampliación de la responsabilidad se pretende promover la prevención y mejorar la reutilización, el 
reciclado y la valorización de los resíduos desde la fase de generación de los productos que 
posteriormente adquieren esta condición" (tradução livre). 
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possibilidade de tomar medidas de caráter legislativo ou não legislativo para 

assegurar que uma pessoa física ou jurídica que profissionalmente desenvolva, 

fabrique, transforme, trate, venda ou importe produtos esteja sujeita ao referido 

regime de responsabilidade998. 

A transposição de tal normativo para o ordenamento jurídico espanhol se 

deu por meio das disposições dos arts. 31 e 32 da Lei n. 22/2011. No art. 31.1 da Lei 

n. 22/2011 é possível verificar que o legislador espanhol estendeu ao produtor do 

produto, pessoa física ou jurídica, que desenvolva, fabrique, processe, trate, venda 

ou importe produtos de forma profissional, os efeitos da responsabilidade ampliada 

do produtor do produto999.   

No art. 31.2, a referida lei aponta que, no âmbito da aplicação da 

responsabilidade alargada – ou ampliada ou estendida –, os produtores de produtos 

que com a utilização se tornem resíduos podem ser obrigados a adotar diversas 

medidas, tais como: 

a) Projetar produtos de modo que, ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, seu impacto ambiental e a geração de resíduos sejam 
reduzidos, tanto em sua fabricação como em sua posterior utilização, 
e de maneira que se assegure que a recuperação e a eliminação dos 
produtos que se tornarão resíduos se desenvolva de acordo com as 
disposições desta Lei.  
b) Desenvolver, produzir, rotular e comercializar produtos aptos para 
uso múltiplo, tecnicamente duradouros e que, depois de terem se 
tornado resíduos, seja fácil e clara a sua separação e que possam 
ser preparados para reutilização ou reciclagem de forma adequada e 
sem riscos e a uma recuperação e disposição compatíveis com o 
meio ambiente.  
c) Aceitar a devolução de produtos reutilizáveis, a entrega dos 
resíduos gerados após o uso do produto; a assumir a gestão 
subseqüente de resíduos e a responsabilidade financeira dessas 
atividades, fornecer informações para as instalações de preparação 

                                            
998 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas directivas. Jornal Oficial da União 
Europeia n. L 312/3, de 22 de novembro de 2008. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1584935820304&from=PT>. Acesso em: 19 jan. 
2020 (...)” (tradução livre). 
999 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del 
Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-
13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 31. Concepto y obligaciones. 1. A los 
efectos de este artículo se entenderá por productor del producto la persona física o jurídica, que de 
forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos según se determine 
en las normas de desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor (...)” (tradução livre). 
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para a reutilização, sobre reparo e sucateamento, bem como 
informações acessíveis ao público sobre a medida em que o produto 
é reutilizável e reciclável.  
 d) Estabelecer sistemas de depósito que garantam a devolução das 
quantidades depositadas e o retorno do produto para a sua 
reutilização ou do resíduo para o seu tratamento nos casos de 
resíduos de difícil recuperação ou eliminação, de resíduos cujas 
características perigosas determinem a necessidade do 
estabelecimento deste sistema para garantir sua correta gestão, ou 
quando os objetivos de gestão estabelecidos na norma vigente não 
forem cumpridos. 
e) Responsabilizar-se total ou parcialmente pela organização da 
gestão de resíduos, podendo estabelecer-se que os distribuidores do 
referido produto compartilhem desta responsabilidade; 
f) Utilizar materiais procedentes de resíduos na fabricação de 
produtos. 
g) Fornecer informação sobre a colocação no mercado de produtos 
que com o uso se convertam em resíduos e sobre a gestão dos 
mesmos, bem como realizar análises econômicas ou auditorias. 
h) Informar sobre o impacto econômico no produto do cumprimento 
das obrigações decorrentes de responsabilidade estendida1000. 

Para García-Moreno Rodríguez, a responsabilidade ampliada consiste em 

um conjunto de obrigações potenciais (mas previsíveis) do produtor do produto 

relacionadas, por um lado, ao desenho de seus produtos (que devem ser orientados 

                                            
1000 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial 
del Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 31. Concepto y obligaciones 
(...). 2. En aplicación de la responsabilidad ampliada y con la finalidad de promover la prevención y de 
mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, los productores de productos que 
con el uso se convierten en residuos podrán ser obligados a: a) Diseñar productos de manera que a 
lo largo de todo su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos, tanto 
en su fabricación como en su uso posterior, y de manera que se asegure que la valorización y 
eliminación de los productos que se han convertido en residuos se desarrolle de conformidad con lo  
establecido en esta Ley. b) Desarrollar, producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos 
múltiples, duraderos técnicamente y que, tras haberse convertido en residuos, sea fácil y clara su 
separación y puedan ser preparados para su reutilización o reciclado de una forma adecuada y sin 
riesgos y a una valorización y eliminación compatible con el medio ambiente. c) Aceptar la devolución 
de productos reutilizables, la entrega de los residuos generados tras el uso del producto; a asumir la 
subsiguiente gestión de los residuos y la responsabilidad financiera de estas actividades, ofrecer 
información a las instalaciones de preparación para la reutilización sobre reparación y desguace, así 
como información accesible al público sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable. d) 
Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el 
retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento en los casos de residuos 
de difícil valorización o eliminación, de residuos cuyas características de peligrosidad determinen la 
necesidad del establecimiento de este sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no se 
cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente. e) Responsabilizarse total o 
parcialmente de la organización de la gestión de los residuos, pudiendo establecerse que los 
distribuidores de dicho producto compartan esta responsabilidad. f) Utilizar materiales procedentes de 
residuos en la fabricación de productos. g) Proporcionar información sobre la puesta en el mercado 
de productos que con el uso se convierten en residuos y sobre la gestión de estos, así como realizar 
análisis económicos o auditorías. h) Informar sobre la repercusión económica en el producto del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada” (tradução livre). 
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para o uso eficiente dos recursos ao longo de seu ciclo de vida) e, por outro, ao 

gerenciamento de resíduos gerados pelo produto1001. 

Tais ideias, conforme orientação do art. 31.3 da LRSC, notadamente a 

ideia de prevenção, materializou-se no Programa Estatal de Prevenção de Resíduos 

2014-2020 - PEPR1002, que aponta para um roteiro de avanços para uma “Europa 

eficiente em termos de recursos", que integra a Estratégia 2020 da União Europeia. 

Este roteiro estabeleceu objetivos e meios para transformar a economia então 

baseada no uso intensivo de recursos em um novo modelo de crescimento 

fundamentado no uso eficiente de recursos. A ideia é produzir menos desperdício, 

atentando-se para um contexto global de matérias-primas cada vez mais escassas e 

custosas, almejando-se sustentabilidade econômica por meio da otimização do uso 

dos recursos, com um crescimento inteligente, sustentável e integrador, dissociando-

se a percepção de que o crescimento econômico deve se vincular obrigatoriamente 

ao aumento da geração de resíduos. 

Para García-Moreno Rodríguez, o PEPR 2014-2020 alcança especial 

importância para a concretização da responsabilidade ampliada do produtor de 

determinados produtos porque propõe uma série de medidas de prevenção para 

diferentes áreas de atividades consideradas prioritárias, tais como: desperdício de 

comida; construção e demolição; embalagem; produtos descartáveis – como fraldas, 

talheres descartáveis, guardanapos, produtos de higiene pessoal em casa e no setor 

de hospedagem, etc; indústria química; veículos, pneus, baterias e acumuladores; 

aparelhos elétricos e eletrônicos; móveis, brinquedos, livros e tecidos1003. O foco, 

portanto, é reduzir a quantidade de resíduos de determinados produtos, sendo que 

decretos reais devem regular o fluxo de tais resíduos, fixando obrigações e 

                                            
1001 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 387: “(...) el concepto de la 
responsabilidad ampliada del productor del producto consiste en un conjunto de ponteciales (pero, 
previsibles) obligaciones del productor del producto relativas, de un lado, al diseño de sus productos 
(que deben orientarse hacia el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida) y, de otro, 
relativas a la gestión del residuo que genere el producto” (tradução livre). 
1002 ESPANHA. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. Resolución de 20 de 
diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el 
que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Boletín Oficial del 
Estado n. 20, de 23/01/2014. Disponível em: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-
679>. Acesso em: 27 abr. 2020. 
1003 GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Fernando. op. cit., p. 390. 
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objetivos. 

O art. 32 da Lei n. 22/2011, por seu turno, esclarece que as obrigações 

fixadas nos termos da responsabilidade ampliada do produtor do produto que virará 

resíduo podem ser cumpridas de forma individual ou mediante sistemas coletivos. 

Nos casos em que os sistemas de gestão pública foram implementados, os 

produtores podem cumprir estas obrigações contribuindo financeiramente para tais 

sistemas proporcionalmente às quantidades de produtos colocados individualmente 

no mercado e atendendo aos custos efetivos de sua gestão (LRSC, art. 32.1)1004. 

Os produtores que optarem por um sistema individual devem enviar uma 

comunicação antes do início das atividades, indicando sua operação e as medidas 

que serão aplicadas para cumprir as obrigações decorrentes da responsabilidade 

estendida. Esta comunicação será submetida ao organismo competente da 

Comunidade Autônoma onde está localizada sua sede e será registrada no Registro 

de produção e gestão de resíduos (LRSC, art. 32.2)1005. 

Detalhando tais disposições, Juras explica que “os produtores devem 

constituir uma entidade com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos” 

onde todos os produtores tenham garantido o seu direito de acesso com base em 

critérios objetivos. Para tanto, é previsto um “sistema de autorização, com a 

participação de uma comissão coordenadora, que garanta atuação homogênea dos 

                                            
1004 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial 
del Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 32. Gestión de residuos en el 
marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto. 1. Se dará cumplimiento a las 
obligaciones que se establezcan en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del 
producto de forma individual o de forma colectiva. Donde se hayan implantado sistemas públicos de 
gestión, los productores podrán dar cumplimiento a estas obligaciones contribuyendo 
económicamente a dichos sistemas, de forma proporcional a las cantidades de producto que pongan 
en el mercado y atendiendo a los costes efectivos de su gestión” (tradução livre). 
1005 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial 
del Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 32. Gestión de residuos en el 
marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto (...). 2. Los productores que opten 
por un sistema individual deberán presentar una comunicación previa al inicio de las actividades, 
indicando su funcionamiento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad ampliada. Esta comunicación se presentará ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social y se inscribirá en el Registro 
de producción y gestión de residuos. El contenido de la comunicación será el previsto en el anexo IX” 
(tradução livre). 
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sistemas coletivos em todo o território nacional”1006. O art. 32.2 da LRSC, como 

visto, não sujeita os sistemas individuais à autorização; tão-somente à comunicação 

prévia ao início da atividade. 

Conde Antequera e Cárdenas Páiz, discorrendo sobre a aplicabilidade do 

princípio “quem contamina paga”, destacam que a lógica do poluidor-pagador se 

manifesta na incorporação do custo do gerenciamento subsequente desse resíduo 

ao custo de produção dos objetos ou produtos que são posteriormente convertidos 

no referido resíduo, o que terá um impacto no preço de venda do produto, o que 

constitui a base daquilo que chamam de Sistemas Integrados de Gestão de 

Resíduos – SIGR1007. 

Tais Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos – SIGR encontram-se 

previstos na disposição transitória quarta da Lei n. 22/20111008 e se somam às 

alternativas que os produtores de produtos que virarão resíduos possuem para 

gerenciá-los. Tais produtores, portanto, podem atuar de forma individual ou coletiva, 

mediante associativismo com outros produtores, por meio da criação de sistemas de 

devolução e retorno de resíduos reutilizáveis ou recicláveis e pelo estabelecimento 

do SIGR. 

Conde Antequera e Cárdenas Páiz rememoram que os SIGR tiveram sua 

origem na citada Lei n. 11/1997 – de embalagens e resíduos de embalagens, a qual, 

                                            
1006 JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. op cit., 2012, pp. 24-25. 
1007 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. op. cit., 2018, p. 220: “En cuanto a la aplicabilidad del princípio quien contamina paga en 
materia de residuos, junto a las manifestaciones que posteriormente observaremos en el ámbito de la 
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de productores, poseedores o gestores, ésta 
tendría por finalidad lograr que los costos ambientales ocasionados por la generación de los residuos 
fueran asumidos por los propios responsables de su producción. También encuentra manifestación 
este princípio en la incorporación del coste de la posterior gestión de estos residuos al coste de 
producción de los objetos o productos que luego se convierten em dichos residuos, lo que tendrá 
incidencia, por lo tanto, en el precio de venta del producto. Ello constituye el fundamento de los 
denominados Sistemas Integrados de Gestión de Residuos" (tradução livre). 
1008 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial 
del Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Disposición transitoria cuarta. 
Adaptación al nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor. 1. Los sistemas integrados 
de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por lo previsto en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y las normas reguladoras de cada flujo de residuos. No 
obstante,  dichos sistemas se adaptarán a lo establecido en esta Ley en el plazo de un año desde que 
entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras” (tradução livre). 
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no capítulo IV, menciona os sistemas integrados de gestão de resíduos de 

embalagens e embalagens usadas, e explica, no art. 7.2, que os sistemas 

integrados de gestão possuem como finalidade de coleta periódica de embalagens 

usadas e resíduos de embalagens no domicílio do consumidor ou nas proximidades, 

e se constituem em virtude de acordo adotados entre os agentes econômicos que 

atuam nos setores interessados e devem ser autorizados pelo órgão competente de 

cada uma das Comunidades Autônomas em que estão estabelecidos territorialmente 

(Lei n. 11/1997, art. 7.2)1009. E os referidos autores exemplificam: “Outros SIGR 

constituídos atualmente são, por exemplo, ECOVIDRIO, ECOEMBES, SIGRE, 

SIGFITO, ECOLUM, AMBILAMP, TRAGAMOVIL, ECOTIC, ECOLEC, ERP, 

ECORAEE, SIGNUS, SIGAUS, etc”1010. 

Ainda neste ponto, interessante a lição de Juras sobre a lógica da gestão 

de resíduos e dos Sistemas Integrados de Gestão – SIG no gerenciamento de 

embalagens e resíduos de embalagens, verbis: 

(...) no que se refere a embalagens e resíduos de embalagens, foi 
editada a Lei 11/97 (...), que obriga as empresas a recuperar suas 
embalagens uma vez convertidas em resíduos e a dar-lhes correto 
tratamento ambiental. Para tanto, a empresa pode instituir seu 
próprio sistema de recuperação em consonância com a lei ou pode 
aderir a um Sistema Integrado de Gestão – SIG, o qual se 
encarregará de todo o processo em conjunto com as administrações 
locais. No primeiro caso, utiliza-se um sistema de depósito/retorno, 
ou seja, os responsáveis pela embalagem de produtos, os 
comerciantes de produtos embalados e os responsáveis pela 
colocação no mercado de produtos embalados devem cobrar de 
seus clientes determinada quantidade de cada embalagem objeto de 
transação e devolver uma quantidade idêntica pela devolução da 
embalagem vazia. Além disso, essas empresas devem apresentar às 

                                            
1009 ESPANHA. Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Boletín Oficial del 
Estado n. 99, de 25/04/1997. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-
8875>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Capítulo IV. Sistema de depósito, devolución y retorno y sistemas 
integrados de gestión de residuos de envases y envases usados. Sección 1.ª Sistema de depósito, 
devolución y retorno (...). Artículo 7. Naturaleza (...). 2. Los sistemas integrados de gestión tendrán 
como finalidad la recogida periódica de envases usados y residuos de envases, en el domicilio del 
consumidor o en sus proximidades, se constituirán en virtud de acuerdos adoptados entre los agentes 
económicos que operen en los sectores interesados, con excepción de los consumidores y usuarios y 
de las Administraciones públicas, y deberán ser autorizados por el órgano competente de cada una 
de las Comunidades Autónomas en los que se implanten territorialmente, previa audiencia de los 
consumidores y usuarios” (tradução livre). 
1010 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. op. cit., 2018, p. 225. 
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autoridades locais um plano de prevenção de resíduos, de acordo 
com a quantidade de resíduos que geram. As empresas que aderem 
ao SIG contribuem economicamente de acordo com o número e o 
tipo de embalagens colocados no mercado. Segundo a citada lei, as 
administrações locais são encarregadas de implantar os sistemas de 
coleta e tratamento dos resíduos de embalagens. O SIG dá o suporte 
técnico às administrações locais e financia economicamente o custo 
adicional da coleta seletiva em relação à tradicional. As embalagens 
incluídas no SIG são identificadas mediante o Ponto Verde1011. 

Percebe-se, portanto, a importância de sistemas individuais e coletivos 

aptos a permitir que o produtor se ajuste à modalidade que melhor lhe atenda. Não 

obstante, importante ressaltar as seguintes obrigações a que se submetem os 

sistemas individuais e coletivos: 

a) Cumprir as disposições de suas normas específicas, bem como o 
restante das normas que lhes são aplicáveis em caráter geral. 
b) Organizar a coleta em todo o território estatal de todos os resíduos 
gerados pelos produtos que foram colocados no mercado. Para fazer 
isso, poderão tirar proveito de uma entidade ou empresa pública de 
coleta e poderão firmar acordos com outros sistemas de 
responsabilidade ampliada para coordenar a organização da gestão.  
c) Fornecer anualmente às Comunidades Autônomas as informações 
estabelecidas em regulamento relativas aos resíduos gerenciados, a 
relação de entidades ou empresas ou, em sendo caso das entidades 
locais, que realizam a gestão dos resíduos, bem como um relatório 
dos pagamentos feitos a estas entidades ou empresas em relação 
com estas atividades.  
d) Assinar as fianças, seguros ou garantias financeiras que se 
estabeleçam em cada caso nos decretos reais que regulam a 
responsabilidade ampliada do produtor em cada fluxo de resíduos.  
e) Celebrar acordos com as administrações quando estas 
intervenham na organização da gestão dos resíduos.  
f) Celebrar acordos ou contratos com os gestores de resíduos ou, 
quando apropriado, com outros agentes econômicos. 
g) No caso em que se repercuta uma quantia no preço dos produtos 
destinada a cobrir o cumprimento das obrigações derivadas da 
responsabilidade ampliada do produtor, dita quantia não poderá 
exceder o custo destas obrigações. 
h) As contribuições dos produtores ao sistema coletivo, quando 
estabelecidas, deverão cobrir, em qualquer caso, as obrigações 
decorrentes da responsabilidade ampliada do produtor. 
i) Os sistemas coletivos deverão comunicar antecipadamente a todos 
os membros do sistema e à Comissão de coordenação em matéria 
de resíduos a previsão de mudanças nos custos da gestão dos 
resíduos. 

                                            
1011 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Legislação sobre Resíduos Sólidos: Comparação 
da Lei 12.305/2010 com a legislação dos países desenvolvidos. Brasília/DF, 2012. p. 25/26. 
Consultoria Legislativa da Área XI Meio Ambiente e Direito Ambiental Organização Territorial. 
Desenvolvimento Urbano e Regional. 
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j) Os sistemas coletivos deverão apresentar anualmente à Comissão 
de coordenação em matéria de resíduos suas contas anuais 
auditadas externamente e aprovadas; e nas mesmas se refletirá as 
contribuições dos produtores para o sistema coletivo e a justificativa 
de seu destino para cumprir as obrigações derivadas da 
responsabilidade ampliada do produtor; também apresentarão seu 
orçamento para o ano seguinte. A Comissão poderá solicitar as 
informações adicionais que considerar necessárias. 
k) Proteger a confidencialidade das informações que os membros do 
sistema tenham aportado para o funcionamento do sistema coletivo e 
que possa resultar relevante para sua atividade produtiva ou 
comercial (LRSC, 32.5)1012. 

Por fim, o art. 32, seção 6, da Lei n. 22/2011 destaca que é a normativa 

de cada fluxo de resíduos que poderá prever a participação dos distribuidores de 

produtos e outros agentes econômico nos sistemas coletivos e no cumprimento das 

obrigações derivadas da responsabilidade ampliada.  

Antequera e Páiz asseveram que o princípio da responsabilidade 

                                            
1012 ESPANHA. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial 
del Estado n. 181, de 29/07/2011. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-13046&p=20160512&tn=2>. Acesso em: 27 abr. 2020: “Artículo 32. Gestión de residuos en el 
marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto (...). 5. Los sistemas individuales y 
colectivos estarán obligados a: a) Cumplir con lo establecido en sus normas específicas, así como en 
el resto de las normas que le resulten aplicables con carácter general.b) Organizar la recogida en 
todo el territorio estatal de todos los residuos generados por los productos que han puesto en el 
mercado. Para ello podrán acogerse a una entidad o empresa pública de recogida y podrán celebrar 
acuerdos con otros sistemas de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de la 
gestión. c) Suministrar a las Comunidades Autónomas anualmente la información que 
reglamentariamente se establezca relativa a los residuos gestionados, la relación de las entidades o 
empresas, o en su caso de las Entidades locales, que realicen la gestión de los residuos, así como un 
informe de los pagos efectuados a estas entidades o empresas en relación con estas actividades. d) 
Suscribir las fianzas, seguros o garantías financieras, que se establezcan en cada caso en los reales 
decretos que regulen la responsabilidad ampliada del productor en cada flujo de residuos. e) Celebrar 
acuerdos con las administraciones cuando éstas intervengan en la organización de la gestión de los 
residuos. f) Celebrar acuerdos o contratos con los gestores de residuos, o en su caso con otros 
agentes económicos. g) En el caso en que se repercuta una cantidad en el precio de los productos 
destinada a cubrir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del 
productor, dicha cantidad no podrá superar el coste de estas obligaciones. h) Las aportaciones de los 
productores al sistema colectivo, cuando se establezcan, deberán cubrir en todo caso las 
obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor.i) Los sistemas colectivos 
deberán comunicar con antelación a todos los integrantes del sistema y a la Comisión de 
coordinación en materia de residuos la previsión de modificación de los costes de la gestión de los 
residuos. j) Los sistemas colectivos deberán presentar cada año a la Comisión de coordinación en 
materia de residuos sus cuentas anuales auditadas externamente y aprobadas; en las mismas se 
reflejarán las aportaciones de los productores al sistema colectivo y la justificación de su destino al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor; asimismo, 
presentarán su presupuesto para el año siguiente. La Comisión podrá solicitar la información 
complementaria que estime necesaria. k) Salvaguardar la confidencialidad de la información que los 
miembros del sistema hayan aportado para el funcionamiento del sistema colectivo y que pueda 
resultar relevante para su actividad productiva o comercial” (tradução livre). 
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determina que sempre haverá um titular responsável pelos resíduos, qualidade esta 

que pertencerá ao produtor, ao possuidor ou ao gestor dos mesmos, a quem 

incumbirá responder por eventual dano ambiental decorrente da contaminação 

causada pelo resíduo.  

Noutro viés, essa responsabilidade que recai sobre o produtor, o 

possuidor ou o gestor não é eterna, findando quando os resíduos forem transferidos 

nos termos de lei, passando ao serviço municipal ou ao gestor responsável pela 

coleta. Inobstante, persiste a responsabilidade solidária em duas circunstâncias: i) 

quando o produtor ou possuidor inicial ou o gestor de resíduos fizer a destinação 

destes a pessoa física ou jurídica diferente daquela prevista na lei; e ii) quando 

forem vários os responsáveis e não seja possível determinar o grau de participação 

de cada um na realização da infração1013. As duas circunstâncias referidas que 

tratam da responsabilidade solidária encontram-se no art. 45.3, a e b, da LRSC. 

A Lei n. 22/2011, no seu Título V, entre os arts. 33 e 38, trata da temática 

dos solos contaminados, assunto este que não será abordado no presente trabalho. 

Em arremate, nos dois últimos Títulos – VI e VII, a LRSC retorna ao tema 

resíduos. Porém, não haverá aprofundamento nas matérias insculpidas nesta parte 

final da lei, também porque a matéria não é objeto deste estudo. Outrossim, cumpre 

registrar que no Título VI há abordagem às informações sobre resíduos, as quais se 

dividem no registro de produção e gestão de resíduos (art. 39), no arquivo 

                                            
1013 CÁRDENAS PÁIZ, Carolina; CONDE ANTEQUERA, Jesús. Régimen Jurídico de los 
residuos en Derecho Ambiental. In: TORRES LÓPEZ, María Asunción; ARANA GARCÍA, 
Estanislao. op. cit., 2018, p. 225: “Por otro lado, el principio de responsabilidad se plasma también en 
el hecho de que los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidade que corresponderá al 
productor, poseedor o gestor de los mismos y en la obligación de restauración ambiental de los 
titulares del suelo declarado contaminado y de los causantes de la contaminación. La Ley de 
Resíduos determina que la responsabilidad de los productores u otro poseedor inicial de residuos 
concluye cuando se hayan cedido para su gestión en los términos establecidos legalmente para cada 
tipo de residuo. A partir de esa cesión, conforme a lo prevenido en la Ley, y, en su caso, en las 
ordenanzas municipales correspondientes, la responsabilidad pasa a ser del servicio municipal o del 
gestor encargado de la recogida. No obstante, se dispone el régimen de solidaridad en cuanto a la 
exigibilidad de responsabilidad en esta materia; es decir, se regula la posibilidad de exigir a cualquiera 
de las personas a las que se atribuya conjuntamente el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de producción o gestión de residuos, sin perjuicio de las acciones de repetición que puedan a 
corresponder a cada una de ellas, concretamente, en los siguientes casos: cuando el productor, el 
poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a persona física o jurídica distinta de las 
señaladas en la Ley o cuando sean vários los responsables y no sea posible determinar el grado de 
participación de cada uno en la realización de la infración” (tradução livre). 
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cronológico (art. 40) e nas obrigações de informação (art. 41). E no Título VII, entre 

os arts. 42 e 56, o diploma legal passa a versar sobre responsabilidade, vigilância, 

inspeção, controle e regime sancionador, tratando da responsabilidade 

administrativa e do regime sancionador, destacando-se a menção feita no art. 54.2 à 

Lei n. 26/2007, de 23 de outubro de 2007, que discorre sobre a responsabilidade 

ambiental e, dentre outros assuntos, disciplina conteúdo a respeito da reparação dos 

danos. 

 

3.4.3 Peculiaridades da gestão de resíduos na Espanha 

Importante anotar que a gestão de resíduos na Espanha desenvolveu-se 

paulatinamente ao avanço das normativas europeias para a administração das 

sobras do consumo.  

Foi a partir de uma legislação detalhada para o tratamento da temática 

dos resíduos que se fomentou ambiente favorável para o desenvolvimento de 

avanços sociais e econômicos, com reflexos positivo para os ecossistemas. 

A política de coleta, gestão e tratamento de resíduos cada vez mais 

diminui os impactos negativos do consumismo ao meio ambiente. Ainda, merece 

realce a opção jurídica de responsabilidade alargada do produtor, alinhada ao 

princípio do “quem contamina, paga”, que impõe regra jurídica fundamental para 

definição de obrigações na destinação dos resíduos de forma ambientalmente 

adequada.  

Não obstante, a atual política europeia de transição para a economia 

circular já começa, por sua vez, a reverberar em solo espanhol por meio da 

promoção de estudos legislativos a fim de adequar o ordenamento jurídico espanhol 

aos comandos normativos voltados para a gestão de resíduos, preconizados 

especialmente nas diretivas europeias (UE) 2018/851 e (UE) 2019/904 – já 

mencionadas neste trabalho (capítulo 3.3.4.2 retro). Tramita um anteprojeto de lei de 

resíduos e solos contaminados que tem por objeto a transposição das referidas 
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diretivas1014. 

Algumas das principais novidades do referido anteprojeto de lei merecem 

destaque: 

- incluir novos conceitos e definições; 
- impulsionar a economia circular por meio da revisão de 
procedimentos para melhor aproveitamento e destinação dos 
resíduos; 
- reforçar a hierarquia dos resíduos, incluindo a obrigação por parte 
das administrações de adotarem instrumentos econômicos; 
- em termos de tributação ambiental, a fim de estimular a economia 
circular, é introduzido um novo imposto sobre as embalagens de 
plástico não reutilizáveis; 
- como medidas preventivas, destaca-se: a inclusão de objetivos de 
redução da geração de resíduos a médio e longo prazo; inclusão de 
medidas para reduzir o desperdício de alimentos, favorecendo a 
doação e outros tipos de redistribuição de gêneros alimentícios; 
medidas para reduzir o consumo de água engarrafada em 
vasilhames descartáveis; 
- na gestão de resíduos: estabelecimento de um cronograma de 
coleta obrigatória para novos fluxos de resíduos; incorporação dos 
objetivos de preparação para reaproveitamento e reciclagem 
comunitária para resíduos urbanos (55% em 2025, 60% em 2030 e 
65% em 2035), diferenciando um percentual de preparação para 
reaproveitamento; revisão das obrigações para a produção e gestão 
de resíduos; 
- para os plásticos: incorporação das obrigações cobradas ao nível 
comunitário, mantendo o cronograma previsto na diretiva respectiva; 
proibição do uso de cosméticos e detergentes contendo 
microplásticos adicionados intencionalmente, antecipando a decisão 
a nível comunitário, entre outras; 
- revisão do regulamento sobre a responsabilidade alargada do 
produtor em coerência com os regulamentos comunitários, incluindo 
uma disposição para a sua aplicação em têxteis agrícolas e plásticos 
não embalados 5 anos após a entrada em vigor da lei; 
- revisão do regime de sanções, incluindo novas infrações e 
atualização das sanções1015. 

O plano de ações europeu, que impulsiona a economia circular, 

                                            
1014 ESPANHA. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. Información Pública 
del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Disponível em: 
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-
publica/Residuos%202020%20anteproyecto%20de%20ley%20de%20residuos%20y%20suelos%20c
ontaminados.aspx>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
1015 ESPANHA. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. Información Pública 
del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Disponível em: 
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-
publica/Residuos%202020%20anteproyecto%20de%20ley%20de%20residuos%20y%20suelos%20c
ontaminados.aspx>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
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necessita, portanto, ser transposto para o ordenamento jurídico espanhol, a fim de 

permitir, como citado acima, condições legais para o alcance das metas comuns aos 

demais países que integram a comunidade europeia, quais sejam: i) reciclar 65% 

(sessenta e cinco por cento) dos resíduos urbanos até 2035, sendo 55% (cinquenta 

e cinco por cento) até 2025 e 60% (sessenta por cento) até 2030); ii) reciclar 70% 

(setenta por cento) dos resíduos de embalagens até 2030; iii) reduzir a deposição 

em aterro a um máximo de 10% (dez por cento) dos resíduos urbanos até 2035; iv) 

promover, por meio de medidas concretas, a reutilização e estimular a simbiose 

industrial, transformando um subproduto de uma indústria em matéria-prima para 

outra indústria; e v) estimular a responsabilidade alargada do produtor para levar os 

produtores a colocarem produtos mais ecológicos no mercado e a apoiarem regimes 

de valorização e reciclagem (de embalagens, pilhas, equipamentos elétricos e 

eletrônicos e veículos em fim de vida, por exemplo). 

As metas são ousadas. O anteprojeto de lei de resíduos e de solos 

contaminados é um caminho. Outra alternativa consiste na elaboração de um 

documento voltado para o alcance dos objetivos preconizados nas diretivas 

europeias, chamado de Estratégia Espanhola de Economia Circular (EEEC), 

Espanha Circular 2030, que não só destaca as dificuldades do atual modelo 

econômico de crescimento baseado na economia linear, mas propõe um novo 

modelo de produção e consumo em que o valor dos produtos, materiais e recursos 

sejam mantidos na economia pelo maior tempo possível, com geração de resíduos 

minimizada e com aproveitamento ambientalmente adequado dos resíduos que não 

podem ser evitados. A EEEC contribui com os esforços da Espanha em alcançar 

uma economia sustentável, descarbonizada, eficiente na utilização dos recursos e 

competitiva1016. 

Constata-se que os estudos legislativos que já culminaram em anteprojeto 

de lei, aliados à Estratégia Espanhola de Economia Circular (EEEC), Espanha 

Circular 2030, e demais incentivos jurídicos, formam conjunto de medidas voltadas 

                                            
1016 ESPANHA. Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico. España circular 
2030. Estrategia española de economia circular. Disponível em: 
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
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para o alcance das necessárias mudanças de comportamento a fim de promover 

uma gestão sustentável de resíduos em solo espanhol, com resultados ainda mais 

efetivos, eficientes e eficazes para todos. 

Com estas palavras finaliza-se, por ora, a apresentação sobre a gestão 

de resíduos no ordenamento jurídico espanhol, ressaltando-se a qualidade da 

legislação que disciplina tal temática, sistematizada e organizada, contribuindo 

diretamente para os bons resultados que a Espanha vem alcançando neste 

segmento. 

 

3.5 SÍNTESE DO EXPOSTO 

Apresentadas a gestão de resíduos nos países escolhidos – Estados 

Unidos da América, Japão, Alemanha, França, Portugal e Espanha – e na União 

Europeia, procurou-se demonstrar por meio da legislação respectiva e de boas 

práticas que, apesar das dificuldades que o tema oferece – notadamente a elevada 

produção de resíduos em meio a mercados globais que preconizam o crescimento 

econômica a todo custo, gerando consumismo acerbado, esgotamento de recursos 

naturais e um infindável número de resíduos –, fez-se possível perceber que existem 

bons diplomas legais e ótimos exemplos de instrumentos jurídicos que permitem 

almejar melhores resultados na gestão dos resíduos não só no contexto jurídico 

brasileiro, mas em todo o mundo. 

A crise decorrente da pandemia de 2020, com exigência de isolamento 

social em boa parte do planeta e, por conseguinte, com a diminuição das atividades 

rotineiras do homem, notadamente a circulação de meios de transporte e de 

pessoas e a diminuição da produção industrial, demonstrou que depender de um 

sistema econômico baseado tão-somente no crescimento revela a fragilidade da 

vida pós-moderna. 

A humanidade não pode mais se fazer refém de um sistema econômico 

que apenas funciona caso haja crescimento econômico, consumo acerbado e 

produção massificada. Este modo de vida, não há dúvidas, promove uma enorme 
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disfunção e desequilíbrio, com uma conta matemática sem resultado positivo: 

insumos naturais limitados são menores do que as necessidades infindáveis do 

homem e da sociedade. 

Nos exemplos retirados das nações apresentadas, verificou-se que estas 

já se aperceberam das limitações e fragilidades da vida pós-moderna e caminham, 

com respeitáveis diplomas legais, boas práticas sociais e metas ousadas, rumo ao 

alcance das necessárias mudanças a fim de melhorar as condições de vida de seus 

cidadãos. 

A partir de tal enfoque passar-se-á a estudar a legislação brasileira sobre 

resíduos, notadamente a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. 

Ao final dessa apresentação, um breve estudo comparado a respeito da 

gestão de resíduos no Brasil e na Espanha e Europa será destacado, com pontos de 

convergência e divergência, buscando-se encorajar as positivas e necessárias 

mudanças de comportamento em favor do meio ambiente. 
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CAPÍTULO 4 

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Passa-se agora ao importante momento de dedicar esforços ao estudo da 

temática dos resíduos sólidos no ordenamento jurídico brasileiro.  

Não há dúvidas que o Brasil, seja pela dimensão geográfica continental, 

seja pela diversidade cultural encontrada em suas mais diversas regiões, necessita 

de uma orientação geral para um tratamento uniforme dos resíduos sólidos. 

Como visto nas linhas anteriores, o problema da má gestão do lixo 

ocasiona danos transfronteiriços, tornando todos cúmplices e vítimas de um mesmo 

“crime”: o consumismo nos torna grandes geradores de resíduos, os quais mal 

destinamos, ocasionando impactos negativos para o meio ambiente.  

Nesse cenário, a política nacional de resíduos sólidos merece exame. O 

Brasil, conforme se verá, possui importante diploma legal para o trato da 

problemática dos resíduos, bastante apropriado e que não deixa nada a desejar se 

comparado a leis de outros ordenamentos jurídicos. 

Será possível perceber que a lei de resíduos pátria procurou estabelecer 

e estruturar uma política de gestão e gerenciamento de resíduos para todo o 

território nacional, informando e orientando diversos segmentos da sociedade em 

abordagem multidisciplinar, integrada, compartilhada e capilarizada. 

A legislação nacional volta-se para a responsabilidade compartilhada na 

questão do tratamento de resíduos e rejeitos, oferecendo relevantes instrumentos 

para atenuação dos danos ocasionados pela má administração do lixo, impactantes 

não só para a qualidade de vida, mas também para todo o biossistema nacional. 
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Ao final deste capítulo, breves apontamentos comparativos a respeito da 

gestão de resíduos sólidos nos ordenamentos jurídicos brasileiro, espanhol e 

europeu serão apresentados no intuito de ressaltar convergências e promover 

reflexões sobre eventuais dissensos.  

 

4.2 A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

4.2.1 A necessidade de uma legislação organizadora da política de resíduos 

sólidos no Brasil: a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 

Como visto no capítulo anterior, a temática dos resíduos sólidos alcança 

abrangência global, na medida em que todos somos atingidos por uma má gestão 

de resíduos. 

No Brasil, tal problemática não é diferente. Um dos países mais 

populosos do mundo, com estimativa de 211.715.973 (duzentos e onze milhões, 

setecentos e quinze mil, novecentos e setenta e três) habitantes distribuídos por 

8.511.770km² (oito milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e setenta quilômetros 

quadrados), o Brasil ocupa o 7º (sétimo) lugar entre os países mais populosos1017 e 

a 6º posição entre os maiores países do mundo1018 (considerando-se a Antártica 

nesta contagem). 

O crescimento populacional, o desenvolvimento social, o modo de vida – 

alimentação, higiene, trabalho –, o consumo; vários fatores refletem uma maior ou 

menor produção de resíduos sólidos. Há uma relação direta: quanto mais 

desenvolvido o povo, maior é o consumo e mais resíduos são gerados. Hempe e 

Noguera pontuam: 

(...) para cada tonelada de lixo gerada pelo consumo, vinte são 
geradas pela extração dos recursos e cinco durante o processo de 

                                            
1017 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/335rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
1018 CIA – Agência Central de Inteligência dos Estado Unidos da América. Livro de Fatos do Mundo. 
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/279rank.html#US>. Acesso em: 16 out. 2020. 
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industrialização. O fato é que consome-se mais do que é realmente 
preciso, e assim, o desperdício que vem junto ao excesso de 
consumo, também tem contribuído com o aumento dos resíduos que 
são gerados1019. 

A imensa população brasileira espalhada pelo vasto território fomenta 

uma cultura diversificada, com atividades econômicas variadas e hábitos diversos. A 

sociedade brasileira, de fato, alcançou grau de desenvolvimento e de urbanização 

tal que a produção diária de resíduos continua a crescer constantemente, tornando-

se a destinação adequada dos resíduos pauta de políticas públicas, bem como foco 

de atenção das entidades empresariais e alvo de preocupação nas comunidades.  

José Rubens Morato Leite revela em números o retrato da produção de 

lixo no Brasil ao apontar que, em apenas 11 (onze) anos – entre os anos 2000 e 

2011 – houve um incremento da geração de resíduos sólidos domésticos em cerca 

de 20 milhões de toneladas, sendo que a sua produção, em um ano, por habitante, 

aumentou de 255,5 kg (duzentos e cinquenta e cinco vírgula cinco quilos) para 381,6 

kg (trezentos e oitenta e um vírgula seis quilos), ou seja, “cada habitante brasileiro 

passou a descartar 126,1 quilos a mais de resíduos sólidos do que há 11 anos”1020. 

Mais atuais são os dados da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, apontados no “Panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019”, os quais revelam que, em 2018, foram 

geradas no Brasil 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, sendo que, deste 

montante, 92% (72,7 milhões) foi coletado e, por conseguinte, 6,3 milhões de 

toneladas de resíduos não foram recolhidas junto aos locais de geração1021. 

Trata-se, portanto, de tema peculiar, uma vez que, cotidianamente, acaba 

por passar despercebido pelos cidadãos, tendo em vista a dinâmica da vida pós-

moderna e o fluxo comum de limpeza e coleta acabam por disfarçar os restos, 

rejeitos e descartes que produzimos a todo instante no nosso modus vivendi.  

                                            
1019 HEMPE, Cléa; NOGUERA, Jorge Orlando Cuellar. op. cit., 2012, p. 685. 
1020 LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 482. 
1021 ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2018/2019. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/download-panorama-2018-2019/>. Acesso em: 24 fev. 2020, p. 11. 
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As comodidades que nos cercam amenizam as consequências negativas 

que a cada vez mais acentuada produção de lixo promovem. É possível consumir à 

vontade, pois os restos do consumo são jogados em sacos de plásticos que 

recebemos livremente nos mercados e lojas, os quais são retirados da porta de 

nossas casas e são levados ao desconhecido, de modo que poucos se dão conta de 

que as toneladas de resíduos produzidas diariamente geram problema social, 

impactam economicamente a sociedade e possuem um elevado custo ambiental. O 

problema não é nosso; o lixo costuma ir para debaixo do tapete.  

Callan e Thomas revelam como a questão dos resíduos só se torna um 

problema quando de fato cruza o nosso caminho: 

Como um assunto corriqueiro como o lixo diário poderia se tornar um 
problema? Principalmente porque a sociedade o viu exatamente 
assim: uma parte rotineira da vida diária que não merece nenhuma 
atenção especial. Desde que a pilha feia de jornais velhos e lixo seja 
removida da beira da calçada, a maioria dos cidadãos dá ao assunto 
pouca importância – isto é, até que algumas autoridades oficiais 
proponham um local para aterro de lixo no quarteirão ao lado. A 
reação típica é negativa, apelidada de síndrome do “não em meu 
quintal” ou “NIMBY” [Not in my backyard]. Essa resposta, junto com a 
tendência de crescimento da geração de lixo urbano e um sistema de 
descarte antigo, deixou muitas comunidades com um problema 
difícil1022. 

Enquanto o lixo não se avoluma sob nossas vistas e não nos incomoda 

com cheiro e doenças, a problemática não nos alcança: 

(...) o trato da questão, hoje em dia, leva de roldão milhões e milhões 
de horas de trabalho a cada ano, assim como orçamentos vultosos. 
Esse fluxo não é suficientemente percebido porque a produção de 
lixo é incessante e o cidadão, por sua vez, deseja desvencilhar-se 
dele diariamente, o quanto antes possível. O cotidiano fez-nos 
adquirir hábitos curiosos em relação aos nossos resíduos e rejeitos, 
e, assim, tirou-nos a preocupação com o problema, da mesma forma 
que nos desvencilhamos solicitamente do material inservível1023. 

A presença dos resíduos sempre acompanhou a vida do homem. 

Todavia, é possível dizer que nos últimos cem anos, acompanhando o estágio de 

evolução da civilização no século XX, os obstáculos enfrentados pela sociedade de 

                                            
1022 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria. 2 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016, p. 473. 
1023 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1475. 
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massa e consumista no tocante aos resíduos sólidos ficaram mais definidos e 

complexos. Morato Leite reverbera tal pensar: 

A cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de 
qualquer sociedade, no entanto, apenas a atual tem sido 
caracterizada como uma “sociedade do consumo”. Isto significa dizer 
que o consumo está exercendo uma função acima e além daquela 
satisfação de necessidades materiais (básicas) e de reprodução 
social (cultural) comum a todos os demais tipos de sociedade 
(antigas e atuais), motivo pelo qual se tem afirmado a predominância 
do que se denomina por consumismo. Justamente em decorrência 
deste modelo de desenvolvimento moderno, consumista e 
crescimentista, adotado pelas sociedades atuais, além das inovações 
industriais e do aumento da taxa demográfica mundial, é que, 
somado a outros problemas ambientais, principalmente a partir do 
final do século XX, surge uma nova questão: a incapacidade de gerir 
de forma eficiente e sustentável os resíduos sólidos produzidos1024. 

A ampliação da sociedade de consumo, associada ao desordenado 

processo de urbanização, proporcionou maior acesso aos produtos – os quais têm 

sua produção impulsionada por técnicas avançadas –, gerando mais descarte e 

atingindo o meio ambiente. 

Além de atingir o meio ambiente urbano, verificamos que o lixo é um 
fenômeno que agride também o próprio meio ambiente natural 
(agressão do solo, da água, do ar), bem como o cultural, 
desconfigurando valores estéticos do espaço urbano1025. 

Xavier e Carvalho, por sua vez, apresentam breve análise cronológica da 

evolução da gestão ambiental no tocante à administração de resíduos: 

(...) pode-se observar que a administração de resíduos avançou de 
um comportamento prioritariamente de controle da poluição e dos 
seus impactos (até antes da década de 1980), para uma postura de 
prevenção (década de 1990), e posteriormente para a condição de 
monitoramento integrado e prevenção (a partir das décadas de 1990 
e 2000)1026. 

As dificuldades ambientais decorrentes da produção e da má destinação 

dos resíduos na pós-modernidade alcançaram proporções nunca antes vistas, o que 

                                            
1024 LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 482. 
1025 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., 2017, p. 347. 
1026 XAVIER, Lúcia Helena; CARVALHO, Teresa Cristina Melo de Brito. Introdução à gestão de 
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. In.: Gestão de resíduos eletroeletrônicos: uma 
abordagem prática para a sustentabilidade. 1 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 2. 
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impôs evolução na forma de olhar e de gerenciar tais dificuldades. Lemos aponta 

possíveis razões para uma maior percepção deste problema: 

(...) um fator fundamental para a percepção atual dos resíduos como 
uma questão ambiental está relacionado com o crescimento da 
população mundial, decorrente especialmente da melhoria da 
qualidade de vida, dos alimentos, o que gerou um incremento da 
expectativa de vida, além do próprio paisagístico que podem causar, 
afetando a fauna, a flora e os recursos naturais em geral. Assim, a 
alteração nos padrões de produção e de consumo e a 
responsabilidade pós-consumo são fundamentais para a manutenção 
da vida das presentes e futuras gerações1027. 

Maria Alexandra de Sousa Aragão assevera que os resíduos estão na 

origem “dos mais variados tipos de poluição, causando perturbações ambientais na 

hidrosfera, na atmosfera, na litosfera e na biosfera”, razão pela qual se constituem 

em “uma fonte de perigos para a vida e para a saúde, bem como para o equilíbrio 

dos ecossistemas”1028. 

É possível, portanto, enumerar alguns fatores que compõem o atual viver 

em sociedade e que, notadamente em solo brasileiro, revelam o impacto negativo 

dos resíduos sólidos na natureza: descontrolado aumento populacional, 

concentrações urbanas sempre mais numerosas e maiores; grande variedade de 

atividades pós-modernas com a correspondente demanda de insumos e descarte de 

resíduos; os excessos da sociedade de consumo e o descontrole consumista; o 

assédio de novas necessidades aos recursos públicos sempre insuficientes, entre 

outros1029. 

Apesar da gravidade dos números e da série de fatores elencados como 

negativos, foram necessárias mais duas décadas de tramitação legislativa – Projeto 

de Lei n. 354/1989 – para que no Brasil finalmente entrasse em vigor uma legislação 

que tratasse com especificidade da temática dos resíduos sólidos: a Lei n. 12.305, 

de 02.08.20101030. 

                                            
1027 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1028 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O Direito dos Resíduos. Coimbra: Almedina, 2003, p. 9. 
1029 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1477. 
1030 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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Foi justamente por meio da lei apontada que se criou a denominada 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (doravante, PNRS), que integra a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação 

Ambiental e com a Política Federal de Saneamento Básico. 

A necessária resposta legislativa à grave problemática decorrente da 

crescente produção de resíduos sólidos se concretizou com a publicação da referida 

Lei n. 12.305/2010, que foi regulamentada pelo Decreto n. 7.404, de 23 de dezembro 

de 2010, e que dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos 

à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

Consuelo Yoshida, em que pese reconheça a morosidade legislativa, 

ressalta o vanguardismo da lei dos resíduos do Brasil: 

A longa espera pelo advento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), que finalmente veio a lume através da Lei n. 12.305, 
de 5 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto n. 7.404, de 23 
de dezembro de 2010, é compensada pelo vanguardismo de sua 
concepção, de seus princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos1031. 

Extrai-se da obra de Milaré: 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos preencheu uma importante 
lacuna no arcabouço regulatório nacional. Essa iniciativa é o 
reconhecimento, ainda que tardio, de uma abrangente problemática 
ambiental que assola o País, problemática esta de proporções 
desconhecidas, mas já com diversos episódios registrados em vários 
pontos do território nacional, e que tem origem exatamente na 
destinação e disposição inadequadas de resíduos e consequente 
contaminação no solo, além da dificuldade de identificação dos 
agentes responsáveis1032. 

Silva e Oliveira complementam: 

Com a publicação da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
foi estabelecida e estruturada uma política de gestão e 
gerenciamento dos resíduos para todo o país. (...) consagra-se como 
um conjunto de princípios, diretrizes, objetivos, instrumentos, metas e 

                                            
1031 YOSHIDA, Consuelo. Competência e as diretrizes da PNRS: conflitos e critérios de 
harmonização entre as demais legislações e normas. In JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; 
MACHADO FILHO, José Valverde (org.). Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos. Barueri-SP: Manole, 2012, p. 3. 
1032 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1479. 
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ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime 
de cooperação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou 
os particulares, e possui como objeto a gestão integrada e o 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
Entre os seus principais dispositivos destacam-se: a proibição de 
lixões (áreas de depósito de lixo a céu aberto); a inclusão social das 
organizações de catadores; a consagração da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o instrumento da 
logística reversa; a participação do consumidor; entre outros1033. 

A partir da lei de 2010, o “Brasil ganhou papel de destaque a partir da 

elaboração das Políticas Estaduais e Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS)”. Em verdade, no contexto latino-americano, a legislação brasileira foi 

importante pela “profundidade de sua abordagem nos instrumentos legais e ainda 

pela prioridade dada, no âmbito da inclusão social, aos catadores de materiais 

recicláveis”1034. 

A lei que dispõe sobre a PNRS é diploma inovador que propõe a gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos e que tem como destinatários todas as pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Entre os 

resíduos sólidos objeto da lei estão os resíduos perigosos1035.  

Detalhando, estão sujeitas à observância da referida lei as pessoas físicas 

– consumidores, catadores, empresários individuais, prestações de serviços e 

funcionários – ou jurídicas – empresas, indústrias, comércio, cooperativas e poder 

público – responsáveis direta ou indiretamente pela produção de resíduos 

sólidos1036. 

                                            
1033 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Política nacional de 
resíduos sólidos. In: FARIAS, Talden; TRENNEPOHL; Terence. Direito ambiental brasileiro. São 
Paulo: Thomson Reuters, 2019, pp. 201-202. 
1034 XAVIER, Lúcia Helena. Gestão de resíduos eletroeletrônicos: uma abordagem prática para a 
sustentabilidade. 1 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. VII. 
1035 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 1º. (...). § 1º. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento 
de resíduos sólidos”. 
1036 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 202. 
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Por outro lado, a lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que possuem 

regulamentação específica1037. Sobre o tema, a União, por intermédio da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), apresenta-se como a responsável pelo destino 

final dos rejeitos radioativos, nos termos da Lei n. 10.308/2001, a qual dispõe sobre 

a “seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os 

custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos 

depósitos de rejeitos radioativos”1038. 

É possível falar em um microssistema jurídico por meio de uma 

metodologia de interpenetração de diplomas. Para Milaré, sob o ponto de vista 

operacional, este microssistema jurídico tutela interesses abrangidos por distintos 

diplomas, os quais tecnicamente podem ser considerados como integrantes de um 

único corpo1039. 

O art. 4º da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (LPNRS)1040 

traduz uma ideia de política pública, holística e sistêmica para a gestão dos resíduos 

sólidos, preconizando-se uma abrangente e multiforme articulação e cooperação 

entre “o poder público das diferentes esferas, o setor econômico-empresarial e os 

demais segmentos da sociedade civil (...), com vistas à gestão e ao gerenciamento 

integrados dos resíduos sólidos”1041. 

Yoshida arremata: 

A corresponsabilidade e a gestão compartilhada do meio ambiente, 

                                            
1037 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 1º. (...). § 2º. Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados 
por legislação específica”. 
1038 BRASIL. Lei n. 10.308, de 20 de novembro de 2001. Dispõe sobre a seleção de locais, a 
construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade 
civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10308.htm>. Acesso em: 20 nov. 
2020. 
1039 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1484. 
1040 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 4º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou 
em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos”. 
1041 YOSHIDA, Consuelo. op. cit., 2012, p. 3. 
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entre o poder público e a sociedade, para fins de sua mais eficiente 
proteção e defesa, é uma importante inovação situada no contexto 
da evolução da tutela dos direitos difusos em geral, incorporada pela 
Constituição de 88 (art. 225, caput) e cada vez mais pelas 
legislações ambientais, como é o caso da avançada e inovadora Lei 
n. 12.305/2010, que instituiu a PNRS1042. 

A política nacional de resíduos sólidos, passando-se ao art. 5º da Lei n. 

12.305/2010, integra a política nacional do meio ambiente e se alinha à política 

nacional de educação ambiental e à política federal de saneamento básico, o que 

enfatiza esta concepção sistêmica e preventiva da PNRS1043. O art. 2º do Decreto n. 

7.404/2010, que regulamenta a PNRS, reforça esta ideia de sistema de políticas 

públicas em prol do meio ambiente1044. 

Por conseguinte, em breve síntese, a política nacional do meio ambiente, 

preconizada na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 19811045, tem por objeto de estudo 

a qualidade ambiental propícia à vida da presente e das futuras gerações; e por 

objetivo a harmonização do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico 

(desenvolvimento sustentável). A busca da qualidade ambiental - meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF) – é o norte a ser alcançado, 

sendo que o direito ambiental vai traçar sua política nas diversas esferas da 

Federação (art. 2º da Lei n. 6.938/81), preservando - impedindo a intervenção 

humana e procurando manter o estado natural dos recursos ambientais -, 

melhorando - permitindo a intervenção humana no ambiente com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos recursos ambientais, realizando o manejo adequado das 

espécies animais e vegetais -, e recuperando - permitindo a intervenção humana a 

fim de reconstituir a área degradada e fazer com que ela volte a ter as mesmas 

                                            
1042 YOSHIDA, Consuelo. op. cit., 2012, p. 8. 
1043 LEITE, José Rubens Morato. op. cit., 2015, p. 483. 
1044 BRASIL. Decreto n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm>. Acesso em: 21 abr. 
2020. 
1045 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 21 abr. 2020. 
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características da área original1046. 

Continuando, a política nacional de educação ambiental, instituída na Lei 

n. 9.795, de 27 de abril de 1999, representa a regulamentação, no plano 

infraconstitucional, da norma constitucional do art. 225, § 1º, VI, da CF/1988 (que 

replicou neste ponto a Lei n. 6.938/81 – art. 2º, X), e estabelece uma política pública 

nacional, vinculando deveres a todos os entes federativos, de educação ambiental a 

fim de conscientizar a sociedade sobre os problemas ambientais contemporâneos, 

apontando caminhos políticos e jurídicos para a superação de tais desafios a fim de 

atingir um futuro sustentável, onde o ser humano está reconciliado com a 

natureza1047. 

Em arremate, a política federal de saneamento básico, tratada na Lei n. 

11.445, de 5 de janeiro de 2007 e recentemente alterada pela Lei n. 14.026, de 15 

de julho de 2020, dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

conceituando-o como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de 

limpeza urbana e manuseio de resíduos sólidos, de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, e gerenciado por associação entre os entes federados, buscando-

se a universalização, o controle social, o equilíbrio ambiental e a saúde pública. 

Importante ressaltar que, “em matéria ambiental, é impossível um 

tratamento setorizado ou isolado dos recursos ambientais”, haja vista que o 

“macrobem ambiental (equilíbrio ecológico) é fruto da interação química, física e 

biológica de microbens ambientais (recursos ambientais)”. Justamente por este 

caráter difuso, ubíquo e indivisível dos bens ambientais entre si é que se faz 

fundamental uma política global, com ação local, para a proteção destes bens1048. 

O legislador criou uma política nacional de resíduos sólidos – traçando 

princípios, meios e fins gerais no âmbito nacional, que também devem ser replicados 

nas esferas estadual e municipal. Algo semelhante já havia sido feito pelo legislativo 

                                            
1046 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 209. 
1047 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 528. 
1048 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 216. 
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em outros setores com repercussões nacionais em prol da natureza: política agrícola 

nacional (Lei n. 8.171/91), política nacional de recursos hídricos (Lei n. 9.433/97), 

política nacional de educação ambiental (Lei n. 9.795/99), política federal de 

saneamento básico (Lei n. 11.445/2007) e sistema nacional de unidades de 

conservação (Lei n. 9.985/2000). 

Lucilene dos Santos conclui que: 

(...) a PNRS não se encontra insulada, mas integra a Política 
Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de 
Educação Ambiental, regulada pela Lei n. 9.795, de 27 de abril de 
1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela 
Lei n. 11.445, de 2007, e com a Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. 
Além disso, A PNRS, em conformidade com o art. 2º, não afasta, 
salvo disposição em contrário, o que estabelecem as Leis ns. 9.966, 
de 28.04.2000 (poluição em portos e outras áreas portuárias) e 
7.802, de 11.07.1989 (agrotóxicos), com alterações da Lei n. 9.974, 
de 06.06.2000, nem as normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa e do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Sinmetro1049. 

Dito isso, passada uma década de vigência da PNRS, pertinente se faz, 

para uma melhor abordagem do referido diploma e do tema, apresentar-se alguns 

conceitos relevantes para a sequência deste texto, assunto do próximo tópico. 

 

4.2.2 Inovações conceituais da Lei de Resíduos Sólidos 

A Lei n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, estabeleceu e estruturou uma política de gestão e gerenciamento dos 

resíduos para todo o território nacional, informando e orientando diversos segmentos 

da sociedade em abordagem multidisciplinar, integrada, compartilhada entre todos e 

capilarizada para todo o solo brasileiro. Este é o tom que permeia os 57 (cinquenta e 

sete) artigos da referida lei. 

                                            
1049 SANTOS, Lucilene dos. A responsabilidade pós-consumo e a logística reversa dos resíduos 
sólidos. Dissertação submetida à Universidade do Valei do Itajaí – UNIVALI. Disponível em: 
<https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/2597/Lucilene%20dos%20Santos.pdf>. 
Acesso em: 22 jul. 2020, pp. 55-56. 
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Em seu art. 3º, a lei em comento oferece 19 (dezenove) definições de 

temas, mecanismos e instrumentos que se relacionam com a sistemática instituída 

para a gestão dos resíduos sólidos. Trata-se de base conceitual importante para 

nortear o estudo da disciplina. 

De forma bastante didática, o referido diploma legal apresenta uma série 

de inovações conceituais, contribuindo para a popularização de assuntos e 

facilitando a compreensão e o cumprimento de seus dispositivos.  

Antes de avançar especificamente sobre o conceito legal de resíduos 

sólidos, torna-se necessário primeiramente destacar algumas definições que 

compõem o art. 3º da Lei n. 12.305/2010. 

Com efeito, os três primeiros incisos do artigo supracitado oferecem 

conceitos operacionais para acordo setorial, área contaminada e área órfã 

contaminada.  

O primeiro inciso – acordo setorial – aponta para ato de natureza 

contratual firmado entre poder público e iniciativa privada (fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes), destacando a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, ou seja, a efetiva participação de todos 

os integrantes da cadeia produtiva na correta disposição final dos resíduos ou 

rejeitos gerados no processo de produção1050.  

Em seguida, os incs. II e III do art. 3º da LPNRS1051, apresentam os 

conceitos de área contaminada e área órfã contaminada. A primeira é o local onde 

há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 

substâncias ou resíduos; a segunda é justamente a área contaminada cujos 

responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. 

Prosseguindo, trata-se do ciclo de vida do produto. Cuida-se de conceito 

fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, porquanto atrelado à ideia de 

                                            
1050 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 220. 
1051 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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economia circular e de obsolescência planejada. O art. 3º, inc. IV, da Lei da PNRS, 

elucida que o ciclo de vida do produto consiste na série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 

produtivo, o consumo e a disposição final1052. Na pós-modernidade, a necessidade 

da obsolescência de produtos, com aceleração dos ciclos de vida dos produtos a fim 

de permitir com brevidade o consumo e incentivar a produção, tem gerado danos 

ambientais diversos. E, conforme se verá adiante, a economia circular é estratégia 

de mercado, grosso modo, para reinserir os resíduos na cadeia produtiva, 

amenizando os indesejados impactos aos biossistemas. 

A percepção sobre o ciclo de vida dos produtos ganha especial relevo 

quando colocada sob a ótica da responsabilidade. O inc. XVII do art. 3° da Lei dos 

Resíduos Sólidos explica que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos 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 dos 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 da Lei em estudo1053. 

Com igual importância para esta pesquisa é a definição que a lei oferece 

para logística reversa. O inc. XII do art. 3º da Lei n. 12.305/2010, conceitua logística 

reversa como 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 

adequada1054. É, de fato, conceito próximo da concepção de economia circular, que 

será abordada mais à frente. 
                                            
1052 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1053 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1054 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 



451 
 

 

Dando continuidade, o gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de 

ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos da Lei n. 12.305/2010 (PNRS, art. 

3º, inc. X)1055. 

A gestão integrada de resíduos sólidos, por seu turno, consiste no 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 

com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (PNRS, art. 

3º, inc. XI)1056.  

Como se vislumbra, a gestão integrada é mais ampla que o 

gerenciamento de resíduos sólidos. Araújo e Juras apresentam interessante 

distinção entre ambas – gerenciamento de resíduos sólidos e gestão integrada: 

(...) o gerenciamento diz respeito às etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos. Apresenta, assim, lógica processual ou operacional. O 
gerenciamento pode dizer respeito apenas a tipo determinado de 
resíduo. Por sua vez, a gestão integrada engloba o planejamento e a 
coordenação de todas as etapas insertas no gerenciamento e, 
também, a inter-relação das dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social envolvidas1057. 

Prosseguindo, outro conceito importante e que merece destaque é o que 

esclarece a coleta seletiva. Trata-se do recolhimento de resíduos sólidos 

previamente segregados conforme sua constituição ou composição (PNRS, art. 3º, 

                                            
1055 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1056 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1057 ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de; JURAS, Ilidia da Ascenção  
Garrido Martins. Comentários à lei dos resíduos sólidos: Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 (e 
seu regulamento). São Paulo: Editora Pillares, 2011, p. 49. 



452 
 

 

inc. V)1058.  

Silva e Oliveira elucidam sobre a coleta seletiva: 

Constitui importante mecanismo para concretização de uma 
destinação final ambientalmente adequada e nada mais é do que a 
separação dos resíduos conforme sua constituição ou composição, 
seguindo regras de segregação estabelecidas em normas técnicas, 
com padrão de separação em recipientes por cores, conforme 
Resolução CONAMA 275/20011059. 

Abrindo-se um breve parêntese, a Resolução CONAMA n. 275/2001 

estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas 

informativas, para a coleta seletiva, observando o seguinte padrão:  

azul: papel/papelão;  
vermelho: plástico;  
verde: vidro;  
amarelo: metal;  
preto: madeira;  
laranja: resíduos perigosos;  
branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;  
roxo: resíduos radioativos;  
marrom: resíduos orgânicos;  
cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado 
não passível de separação1060. 

Fechado o parêntese, prossegue-se o estudo com foco em outra definição 

relevante da PNRS: a destinação final ambientalmente adequada. Encontra-se 

prevista no já citado inc. VII do art. 3º da Lei n. 12.305/20101061 e envolve as 

diversas possiblidades de reaproveitamento dos resíduos: reutilização, a reciclagem, 

a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 

                                            
1058 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1059 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 204. 
1060 BRASIL. Resolução CONAMA n. 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores 
para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Disponível em: 
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273>. Acesso em: 21 abr. 2020. 
1061 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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entre elas a disposição final em aterro sanitário, quando se tratar de um rejeito. 

Os aterros sanitários, a propósito, continuam a ter valia e utilidade, desde 

que para a finalidade destacada em lei. Assim, em um aterro sanitário tão-somente 

podem ser aceitos rejeitos, ou seja, a lei impõe a obrigação de que se proceda ao 

tratamento e à recuperação para adequada destinação dos resíduos sólidos.  

Apenas os resíduos sólidos que não forem recuperados ou tratados se 

tornam rejeitos e, por conseguinte, deverão ter disposição final ambientalmente 

adequada em aterro sanitário (PNRS, art. 3º, inc. VIII). Mesmo porque o disposto no 

inc. VIII do art. 6º da Lei da PNRS preconiza que o resíduo sólido reutilizável e 

reciclável deve ser visto "como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania"1062, tratando-se de medida sustentável e, 

por isso, fundamental para o equilíbrio ecológico e socioeconômico. 

Nessa perspectiva, Lemos enfatiza: 

Assim, não há dúvida de que resíduos e rejeitos merecem tratamento 
diverso, restringindo a disposição final ambientalmente adequada 
somente para os rejeitos. Entretanto, o dispositivo é claro no sentido 
de que o tratamento e recuperação dos resíduos deverá ocorrer 
quando for economicamente viável, utilizando as bases da ideia de 
sustentabilidade: aspectos ambiental, econômico e social1063. 

Paulo Affonso Leme Machado enfatiza, consoante preconizado no art. 9º 

da Lei n. 12.305/20101064, a ordem de prioridade que deve ser observada na gestão 

dos resíduos sólidos: 1. não geração; 2. redução; 3. reutilização; 4. reciclagem; 5. 

tratamento; e, 6. disposição final. Explica o autor que há hierarquia nos resíduos e 

na forma de gestão, conforme segue: 

Há de ser colocada em evidência a primeira prioridade: a não 
geração de resíduos sólidos. Essa prioridade não é somente uma 

                                            
1062 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1063 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1064 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 9º  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. 
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escolha técnica ou uma opção moral; é uma obrigação legal (...). 
Com o posicionamento da Lei 12.305, não se pode admitir que 
qualquer um seja livre para produzir o resíduo sólido que quiser, 
quando quiser e onde quiser. Há uma metodologia que inclui os 5 
“erres” na gestão dos resíduos sólidos: repensar, reduzir, reutilizar, 
reciclar e responsabilizar1065. 

Tal ordem de prioridade prevista no art. 9º da LPNRS pode ser 

representada na seguinte ilustração: 

 

Hierarquia de prioridades na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (LPNRS, art. 9º). Fonte: 
Fiesp1066. 

 

Pela diretriz trazida na Lei n. 12.305/2010, a premissa principal é não 

gerar resíduos. Não sendo possível evitar os resíduos, deve-se procurar reduzir, 

reutilizar, reciclar e tratar. Todos estes verbos procuram impedir que o resíduo se 

torne rejeito. Todavia, havendo rejeitos, a última diretriz orienta para a sua 

disposição final ambientalmente adequada. 

Constata-se desta feita que, a respeito da disposição final de rejeitos e do 

tratamento dos resíduos sólidos, a Lei da PNRS configurou importante desafio a ser 

superado no Brasil, qual seja, de fomentar sistemas mais eficientes de não gerar 

resíduos e, quando não possível isto, reduzi-los, reutilizá-los e reciclá-los. A lei em 

análise também objetiva tratar mais e melhor os resíduos sólidos, bem como sua 

disposição final ambientalmente adequada. Com isso, procura-se por um lado 

acabar com os lixões e, de outro lado, incentiva-se a disposição dos rejeitos em 

                                            
1065 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2018, pp. 687-688. 
1066 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<https://www.fiesp.com.br/residuos-solidos/>. Acesso em 20 fev. 2020. 
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aterros sanitários, além da utilização de usinas de compostagem, reciclagem e 

incineração.  

Relevante, por oportuno, apresentar brevemente as formas usuais de 

destinação e de disposição de resíduos sólidos. Milaré destaca os conceitos de 

lixão, aterro sanitário, usina de compostagem, reciclagem e incineração, merecendo 

a transcrição: 

O lixão é forma arcaica e prática condenável de disposição final, 
sendo os resíduos lançados ao solo, em área a tal destinada, sem 
qualquer estudo prévio, monitoramento ou tratamento. O impacto 
ambiental, nesses casos, geralmente consiste em contaminação do 
solo por chorume – líquido percolado oriundo da decomposição de 
matéria orgânica –, podendo atingir o lençol freático e cursos de 
água, e supressão da vegetação. Antes mesmo da PNRS, a Portaria 
53/1979, do Ministério do Interior, já proibia esse tipo de 
disposição final. 
O aterro sanitário é uma das formas tecnicamente adequadas de 
disposição final e a menos custosa de ser implantada. A instalação e 
operação dependem de um grande espaço físico, dentro do qual os 
resíduos são depositados, com observância de rigorosas posturas 
técnicas, que minoram ou, por vezes, evitam a ocorrência de danos 
ambientais. Cabe observar que, na maioria dos casos, o aterro 
sanitário pode transformar-se em aterro energético, com produção de 
gás metano passível de aproveitamento. 
A usina de compostagem, forma de destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos, é a que possibilita 
maiores ganhos ambientais. Destina-se tão somente aos resíduos 
sólidos domésticos e compreende processo de transformação de 
matéria orgânica em composto a ser utilizado como enriquecedor do 
solo em áreas agrícolas (...).  
A reciclagem consiste em outra forma de destinação final 
ambientalmente adequada em que se busca reprocessar e aproveitar 
novamente determinados resíduos sólidos. Podem ser reciclados 
materiais como vidro, papel, metal e plástico. O processo de 
reciclagem tem início com a coleta seletiva, que nada mais é que a 
separação dos resíduos domésticos em orgânicos (por exemplo, 
restos de comida) e inorgânicos (vidros, papéis etc.) (...).  
A incineração, outro mecanismo de destinação final adequada de 
resíduos, consiste em processo de queima controlada, normalmente 
mais indicado para boa parte dos resíduos industriais e para os 
denominados inertes combustíveis, podendo ser também utilizada 
para o lixo domiciliar. Trata-se de processo geralmente custoso, mas 
que apresenta como vantagem a eliminação quase total dos 
resíduos, além de ocupar espaço físico bastante reduzido1067 (grifou-
se). 

                                            
1067 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
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O art. 3º da Lei n. 12.305/2010 ainda apresenta outras definições. Há 

destaque, no inc. VI, para o controle social como o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos 

de formulação, implementação e avaliação das políticas relacionadas aos resíduos 

sólidos1068.  

A lei também trata dos geradores de resíduos sólidos, que, como o próprio 

nome diz, nada mais são do que pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 

consumo (LPNRS, art. 3º, inc. IX)1069.  

Seguindo, assim como a lei trata dos geradores de resíduos, há definição 

daquilo que se entende por padrões sustentáveis de produção e consumo, conforme 

disposto no inc. XIII do art. 3º da lei em comento. Cuida-se não só de um conceito, 

mas um norte a ser alcançado por todos: produção e consumo de bens e serviços 

de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras1070. 

Destacam-se, ainda, os conceitos de reciclagem e de reutilização, um 

tanto quanto antagônicos.  

Enquanto a reciclagem é o processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos (LPNRS, art. 

3º, inc. XIV)1071, a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos 

sem sua transformação biológica, física ou físico-química (LPNRS, art. 3º, inc. 

                                            
1068 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1069 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1070 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1071 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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XVIII)1072. 

Por fim, no conceito do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos (LPNRS, art. 3º, inc. XIX)1073, há vinculação ao conjunto de 

atividades previstas no art. 7º da lei de diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (Lei n. 11.445/2007)1074. 

Apresentadas definições gerais previstas no diploma legal em estudo, 

passa-se agora à necessária conceituação dos resíduos sólidos. 

 

4.2.3 Do conceito de resíduos sólidos, rejeitos e lixo  

Conceituar resíduos sólidos, sob a ótica do ordenamento jurídico 

brasileiro, é o objetivo que se propõe alcançar neste momento da pesquisa.  

Tal tarefa se faz necessária, uma vez que a correta definição de resíduos 

permite implementar e direcionar as disposições legais e normativas pátrias que 

tutelam a matéria. Saber se uma determinada sobra do consumo é um resíduo 

orienta rotinas cotidianas e fomenta hábitos sustentáveis. 

Todavia, há ambiguidades conceituais, diferenças culturais e olhares 

                                            
1072 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1073 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1074 BRASIL. Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e 
revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 21 nov. 2020: 
“Art. 7º.  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: I - de coleta, de transbordo e de transporte 
dos resíduos relacionados na alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; II - de triagem, para 
fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de destinação final 
dos resíduos relacionados na alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; e III - de varrição de 
logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, de limpeza de 
córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, e de outros eventuais 
serviços de limpeza urbana, bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades”. 



458 
 

 

diversos no aspecto local e temporal que dificultam este trabalho de definir o que são 

resíduos.  

Resíduo é todo material resultante das atividades diárias do homem que 

vive em sociedade e pode ser encontrado nos estados sólido, líquido e gasoso, 

citando como exemplo de lixo as sobras de alimentos, embalagens, papéis, plásticos 

e tantos outros1075. 

Aquilo que é resíduo para alguns pode não o ser para outros. Indo além, 

considerados eventuais avanços científicos e novas tecnologias disponíveis, o que 

hoje é apontado como rejeito, ontem possivelmente não o era e amanhã pode voltar 

a não ser mais.  

O conceito e a classificação dos resíduos é, portanto, matéria dinâmica e 

que está em constante evolução, de modo que o que para alguns é insumo e 

matéria-prima, para outros pode ser resíduo ou rejeito. O material excedente para 

alguns implica em custos; para outros, significa recursos ou capital.  

Há, como se percebe, distinções conceituais dos resíduos que 

acarretarão direcionamentos distintos nas dimensões social, econômica e ambiental, 

nos termos da legislação de vigência. 

A propósito, a confusão começa na exata distinção entre os restos e 

sobras da vida atual. Há, por exemplo, constante mixórdia em apontar ou distinguir o 

que são resíduos, rejeitos e lixo, nomenclaturas aparentemente sinônimas, mas que 

tecnicamente apresentam em sua essência distinções que repercutem na gestão 

dos resíduos. Perceba-se: 

O crescimento acentuado da população e a forte industrialização das 
sociedades modernas tem ocasionado uma crescente urbanização 
das cidades, e, por conseguinte, o aumento da produção de resíduos 
sólidos. Normalmente, é muito comum o uso da palavra “lixo” para 
fazer referência ao termo resíduos sólidos, sendo que o mais usado 
no meio científico é Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)1076. 

A concepção clara daquilo que é resíduo vai permitir a aplicação e a 

                                            
1075 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 480. 
1076 LOURENÇO, Joaquim Carlos. op. cit., 2019, pos. 888 de 3132 – 29%. 
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implementação de leis, com destinação e disposição ambientalmente adequada, 

redundando em uma tutela jurídica ambiental mais eficiente, eficaz e efetiva nesta 

temática. 

Kamila Pope, ganhadora do Prêmio Capes de melhor tese na área do 

direito em 2019 com importante pesquisa sobre a transferência transfronteiriça de 

resíduos1077, demonstra o quão importante é saber se eventual sobra do consumo é 

resíduo. A autora explica que tal definição permite melhor direcionar os restos do 

modo de vida atual: 

Na prática, as dificuldades que surgem na interpretação do termo são 
bastante complexas. Entre um material sobre o qual não haja 
dúvidas de que seja um resíduo e outro sobre o qual se tenha 
certeza de tratar-se de um não resíduo, há uma zona cinzenta de 
materiais que podem ser considerados como resíduos ou não, 
principalmente no que se refere a bens usados. Valiosos recursos 
poderiam ser preservados e desastrosos danos ambientais poderiam 
ser evitados caso tal definição pudesse ser feita de forma consistente 
entre os diversos níveis legislativos. Uma definição mais clara e 
precisa do que seja resíduo tem o potencial de evitar que materiais 
sejam descartados quando podem ser reaproveitados, da mesma 
forma que evitar que materiais que circulam sem qualquer critério de 
proteção ambiental recebam a devida atenção ao serem 
enquadrados como resíduos.  E é justamente por isso que doutrina, 
jurisprudência e legisladores se têm esforçado para clarificar tal 
conceito1078. 

Pelo conceito de resíduo, portanto, passam os caminhos para as 

mudanças que se fazem importantes rumo a um equilíbrio ambiental a partir das 

percepções sobre destinação ambientalmente adequada e correta destinação de 

resíduos e rejeitos.  

Voltando-se a Latouche, resgata-se a ideia de um ciclo virtuoso formado 

por oito “erres” que são capazes de, a partir do reconhecimento daquilo que é (ou 

não) resíduo, fomentar o desenvolvimento de uma sociedade sustentável: reavaliar, 

                                            
1077 UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora do PPGD, Kamila Pope, 
ganhou o prêmio Capes de melhor Tese em 2019 na área do direito. Disponível em: 
<https://ppgd.ufsc.br/2019/09/06/pesquisadora-do-ppgd-kamila-pope-ganhou-o-premio-capes-de-
melhor-tese-em-2019-na-area-do-direito/>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
1078 POPE, Kamila. Transferência transfronteiriça de resíduos sob a perspectiva da justiça 
ecológica: rumo à gestão internacional de resíduos. Tese submetida à Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/199019/PDPC1400-
T.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 out. 2020, p. 230. 
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reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, reciclar1079. A 

eles se ousa acrescentar mais dois “erres”: redestinar1080 e ressignificar1081 – 

“resíduos são nutrientes, insumos ou matéria-prima”1082 –, o que permite estimular 

uma maior consciência ecológica sobre a sorte a ser dada aos restos do consumo, 

com real valor e utilidade, estruturando-se um complexo de ações fundamentais 

para uma gestão ambiental sustentável. 

Logo, para a finalidade de elucidação da definição de resíduos sólidos, 

importante inicialmente destacar o conceito legal que vige no Brasil e que se 

encontra no inc. XVI do art. 3º da Lei n. 12.305/2010: 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível1083. 

É possível extrair do referido dispositivo de lei que qualquer material, 

substância, objeto ou bem descartado, resultante da ação do homem social, constitui 

resíduo sólido. Indo além, “resíduos sólidos, por incrível que possa parecer, podem 

ser – em razão de seu conceito jurídico-legal – líquidos ou gasosos”, envolvendo, 

portanto, um substrato material que pode ser “sólido, semissólido, gás contido em 

                                            
1079 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. op. cit., 2009, p. 42. 
1080 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 3º (...). VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. 
1081 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 3º (...). VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada 
de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. 
1082 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 118. 
1083 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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recipiente e, ainda, líquido”, desde que não se caracterize como esgoto sanitário ou 

outro tipo de efluente que, após tratamento, possa ser coletado na rede pública de 

esgotos ou lançado em corpos d’água1084. 

Dissecando o conceito legal de resíduos sólidos preconizado na PNRS, 

Silva Filho divide o tema em quatro partes: 

• Material, substância ou bem descartado: demanda ação, ato 
positivo que implique o descarte de algo que está sob sua 
administração, uso, poder; 
• Resultante de atividade humana em sociedade: se não for algo 
resultante de atividade humana em sociedade, não poderá ser 
entendido como resíduos, a exemplo de excremento animal na selva;  
• Se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder a sua destinação final: a partir do descarte segue a 
necessidade da destinação final, seja por voluntariedade (procede ou 
propõe proceder) seja por obrigação;  
• No estado sólido, semissólido, gases contidos em recipientes 
e líquidos que não possam ser descartados na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água: apesar do termo frisar o adjetivo 
sólido ao termo resíduo, a PNRS inclui outros estados da matéria na 
definição de resíduo sólido1085. 

A definição para resíduos sólidos apresentada pela LPNRS, no dizer de 

Kamila Pope, pode ser repartida em três elementos: origem, destino e estado. 

Convém detalhar: 

O primeiro elemento é a “origem” dos materiais, substâncias, 
objetos ou bens que possam ser considerados pela Lei como 
resíduos: o inciso XVI especifica que apenas aqueles que forem 
resultantes de atividades humanas podem ser enquadrados como 
resíduo, o que exclui, portanto, todos aqueles que forem produzidos 
por outros seres vivos e elementos abióticos da natureza. Assim, 
para a PNRS, os resíduos que merecem tutela jurídica serão sempre 
aqueles resultantes da ação antropogênica. Verifica-se que, após o 
ato de descartar, o procedimento de destinação final é elemento 
chave para que um material, substância, objeto ou bem seja 
considerado como resíduo pela PNRS. Trata-se, aqui, do elemento 
“destino”. (...) para a PNRS, resíduos não são apenas aqueles 
materiais, substâncias, objetos ou bens que serão eliminados, isto 
é, destinados à disposição final em aterros – quando, então, são 
considerados como rejeitos, não havendo qualquer outra 

                                            
1084 RIBEIRO, Wladimir António. Introdução à lei da política nacional de resíduos sólidos. In: 
SAIANI, Carlos César Sandejo; DOURADO, Juscelino; TONETO JÚNIOR, Rudinei. Resíduos 
sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da lei federal n. 12.305 (lei de resíduos sólidos). 
Barueri, SP: Minha Editora, 2014, pp. 109-110. 
1085 SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira da; SOLER, Fabricio Dorado. op. cit., 2015, pp. 19-20. 
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possibilidade de tratamento e recuperação dos materiais que o 
compõem (inciso XV). De fato, a definição de resíduo do inciso XVI, 
juntamente com o inciso VII, do artigo 3º, deixa claro que materiais, 
substâncias, objetos e bens que puderem ser destinados à 
valorização também serão enquadrados como resíduos segundo o 
ordenamento jurídico brasileiro (situação histórica, psicológica ou 
legal). (...) Por fim, o terceiro elemento que se pode extrair da 
definição de resíduo da PNRS brasileira é o relativo a seu “estado”, 
tendo em vista que a Lei considera como resíduo todos os materiais, 
substâncias, objetos e bens que estejam nos estados sólido ou 
semissólido. Contudo, podem também enquadrar-se como 
resíduos, materiais, substâncias, objetos e bens que estejam nos 
estados gasoso, quando contido em recipientes, e líquido, 
quando não puder ser lançado na rede pública de esgoto ou em 
corpos d´água, sob iminência de colocar em risco a saúde pública e 
o ambiente1086 (grifou-se). 

Tudo o que é descartado em decorrência das atividades sociais humanas 

é considerado resíduo sólido: 

Tendo presente que um dos postulados da lei consiste na redução do 
descarte de resíduos e que isso pressupõe a revisão e a redução dos 
padrões de consumo da sociedade, é possível admitir que o descarte 
de resíduos sólidos pressupõe o esgotamento das características 
preponderantes da matéria, substância, objeto ou bem, de forma a 
torná-los inservíveis para a finalidade para a qual foram concebidos. 
É o exemplo das pilhas e baterias, dos alimentos, dos resíduos de 
poda de árvores e varrição, de embalagens, etc1087. 

A lei não distingue se o descarte é feito em razão do esgotamento das 

características e das propriedades originais da matéria, substância, objeto ou bem; 

ou se o descarte ocorre a partir de um juízo de valor – subjetividade – sobre aquilo 

que pode não ser mais útil ou servível para o homem.  

Conhecer as condições para a destinação final dos resíduos é 

fundamental, aliás, para apontar as responsabilidades cabíveis. O inc. XVI do art. 3º 

da Lei da PNRS, revela, no conceito de resíduos sólidos, a importância da 

destinação final dada, tratando de três formas de atuação: histórica, psicológica e 

imperativa. 

Há uma i) categoria histórica que envolve a atuação do responsável – “a 

cuja destinação final se procede” –, ou seja, um substrato material objeto de 

                                            
1086 POPE, Kamila. op. cit., pp. 232-233. 
1087 MILARÉ, Édis. op. cit., 2018, p. 1485. 
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despojo. Também há uma ii) categoria psicológica, que se refere àquilo que o 

responsável pretende fazer – elemento psicológico –, voltada para o próprio ato de 

descarte – “a cuja destinação final se propõe proceder”. E há, por fim, uma iii) 

categoria imperativa, que decorre de lei, voltada para um terceiro elemento 

fundamental, qual seja, a responsabilidade do proprietário, possuidor ou mero 

detentor dar aos “seus” resíduos a destinação adequada – “a cuja destinação final 

se está obrigado a proceder”1088.  

Tais formas de atuação apontadas na Lei n. 12.305/2010 acabam por 

afastar a ideia de que o abandono se equivale ao simples conceito de descarte, 

baseado na res derelictae do direito romano e preconizado como forma de extinção 

da propriedade no Código Civil (art. 1275, inc. III, e art. 1.276)1089.  

Ribeiro desvenda a ausência de equivalência entre o elemento descarte e 

o conceito jurídico de abandono: 

Então seria o elemento descarte, legalmente essencial ao conceito 
de resíduos sólidos, equivalente ao conceito jurídico de abandono? A 
resposta é não. Isso porque o terceiro e último elemento, fixado em 
lei, do conceito de resíduos sólidos é a obrigação de quem é 
proprietário (ou mero possuidor ou detentor) dos resíduos de 
proceder à sua destinação final1090. 

Salienta-se que há um importante elemento do conceito legal de resíduos 

sólidos que “é a obrigação de quem é proprietário (ou mero possuidor ou detentor) 

dos resíduos de proceder à sua destinação final” (decorre da lei – PNRS, art. 3, inc. 

VII)1091. É justamente esta obrigação que não autoriza o mero abandono de um 

                                            
1088 SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira da; SOLER, Fabricio Dorado. op. cit., 2015, pp. 19-20. 
1089 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 20 nov. 2020: “Art. 
1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: (...). III - por abandono. 
(...). Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o 
conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, 
como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se 
se achar nas respectivas circunscrições. § 1º. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas 
mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à 
propriedade da União, onde quer que ele se localize. § 2º. Presumir-se-á de modo absoluto a 
intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de 
satisfazer os ônus fiscais”. 
1090 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 110. 
1091 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
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resíduo ou rejeito na medida em que existe a obrigação legal de reutilizar, reciclar ou 

aproveitar de outra forma o resíduo; e quando isso não é possível, os resíduos, já 

travestidos de rejeitos, “deverão ter disposição ambientalmente adequada (em 

termos de direito dos resíduos, disposição é muito diferente de destinação)”1092. 

Ribeiro lembra que autorizar o simples abandono “seria o mesmo que 

admitir que o proprietário dos resíduos pudesse livrar-se, de forma gratuita e 

unilateral, de sua obrigação de dar destinação final ambientalmente adequada”, o 

que feriria a própria lógica da legislação em estudo ao permitir destinações 

impróprias de resíduos. Para o referido autor que o conceito de resíduos sólidos 

envolve um terceiro elemento, “que é a obrigação do proprietário, possuidor ou mero 

detentor dos resíduos de dar a eles a destinação adequada”1093. 

Patrícia Faga Iglecias Lemos, nesse contexto, acrescenta que o despojo 

do resíduo, numa lógica de abandono, “não se coaduna com a concepção atual, 

especialmente quanto aos resíduos, cuja incorreta disposição pode gerar inúmeras 

consequências negativas para o meio ambiente em si e para a saúde”1094. A mesma 

autora apresenta importante conceito de resíduos, com viés de responsabilização do 

proprietário ou do possuidor, conforme segue: 

(...) classificamos os resíduos como bens socioambientais que, por 
sua importância para as presentes e futuras gerações, acabam por 
gerar responsabilidade do proprietário ou do possuidor. Lembramos 
que a função socioambiental é conceito aplicável não apenas à 
propriedade, estendendo-se também à posse. As condutas 
comissivas e omissivas são relevantes para fins de 
responsabilização, e tanto o proprietário quanto o possuidor de 
resíduos não podem escudar-se na derrelição para fazer cessar sua 
responsabilidade sobre o bem1095. 

Veja-se que esta, inclusive, é a disposição do inc. VIII do art. 6º da Lei da 

PNRS, ou seja, o resíduo sólido reutilizável e reciclável deve ser reconhecido como 

                                                                                                                                        
em: 21 abr. 2020: “Art. 3º (...). VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. 
1092 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 111. 
1093 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 112. 
1094 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1095 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
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“um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania”1096. E Patrícia Lemos vai além, defendendo que não apenas os resíduos 

sólidos, mas também os rejeitos não podem ser livremente dispostos1097. 

Por oportuno, convém diferenciar resíduos sólidos de rejeitos. Na Lei n. 

12.305/2010 há distinção entre resíduo e rejeito, sendo possível de forma breve e 

objetiva afirmar que resíduo é o lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado e 

rejeito o lixo que não é passível de reaproveitamento1098.  

Tal diferenciação importa em tratamento diverso a ser dado, uma vez que 

a disposição final ambientalmente adequada (inc. VIII do art. 3º da Lei n. 

12.305/2010) somente se aplica aos rejeitos. 

Logo, para uma melhor compreensão do conceito de resíduos sólidos, 

faz-se necessário também estudar a definição legal de rejeitos, prevista no inciso XV, 

também do art. 3º, da Lei n. 12.305/2010: 

Art. 3º. (...) 
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada1099. 

Esses dois conceitos – resíduos e rejeitos – podem ser apontados como 

as duas principais definições da Lei n. 12.305/2010 e, por isso, necessitam ser 

observados com “rigor técnico-jurídico na aplicação dela e em toda e qualquer 

legislação que regulamente e/ou busque normatizar de forma suplementar o 

gerenciamento de resíduos sólidos”1100. 

Veja-se que resíduo sólido é gênero, sendo o rejeito uma espécie deste 

                                            
1096 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1097 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1098 RODRIGUES, Marcelo Abelha. op. cit., 2019, p. 216. 
1099 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1100 SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira da; SOLER, Fabricio Dorado. Gestão de resíduos sólidos: 
o que diz a lei. 3 ed. atual. e rev., São Paulo: Trevisan Editora (edição digital), 2015, p. 19. 
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tipo de resíduo que já não mais possui outro caminho senão a disposição final 

ambientalmente adequada: “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” 

(PNRS, art. 3º, inc. VIII)1101.  

Todo rejeito é um resíduo sólido, mas nem todo resíduo sólido é um 

rejeito. A partir desta assertiva é possível realçar outra distinção entre resíduos 

sólidos e rejeitos: os resíduos sólidos ainda são passíveis de tratamento e 

recuperação mediante processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis (PNRS, art. 3º, inc. VII)1102. Ausente esta possibilidade, os resíduos passam a 

ser qualificados como rejeitos1103. 

Ressalta-se, a propósito, que a lei não trata do conceito de lixo; no 

entanto, lixo pode ser apontado como o material que é resultado das atividades 

humanas e que foi descartado indistintamente por não possui valor, não sendo mais 

desejado pelo seu dono e não despertando interesse em outros indivíduos.  

Samuel Murgel Branco explica que a palavra “lixo” permanece em uso na 

língua portuguesa para auxiliar na expressão resíduos sólidos. Em castelhano lixo se 

chama basura; em francês, lixo é ordure; em italiano, lixo é lordura; e em inglês, lixo 

é garbage1104. 

Em breves linhas, lixo é aquilo que não se quer mais e se joga fora. 

Rejeito, por seu turno, é um tipo específico de resíduo sólido em que foram 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação e que a disposição 

final é a única alternativa. Resíduo sólido, em arremate, é aquilo que para outros 

pode se tornar matéria-prima de um novo produto ou processo por meio da 

reutilização, da reciclagem, da compostagem, da recuperação, do aproveitamento 

                                            
1101 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1102 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1103 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 113. 
1104 BRANCO, Samuel Murgel. Meio ambiente: uma questão moral. São Paulo: OAK, 2002, p. 170. 
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energético ou outras destinações. A propósito, matéria-prima secundária é aquela 

que provém da reciclagem e do reaproveitamento dos resíduos sólidos, diferindo da 

matéria-prima virgem, que se refere à proveniente de materiais retirados do meio 

ambiente1105. 

Apresentados os conceitos de resíduos sólidos e rejeitos, passa-se à 

classificação dos resíduos sólidos destacada na LPNRS.  

 

4.2.4 Classificação dos resíduos sólidos  

4.2.4.1 Os resíduos sólidos classificados na LPNRS 

Superada a necessária etapa de conceituação e verificada a importância 

da destinação e da disposição final ambientalmente adequada, passa-se agora à 

classificação legal dos resíduos sólidos. 

É possível identificar variados tipos de resíduos sólidos. A Lei da PNRS, 

em seu art. 13, optou em agrupar os resíduos sólidos tendo por referência critérios 

quanto à origem e à periculosidade1106.  

                                            
1105 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1106 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 
I - quanto à origem: a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas 
‘a’ e ‘b’; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’, ‘g’, ‘h’ e ‘j’; e) resíduos dos serviços públicos 
de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea ‘c’; f) 
resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; g) resíduos de 
serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; h) resíduos da construção civil: os 
gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 
resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; i) resíduos agrossilvopastoris: os 
gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados 
nessas atividades; j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; k) resíduos de mineração: 
os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; II - quanto à 
periculosidade: a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 
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Começando-se pela origem, destacam-se os resíduos sólidos urbanos 

(RSU), nos termos da alínea “c” do inc. I do art. 13 da Lei n. 12.305/20101107, que 

são compostos por: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; e  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza.  

Ainda sobre os resíduos sólidos urbanos, é possível, conforme lição de 

Ribeiro, correlacionar as concepções existentes na PNRS com a lei nacional do 

saneamento básico – LNSB ou Lei n. 11.445/20071108, recentemente atualizada pela 

Lei n. 14.026/2020 (marco legal do saneamento básico)1109.  

O art. 3º-C, inc. II, da Lei n. 11.445/2007, com redação dada pela Lei n. 

14.026/2020, indica como serviços públicos especializados de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, 

                                                                                                                                        
ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; b) resíduos não perigosos: aqueles não 
enquadrados na alínea ‘a’. Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos 
na alínea ‘d’ do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 
natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 
municipal”. 
1107 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1108 BRASIL. Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e 
revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 21 nov. 2020. 
1109 BRASIL. Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e 
altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de 
saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do 
cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a 
prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição 
Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do 
saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, 
de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de 
financiar serviços técnicos especializados. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art6>. Acesso em: 05 dez. 
2020. 
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transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por 

compostagem, e destinação final dos resíduos originários de atividades comerciais, 

industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos 

domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos 

urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos 

termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de 

ajustamento de conduta. 

Dessa feita, é possível verificar que há entrelaçamento entre os 

apontamentos sobre resíduos sólidos urbanos presentes na LNSB e o conceito de 

RSU apresentado na PNRS. Os serviços públicos de saneamento básico, mais 

especificamente de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, alcançam, 

portanto, os resíduos sólidos urbanos. Na PNRS, por sua vez, o conceito de 

resíduos sólidos urbanos se amplia, entrançando as obrigações que decorrem dos 

serviços públicos com aquelas decorrentes das atividades domésticas urbanas, 

consoante se extrai das alíneas “a” e “b” do inc. I do art. 13 da Lei n. 

12.305/20101110. 

Pelo exposto, tratam-se os resíduos sólidos urbanos, no dizer de Callan e 

Thomas, de subprodutos comuns derivados da produção e do consumo1111. 

Prosseguindo ainda quanto à origem, a lei dos resíduos sólidos também 

faz distinção entre outros tipos de resíduos: 

a) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de limpeza urbana, 

os resíduos de serviço de saneamento básico, os resíduos de saúde, os resíduos de 

construção civil e os resíduos de transporte – respectivamente as alíneas “b”, “e”, 

“g”, “h” e “j”;  

b) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c” - resíduos sólidos urbanos; 

                                            
1110 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 122. 
1111 CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. op cit., 2016, p. 495. 
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c) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais;  

d) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS;  

e) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

f) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

g) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira; e 

h) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios.  

Apresentados os resíduos sólidos quanto à origem, convém destacar 

agora os resíduos sólidos quanto à periculosidade ou potencialidade de risco ao 

meio ambiente, os quais se dividem em resíduos perigosos e resíduos não 

perigosos.  

Os resíduos perigosos são aqueles que, em razão de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica.  

A definição de resíduos não perigosos, por sua vez, se dá pelo critério 

de exclusão: são aqueles que não se enquadram no conceito de resíduos perigosos 

– se o resíduo não é perigoso, trata-se de resíduo não perigoso.  
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Continuando a classificação dos resíduos sólidos, ainda há previsão no 

parágrafo único do art. 13 da LNPRS que, respeitado o disposto no art. 20 da Lei 

12.305/2010, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput (resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços), se caracterizados como 

não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.   

 

4.2.4.2 Dos resíduos sólidos pós-consumo 

Transposta, de forma sucinta e objetiva, a classificação legal dos resíduos 

sólidos, conveniente destacar a ideia de resíduos sólidos pós-consumo, foco da 

presente tese e percepção necessária para um olhar mais específico sobre as 

dificuldades que o modus vivendi atual causa ao meio ambiente e, por conseguinte, 

à saúde e à vida humana.  

Antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, consolidada pela Lei n. 

12.305/2010, o ordenamento jurídico brasileiro não possuía uma legislação federal 

abrangente, sistêmica e integrada, capaz de delinear a gestão do lixo por meio do 

necessário conceito de resíduos e distinguindo suas eventuais espécies. 

A tradição brasileira antes da PNRS era deliberar sobre o ciclo econômico 

clássico, que compreendia três fases: a produção, a distribuição e o consumo dos 

produtos, sem qualquer referência aos resíduos finais ou pós-consumo.  

Por conseguinte, prevalecia a visão da res derelictae, ou seja, do 

abandono como uma das formas de extinção do direito de propriedade, ideia 

traduzida do direito civil e que, como já dito alhures, não oferece alternativas 

satisfatórias no tocante à gestão dos resíduos na medida em que privilegia a 

irresponsabilidade quanto ao descarte das sobras do consumo – não há obrigação 

de dispor ou destinar corretamente os restos do consumo1112.  

                                            
1112 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. Resíduos eletroeletrônicos e 
seu panorama jurídico no Brasil: desafios regulatórios e oportunidades de implementação de 
sistemas de logística reversa. Revista de Direito Ambiental, vol. 72, p. 39-63, out. – dez./2013, São 
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Não obstante, se o conceito de resíduos sólidos do art. 3º, inc. XVI, da 

LPNRS, ensina que estes se tratam de coisa “cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder”, torna-se inviável a percepção de 

irresponsabilidade que decorre do mero abandono. Que se admita a entrega da res 

a terceiro, com o objetivo de que seja procedida à destinação final; mas que não se 

defenda a ausência de obrigação de destinação ou disposição ambientalmente 

adequada1113. 

Relembre-se que o estilo de viver na atualidade, marcado pelo 

consumismo, fomenta hábitos e rotinas que geram cada vez mais resíduos. Este 

cotidiano promove o fluxo e a circulação de um elevado número de elementos 

artificiais, com altas concentrações tóxicas e nocivas à vida na biosfera, gerando 

rastros de danos aos ecossistemas. Os resíduos sólidos, provenientes do elevado 

consumo, são depositados e descartados a todo momento nas várias regiões e 

comunidades ecológicas do planeta, e acabam por retornar ao ciclo de vida humano 

na forma de poluição – radiação, contaminação da água e dos alimentos, chuva 

ácida, aquecimento global, etc. 

O consumismo, fomentador de uma cultura do descarte, impõe 

consequências danosas para o meio ambiente e para a sociedade, com uma 

incessante produção de resíduos pós-consumo, que merecem tratamento jurídico 

específico.  

Lemos e Mendes auxiliam nesta compreensão:  

(...) é importante compreender que os resíduos pós-consumo tem 
natureza jurídica de bem socioambiental. Assim, o reconhecimento 
de que o meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração 
ou dimensão, demanda uma interpretação atualizadora do conteúdo 
do direito de propriedade e da sua função socioambiental1114. 

É de Patrícia Faga Iglecias Lemos, a propósito, a proposta de redação 

que foi aprovada na VI Jornada de Direito Civil, do Centro de Estudos Judiciários 

(CEJ), do Conselho da Justiça Federal (CJF), e que se tornou o enunciado 565, com 

                                                                                                                                        
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 43. 
1113 RIBEIRO, Wladimir António. op. cit., 2014, p. 111. 
1114 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 44. 
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o seguinte teor: “Não ocorre a perda da propriedade por abandono de resíduos 

sólidos, que são considerados bens socioambientais, nos termos da Lei 

12.305/2010”1115.  

Na justificativa para o enunciado 565 do CJF, que discutia a aplicação do 

inc. III do art. 1275 do Código Civil, que trata da perda da propriedade pelo 

abandono, assim constou: 

A Lei n. 12.305/2012, ao prever, no art. 6º, VIII, que o resíduo sólido 
consiste em bem "econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania", impõe deveres ao proprietário, 
vedando que dos resíduos disponha de forma inadequada. Assim, 
tendo em vista os valores incidentes na tutela dos bens 
socioambientais, afasta-se a possibilidade de abandono de resíduos 
sólidos, que devem ter a destinação final ambientalmente adequada, 
com disposição final em aterros1116. 

Tal elucidação torna ainda mais perceptível a ideia de que a perda da 

propriedade, via abandono, não se compatibiliza com a noção atual de bens 

socioambientais, notadamente na matéria de resíduos sólidos pós-consumo, “cuja 

disposição inadequada pode ocasionar diversos efeitos nocivos para o meio 

ambiente em si e para a saúde pública”1117. 

Em outra obra, Lemos amplia o debate: 

Propõe-se que os resíduos sejam vistos não como objetos estáticos 
(paradigma da produção, consumo e eliminação de resíduos). 
Alexandra Aragão utiliza as expressões anabolismo e catabolismo. A 
primeira seria antes da produção de resíduos, o momento de busca 
das matérias-primas e criação dos produtos pelo homem, bem como 
sua transformação em resíduo pós-consumo. Aqui, a preocupação 
envolve a preservação da natureza, dos recursos geológicos, do 
direito da indústria, do comércio, dos serviços e do consumo. O 
segundo aspecto seria o direito catabólico, momento posterior de 
gestão ou eliminação dos resíduos. Assim, numa perspectiva 
dinâmica, os resíduos são aquilo que surge na etapa terminal das 
torrentes de materiais que fluem da natureza para a sociedade 
humana e de novo para a natureza. (...) os resíduos são recursos no 
local errado e no momento errado. Essa visão é interessante, pois 
permite que o resíduo seja visto também sob a perspectiva de fluxo 
de materiais e não como rejeitos. Trata-se de aspecto fundamental 

                                            
1115 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 44. 
1116 CJF – Conselho da Justiça Federal. VI Jornada de Direito Civil: enunciado 565. Disponível em: 
<https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/636>. Acesso em: 23 nov. 2020. 
1117 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 44. 
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para a análise da responsabilidade pós-consumo1118. 

Salienta-se, portanto, o grau de inserção dos resíduos sólidos pós-

consumo na dinâmica da vida pós-moderna. A atividade criativa e saciativa do 

homem, que envolve a utilização de recursos naturais na gênese de produtos, 

transforma-se e converte-se, num dado momento, em resíduos pós-consumo, num 

movimento anabólico. Noutra banda, quando o assunto é a eliminação dos resíduos, 

fala-se em atividade catabólica quando se dá a má destinação do resíduo pós-

consumo no seu retorno à natureza, impactando o meio ambiente pela inadequada 

disposição dos rejeitos. 

Concluindo tal exposição, Lemos e Mendes enfatizam a concepção de 

resíduos como bens socioambientais, de relevância para a presente e as futuras 

gerações e, por isso, com dupla titularidade, ou seja, pertencente ao proprietário – e 

possuidor – e à sociedade, como interesse difuso. Por isso, vincula a ambos – 

proprietário ou possuidor –, na sua destinação final, gerando responsabilidade pós-

consumo: 

Por isso, parece fazer todo o sentido classificar os resíduos como 
bens socioambientais, diante de sua relevância para as presentes e 
futuras gerações, na medida em que geram responsabilidade pós-
consumo para o seu proprietário ou possuidor, devendo ser atendida 
a função socioambiental dessa propriedade ou posse. Tal 
entendimento é respaldado pelo art. 6º, VIII, da PNRS, ao 
reconhecer que o resíduo sólido reutilizável e reciclável deve ser tido 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania1119. 

Referidos autores complementam o entendimento, tratando também dos 

rejeitos: 

Mesmo o rejeito (art. 3º, XV, da PNRS) deverá ser considerado bem 
socioambiental, dotado de dupla titularidade, na medida em que não 
poderá ser livremente disposto, impondo-se a sua disposição final 
ambientalmente adequada, consistente na “distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos (art. 3º, VIII, da 

                                            
1118 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2014, pos. 64%. 
1119 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, pp. 44-45. 
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PNRS)1120. 

Do exposto, é possível definir resíduo sólido pós-consumo como 

material, substância, objeto ou bem socioambiental descartado, resultante de 

atividades humanas de consumo, que gera obrigação para o seu proprietário ou 

possuidor de bem atender a função socioambiental desta propriedade ou posse 

dispensada, sob pena de responsabilização pós-consumo pelos danos ambientais 

decorrentes da má destinação ou disposição destes resíduos sólidos. 

Uma espécie de resíduos sólido pós-consumo que merece especial 

atenção haja vista o cada vez mais frequente volume de descarte é o de aparelhos 

eletroeletrônicos. O próximo tópico tratará deste tema. 

 

4.2.4.3 Dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) 

Apresentado o conceito de resíduos sólidos pós-consumo, torna-se 

importante revelar uma espécie de resíduo característico da pós-modernidade, 

resultado do alto nível de consumo, com um cada vez mais ascendente descarte 

decorrente da sua acelerada produção e substituição: os resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos (REEE). 

Os resíduos eletroeletrônicos são espécie de resíduo que se amoldam 

aos gêneros resíduos sólidos urbanos, resíduos perigosos e resíduos sólidos pós-

consumos. Os REEE, portanto, integram todos estes tipos de resíduos ora 

destacados, talvez sendo possível apontá-los como maior vetor causador de danos 

ambientais pós-consumo – seja pelo seu volume, seja pela sua carga tóxica –, 

sendo que a sua correta gestão possui especial relevância não só para os 

necessários ajustes no modo de vida na atualidade, mas também para os 

encaminhamentos desta tese. 

Leonard enfatiza a relevância e os impactos causados por este tipo de 

resíduo: 

                                            
1120 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 45. 
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O lixo eletrônico, ou e-lixo, é o descarte mais tóxico. Abrange 
celulares, computadores, TVs, aparelhos de DVD, brinquedos, 
eletrodomésticos, controles remotos etc. É composto por substâncias 
químicas e metais prejudiciais à saúde, e seu volume aumenta três 
vezes mais rapidamente que o dos outros tipos de lixo municipal1121. 

Carvalho e Xavier definem equipamentos eletroeletrônicos e seus 

resíduos: 

São considerados Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), aqueles 
que dependem de corrente elétrica ou campo eletromagnético para 
funcionar, bem como aqueles que geram, transferem ou medem 
correntes e campos magnéticos. E os Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (REEE) são aqueles produtos, partes ou 
componentes de EEE pós-consumo1122. 

Os equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em quatro 

categorias: a) linha branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de 

roupa e louça, secadoras, condicionadores de ar; b) linha marrom: monitores e 

televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos 

de áudio, filmadoras; c) linha azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, 

furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, 

cafeteiras; d) linha verde: computadores desktop e laptops, acessórios de 

informática, tablets e telefones celulares1123. 

É ao fim da sua vida útil, após esgotadas todas as possibilidades de 

reparo, atualização ou reuso, que os produtos supracitados passam a ser 

considerados resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE).  

Recentemente, o Decreto n. 10.240/2020, em seu art. 3º, inc. XIV, ao 

regulamentar o inc. VI do caput do art. 33 da Lei n. 12.305/2010, trouxe o conceito 

legal de produtos eletroeletrônicos, qual seja, equipamentos de uso doméstico cujo 

funcionamento depende de correntes elétricas com tensão nominal de, no máximo, 

duzentos e quarenta volts1124. 

                                            
1121 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 213. 
1122 XAVIER, Lúcia Helena; CARVALHO, Teresa Cristina Melo de Brito. op. cit., 2014, p. 2. 
1123 ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Logística reversa de equipamentos 
eletroeletrônicos: análise da viabilidade técnica e econômica. Brasília-DF: ABDI, 2013, p. 17. 
1124 BRASIL. Decreto n. 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. Regulamenta o inciso VI do caput do 
art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 
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Não há conflito ou choque entre os conceitos de equipamentos 

eletroeletrônicos e produtos eletroeletrônicos. Há similaridade entre os 

equipamentos que dependem de corrente elétrica ou campo eletromagnético para 

funcionar, bem como aqueles que geram, transferem ou medem correntes e campos 

magnéticos, e aqueles que dependem de correntes elétricas com tensão nominal de, 

no máximo, duzentos e quarenta volts.  

É possível, portanto, tratar equipamentos eletroeletrônicos e produtos 

eletroeletrônicos como sinônimos para as finalidades da legislação dos resíduos 

sólidos. Ademais, os REEE são resíduos sólidos derivados de equipamentos 

eletroeletrônicos. 

Os aparelhos eletroeletrônicos se apresentam na pós-modernidade como 

“bastante suscetíveis ao descarte, mesmo que em bom estado de funcionamento, 

tendo em vista sua obsolescência-foguete (skyrocketing rate of obsolescence)”1125. 

A destinação ambientalmente adequada dos REEE, por isso, ganha 

especial importância quando considerados o volume de resíduos produzidos e o 

grau de sua toxicidade.  

Lourenço lembra que os REEE possuem carga tóxica e são compostos 

por materiais diversos, como plásticos, vidros, componentes eletrônicos, e mais de 

vinte tipos de metais pesados. Prossegue explicando que estes materiais estão 

frequentemente dispostos em camadas e subcomponentes afixados por solda ou 

cola e que alguns equipamentos ainda recebem jatos de substâncias químicas 

específicas para finalidades diversas como proteção contra corrosão ou 

retardamento de chamas. O autor conclui: 

A concentração de cada material nos equipamentos eletroeletrônicos 
pode ser microscópica. Por isso, a extração dos elementos químicos 

                                                                                                                                        
de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm>. Acesso em: 20 nov. 
2020. 
1125 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. O princípio da prevenção na gestão e no gerenciamento dos 
resíduos sólidos eletroeletrônicos. In: LEITE, José Rubens Morato; IGLECIAS, Patrícia Faga. 
Direito ambiental para o século XXI: novos contornos jurisprudenciais e na regulamentação 
dos resíduos sólidos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 149. 
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exige um procedimento diferenciado para cada tipo de equipamento. 
Deste modo, sua separação para processamento e eventual 
reciclagem é complexa, tem custo e impactos muito maiores do que 
os resíduos sólidos mais recolhidos, como as latas de alumínio, 
garrafas de vidro e outros. Os REEE contêm substâncias tóxicas e 
perigosas para humanos e animais, como mercúrio, bário, arsênio, 
cádmio, fósforo e chumbo, com alto potencial de geração de danos à 
saúde humana e ao meio ambiente, quando descartados e 
destinados de forma inapropriada1126. 

Corroborando com tal preocupação, Luísa Bresolin salienta o potencial de 

poluição advinda dos resíduos sólidos eletroeletrônicos: 

Os resíduos sólidos são considerados potenciais poluentes do solo e 
do subsolo. Tornam-se poluentes quando a sua disposição é 
realizada sem técnica adequada, por exemplo, com o despejo do lixo 
em vazadouros a céu aberto (conhecidos popularmente como lixões), 
em razão dos inúmeros metais pesados que os compõem. Dentre a 
lista de metais que podem ser encontrados na estrutura de 
computadores constatam-se, exemplificativamente: alumínio, ferro e 
manganês. Além de outros metais que integram os semicondutores 
(chips), placas-mãe e baterias. Estes seriam os metais pesados 
propriamente ditos, de elevado peso molecular (como cádmio, 
chumbo, mercúrio etc.) e em maior ou menor gradação encontram-se 
nos mais variados equipamentos eletroeletrônicos1127. 

Franzolin afirma que os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

possuem “elementos químicos na forma iônica, que causam danos à natureza e à 

saúde humana, como alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros”1128. 

Do exposto é possível perceber a potencialidade lesiva da má destinação 

dos REEE não só para as pessoas que de forma inadequada os manipulam, mas 

fundamentalmente para o meio ambiente. “A periculosidade do descarte inadequado 

de resíduos que contém esse tipo de substância deriva do fato da alta capacidade 

de perpetuação dos metais pesados ao longo da cadeia alimentar”1129. 

A ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ressalta os 

riscos da manipulação inadequada destes resíduos não só para as pessoas, mas 

também para a natureza: 

                                            
1126 LOURENÇO, Joaquim Carlos. op. cit., 2019, pos. 1144 de 3132 – 38%. 
1127 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. op. cit., 2015, p. 150. 
1128 FRANZOLIN, Cláudio José. A política nacional dos resíduos sólidos e os deveres de conduta 
do(s) fornecedor(es) e a função da responsabilidade civil pós-consumo de equipamentos 
eletrônicos. Revista de Direito Ambiental, vol. 85/2017, jan.–mar. 2017, pp. 157-190, 2017, p. 161. 
1129 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. op. cit., 2015, p. 150. 
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- Contaminação das pessoas que manipulam os REEE. Tanto o 
consumidor que mantém e utiliza em casa equipamentos antigos, 
quanto aquelas pessoas envolvidas com a coleta, triagem, 
descaracterização e reciclagem dos equipamentos estão 
potencialmente expostos ao risco de contaminação por metais 
pesados ou outros elementos. Os efeitos no organismo podem ser 
graves. Para reduzir o risco de contaminação, toda a manipulação e 
processamento devem ser realizados com os devidos equipamentos 
de proteção pessoal. 
- Contaminação do meio ambiente. Os REEE não devem em 
nenhuma hipótese ser depositados diretamente na natureza ou junto 
a rejeitos orgânicos. Mesmo em aterros sanitários, o mero contato 
dos metais pesados com a água incorre em imediata contaminação 
do chorume, multiplicando o impacto decorrente de qualquer 
eventual vazamento. Penetrando no solo, esse material pode 
contaminar lençóis subterrâneos ou acumular-se em seres vivos, 
com consequências negativas para o ambiente como um todo. Todas 
as etapas da logística reversa devem levar em conta esses riscos e 
implementar formas de evitá-los1130. 

Luísa Bresolin apresenta uma relação de danos causados pela destinação 

inadequada dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos: 

Em razão dessa potente acumulação deve-se evitar a sua disposição 
em aterros, especialmente próximos a mananciais ou lençóis 
freáticos, onde poderiam acabar contaminando a vida aquática e 
mesmo os humanos que dela se alimentam ou se servem da água 
contaminada. Metais pesados causam complicações no 
desenvolvimento do feto e do sistema reprodutor, problemas 
neurológicos, renais e alguns são reconhecidamente carcinogênicos 
(...). É possível observar diversos efeitos causados pelos metais que 
compõem os computadores: intoxicações crônicas que provocam 
alterações gastrintestinais (chumbo), lesões cerebrais (mercúrio), 
câncer do pulmão (cromo), até mesmo mutações genéticas (níquel) e 
complicações no desenvolvimento do feto (arsênio)1131. 

Finalizando esta etapa de classificação dos resíduos, importante realçar 

que os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos se encaixam no conceito de 

resíduos tecnológicos1132 e, dado o seu grau de toxicidade – efeito ecotoxicológico –, 

que implica risco para a saúde pública e para a qualidade ambiental, pertencem ao 

grupo dos resíduos perigosos.  

A propósito, a ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos causados 

                                            
1130 ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. op. cit., 2013, p. 18. 
1131 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. op. cit., 2015, p. 150. 
1132 LEIS, Anderson Cesar. Riscos socioambientais dos resíduos tecnológicos: uma análise do 
tema na legislação e suas implicações para a sociedade. Disponível em: 
<https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2580/1685>. Acesso em: 04 dez. 2020, p. 3. 
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pelos agentes físicos, químicos e biológicos sobre organismos vivos, particularmente 

sobre populações e comunidades em seus ecossistemas. Os estudos 

ecotoxicológicos são aqueles utilizados para detectar e avaliar a capacidade inerente 

do agente tóxico em produzir efeitos deletérios nos organismos vivos, sendo capaz 

de predizer os efeitos de contaminantes lançados na natureza. A avaliação ambiental 

de substâncias nocivas ao meio ambiente integra o estudo da ecotoxicologia1133. 

Dando sequência, os REEE também podem ser denominados de lixo 

eletrônico, e-lixo ou e-waste, e podem ser classificados em três categorias que se 

destacam no meio ambiente urbano: a) lâmpadas incandescentes, fluorescentes e 

LED’s; b) produtos eletroeletrônicos como eletrodomésticos, telefones celulares, 

computadores, impressoras, fotocopiadoras, entre outros; e c) pilhas e baterias1134. 

Um interessante projeto de lei, à época com o n. 4.178/1998, que versava 

sobre a coleta, tratamento e destinação final do lixo tecnológico, e cuja tramitação 

legislativa teve seu arquivamento, definia este tipo de lixo como todo aquele gerado 

a partir de aparelhos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos e seus componentes, 

incluindo os acumuladores de energia (baterias e pilhas), e produtos magnetizados, 

de uso doméstico, industrial, comercial e de serviços, que estejam em desuso e 

sujeitos à disposição final1135. 

Tal conceito contribui para melhor direcionar e orientar a concepção sobre 

os resíduos sólidos pós-consumo e, em especial, acerca dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos, os quais possuem especial relevância neste 

trabalho, porquanto diretamente associados ao consumismo pós-moderno e 

integrados numa ideia de obsolescência planejada, já apontada como danosa ao 

meio ambiente e que requer da ciência do direito estímulos para as necessárias 

mudanças de comportamento capazes de gerar um desejável equilíbrio ecológico. 

O consumismo, somado à obsolescência planejada, à publicidade 

                                            
1133 LEIS, Anderson Cesar. op. cit., p. 5. 
1134 LEIS, Anderson Cesar. op. cit., pp. 3-4. 
1135 BRASIL. Projeto de Lei n. 4.178, de 1998. Dispõe sobre a coleta, o tratamento e a destinação 
final do lixo tecnológico. Disponível em: 
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD28FEV1998.pdf#page=20>. Acesso em: 20 nov. 
2020. 
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agressiva e ao pleno acesso ao crédito, potencializam a produção de resíduos 

eletroeletrônicos e tornam necessárias a implementação de políticas públicas, 

iniciativas privadas e atitudes individuais, notadamente para conscientização a 

respeito das necessárias mudanças de comportamento para evitar os danos 

ambientais e à saúde decorrentes da destinação inadequada destes resíduos. Luísa 

Bresolin adverte: 

O atual contexto social, de uma cultura consumista e as diversas 
formas de obsolescência (seja técnica, programada, ou de estilo) 
impostas pelo mercado nos equipamentos eletrônicos tornam 
imperioso o estudo sobre os resíduos deles oriundos, verificando-se 
sua periculosidade e a necessidade de intervenções preventivas, a 
fim de evitar potenciais danos à saúde e ao meio ambiente1136. 

Pelo exposto, torna-se evidente a potencial periculosidade decorrente de 

uma má gestão dos resíduos dos equipamentos eletroeletrônicos, notadamente 

porque este tipo de resíduo ainda se encontra em franco crescimento haja vista o 

alto consumo de produtos eletroeletrônicos, regularmente submetidos a práticas de 

obsolescência planejada, com diminuição do tempo de vida e uso. 

Cabe agora voltar o olhar para a principiologia trazida pelo legislador a fim 

de tratar das várias questões oriundas da gestão de resíduos sólidos, conforme 

segue. 

 

4.2.5 Princípios da política nacional de resíduos sólidos 

Falar-se em princípios é tratar de tema relevante em qualquer ramo do 

direito, não sendo diferente na vertente ambiental e, em especial, na temática dos 

resíduos sólidos. 

Como já dito anteriormente (vide capítulo 4.2.1 retro), há um 

microssistema jurídico que tutela interesses traduzidos na PNRS. A ideia de política 

pública, holística e sistêmica para a gestão dos resíduos sólidos necessita, além de 

regras rígidas e claras, de mandamentos e vetores que ofereçam uma importante 

                                            
1136 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. op. cit., 2015, p. 150. 
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flexibilidade para orientar entendimentos, posições e condutas articuladoras e 

cooperativas entre todos os operadores do direito e dos setores econômico-sociais 

com vistas à gestão e ao gerenciamento integrados dos resíduos sólidos. Ao final, 

com o importante auxílio dos princípios que tratam desta matéria, poder-se-á 

encontrar bons caminhos, por meio da modulação de comportamentos e do incentivo 

a boas práticas na seara ambiental, alcançar-se bom termo ao término da jornada. 

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, os princípios são 

mandamentos nucleares de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência1137. 

O saudoso Paulo Bonavides comenta que os princípios preenchem três 

funções de extrema importância: i) a função de ser fundamento da ordem jurídica, 

com eficácia derrogatória e diretiva; ii) a função interpretativa; e iii) a função de ser 

fonte normativa em caso de insuficiência da lei e do costume1138. 

Silva e Oliveira discorrem sobre a importância dos princípios e das regras 

para a concepção de norma jurídica: 

Princípios podem ser entendidos como mandamentos, que ordenam 
algo a ser realizado. Princípios e regras são, na verdade, espécies 
de um gênero maior que é a norma jurídica. Os princípios impõem 
um mandamento a ser cumprido diante das possibilidades jurídicas e 
reais existentes e as regras determinam algo, permitem ou 
taxativamente proíbem certas condutas1139. 

Enquanto as regras têm por característica a sua rigidez, os princípios 

oferecem alternativas para adaptar o direito à realidade social. Ribeiro arremata: 

Como se vê, o mundo dos princípios é bem menos seguro que o das 
regras, porém adapta-se com facilidade às mudanças sociais e 
econômicas, abrindo possibilidades de realização ou ponderando-se 
com outros princípios, em face de determinadas situações concretas. 
Assim, têm-se, de um lado, normas rígidas, disjuntivas, do sim ou do 
não, porém seguras e previsíveis, e, do outro, normas mais flexíveis, 

                                            
1137 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 8 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 573. 
1138 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 283. 
1139 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 206. 
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com grau de incerteza (pois se realizam onde couber e no máximo 
que puder). É a partir do conjunto desses dois tipos de normas que 
se constrói o ordenamento jurídico, que se consegue oferecer 
segurança jurídica, ao mesmo tempo em que se mostra flexível à 
realidade social1140. 

Nesse cenário, os princípios trazidos no art. 6º da Lei n. 12.305/2010 

procuram preencher esta finalidade de orientar e conduzir ações em prol de uma 

gestão integrada dos resíduos sólidos, com proteção da saúde e da qualidade 

ambiental, oferecendo opções interpretativas no intuito de melhor amoldar as 

normas jurídicas à realidade social presente.  

A LPNRS nomina os seguintes princípios: prevenção e precaução; 

poluidor-pagador e protetor-recebedor; visão sistêmica, na gestão dos resíduos 

sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública; desenvolvimento sustentável; ecoeficiência, 

mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 

serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade 

de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um 

nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; 

cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade; responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos; reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania; respeito às diversidades locais e regionais; direito da sociedade à 

informação e ao controle social; razoabilidade e a proporcionalidade (LPNRS, art. 

6º)1141. 

A PNRS aliou princípios inerentes ao direito ambiental com outros vetores 

orientativos próprios da gestão de resíduos. Houve, portanto, uma reunião de 

princípios já conhecidos pela doutrina ambiental – prevenção, precaução, poluidor-

                                            
1140 RIBEIRO, Wladimir António. Introdução à lei da política nacional de resíduos sólidos. In: 
SAIANI, Carlos César Sandejo; DOURADO, Juscelino; TONETO JÚNIOR, Rudinei. Resíduos 
sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da lei federal n. 12.305 (lei de resíduos sólidos). 
Barueri, SP: Minha Editora, 2014, pp. 109-110. 
1141 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 



484 
 

 

pagador, desenvolvimento sustentável, razoabilidade e proporcionalidade – e outros 

não tão célebres, mas de idêntica relevância para a temática proposta na Lei 

12.305/2010 – ecoeficiência, visão sistêmica, protetor-recebedor, cooperação, 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, reconhecimento do 

resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social. 

Independentemente de serem populares ou não, os princípios contidos no 

art. 6º da PNRS necessitam ser interpretados de modo integrado ao restante da lei 

de resíduos sólidos, considerando-se as definições destacadas no art. 3º, os 

objetivos do art. 7º, as disposições gerais do art. 4º, os instrumentos do art. 8º e as 

diretrizes do art. 9º e demais disposições preliminares do capítulo I do título III1142. 

É sobre o arcabouço principiológico da PNRS que se passa a discorrer a 

partir de agora, de forma breve e objetiva, a fim de cimentar o caminho que leva à 

conclusão deste trabalho. 

 

4.2.5.1 Princípios da prevenção e da precaução 

Cuida-se no inc. I do art. 6º da LPNRS de dois dos princípios mais 

conhecidos, estudados e invocados no direito ambiental: prevenção e precaução. 

A propósito, Milaré recorda tradicional discussão a respeito destes dois 

importantes princípios na temática ambiental: “há juristas que se referem ao princípio 

da prevenção, enquanto outros reportam-se ao princípio da precaução. Há, também, 

os que usam ambas as expressões, supondo ou não diferença entre elas”1143. 

Para Leite, há conexão entre os princípios da prevenção e da precaução 

e ambos exercem função relevante na gestão dos riscos ambientais: 

Não resta dúvida de que os princípios da atuação preventiva e da 
precaução são, de fato, irmãos da mesma família, e pode-se dizer 
que ambos são os dois lados de uma mesma moeda. Trata-se de 

                                            
1142 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios da política nacional de resíduos sólidos. In 
JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; MACHADO FILHO, José Valverde (org.). Política nacional, 
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Barueri-SP: Manole, 2012, p. 39. 
1143 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 265. 
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pontos de destaque da política ambiental, que exercem funções 
relevantes na gestão dos riscos ambientais. Tais princípios estão, 
decididamente, conectados ao objetivo da equidade intergeracional, 
que deles depende para a sua melhor relação com um futuro e com o 
bem ambiental de forma ecossistêmica1144. 

Independentemente do salutar debate acadêmico a respeito da identidade 

e das diferenças entre os princípios da prevenção e precaução, para fins deste 

trabalho far-se-á exposição distinta de ambos os conceitos, como forma de efetivar 

melhor contribuição à gestão dos resíduos sólidos. Ademais, a exposição conjunta 

de tais princípios mostra-se prudente, pois, como visto acima, há semelhança entre 

ambos e eventuais pontos de diferenciação podem ser melhor abordados1145.  

Dito isso, a prevenção trata de riscos já conhecidos pela ciência – risco 

certo e seguro, com perigo concreto –, enquanto a precaução trata de riscos 

desconhecidos – risco incerto, inconclusivo ou insuficiente, com perigo abstrato1146. 

O princípio da prevenção está consagrado no art. 225, da CRFB e se 

encaixa nas hipóteses onde já exista base científica para prever os danos 

ambientais decorrentes de determinada atividade lesiva ao meio ambiente, devendo-

se impor ao empreendedor condicionantes e obrigações para mitigar ou elidir danos 

ambientais. Logo, trata-se de princípio que trabalha com certeza científica, onde o 

risco é certo, conhecido ou concreto, devendo-se sempre buscar a prevenção, pois 

remediar na esfera ambiental normalmente não é possível, tendo em vista a 

natureza quase sempre irreversível dos danos ambientais1147. 

O princípio da precaução, de outra banda, tem origem alemã 

(vorsorgeprinzip é a palavra alemã que significa o princípio da precaução). Amado 

explica que, muito embora tal princípio não tenha previsão literal constitucional, é 

possível afirmar que implicitamente também foi consagrado no art. 225 da CRFB. 

                                            
1144 LEITE, José Rubens Morato. A sociedade de risco e estado. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 6 ed. rev. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 207. 
1145 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. Contributos para uma legislação específica de prevenção de 
resíduos eletroeletrônicos inspirados na Diretiva 2012/19/UE. Dissertação submetida à 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/129004/328516.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y>. Acesso em: 20 nov. 2020, p. 61. 
1146 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, pp. 266-267. 
1147 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. op. cit., 2016, pp. 58-59. 
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Assim, se determinado empreendimento puder causar danos ambientais sérios ou 

irreversíveis, ainda que inexista certeza científica quanto aos efetivos danos e sua 

extensão, basta haver base científica razoável fundada em juízo de probabilidade 

não remoto de sua potencial ocorrência para que ao empreendedor sejam 

determinadas a adoção de medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos 

ambientais. A incerteza científica, aliás, milita em favor do meio ambiente e da saúde 

(in dubio pro natura ou salute), gerando uma ação antecipada diante do risco 

desconhecido, incerto e de perigo abstrato ou potencial1148. 

Ambos os princípios – prevenção e precaução – são empregados para 

fundamentar diretrizes voltadas para impedir e refrear a ocorrência de danos 

ambientais e, especialmente nesta pesquisa, contribuem no gerenciamento dos 

resíduos sólidos. 

Silva e Oliveira afirmam que a prevenção é a melhor forma de tratar os 

problemas dos resíduos sólidos, sendo indispensável que todos realizem ações que 

tenham o caráter preventivo. “Para tanto, os instrumentos da PNRS são formas de 

materializar ações de índole preventiva, como os planos de resíduos sólidos, os 

incentivos econômicos, o licenciamento ambiental, entre outros”1149. 

Para Aragão, o princípio da prevenção necessita abrandar os fluxos de 

materiais, deve limitar o acesso desses bens e precisa ser considerado durante todo 

o processo de produção e em todo o ciclo de vida dos produtos, uma vez que 

resíduos são gerados em todas as etapas – extração da matéria-prima, fabricação, 

destinação ao comércio, comercialização, consumo e posterior destinação ou 

disposição final ambientalmente adequadas1150. 

O princípio da precaução, noutro viés, deve ser invocado no caso de 

riscos ou impactos desconhecidos, obrigando o interessado, nas hipóteses de 

incerteza científica, provar que as atividades e intervenções pretendidas no 

ecossistema não trarão consequências indesejáveis à saúde pública e ao meio 

                                            
1148 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. op. cit., 2016, pp. 59-60. 
1149 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 208. 
1150 ARAGÃO, Maria Alexandre de Souza. O princípio do nível elevado de proteção e a renovação 
ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 790. 
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ambiente. Na PNRS, o “princípio da precaução deverá ser invocado nas análises, 

processos, e atuação econômicas que envolvam riscos potenciais ainda sem 

identificação ou estudos conclusivos, incerteza científica na gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos”1151. 

A observância dos princípios da prevenção e precaução, por intermédio 

de práticas e condutas cautelosas a atentas, por certo contribuirão para a mitigação 

da incidência de danos e, por consequência, para necessidades cada vez menores 

de reparação no gerenciamento de resíduos sólidos. Não é tarefa fácil, reconhece-

se, na medida em que os dilemas pós-modernos e os diversos interesses e valores 

colidem no momento de tomada de decisões. 

 

4.2.5.2 Princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor 

Trata-se neste tópico de dois princípios bastante relevantes e que 

encontram apoio na ciência econômica: o poluidor-pagador e o protetor-recebedor. 

O princípio do poluidor-pagador representa a máxima da internalização 

das externalidades negativas no processo produtivo, de modo que os custos de 

produção não podem ser transferidos para a sociedade. Silva e Oliveira explicam: 

É possível identificar no princípio do poluidor-pagador duas faces, a 
saber: de um lado, a conotação preventiva, que significa que cabe ao 
poluidor arcar com as despesas de prevenção dos impactos 
ambientais decorrentes de sua atividade e, de outro, a repressiva, 
que impõe, no caso de ocorrer o dano, arcar com a recomposição 
e/ou indenização previstas e determinadas para o evento 
ocorrido1152. 

Percebe-se como mote de conscientização gerada pelo princípio não 

apenas eventual punição aos poluidores, mas efetivamente a modificação dos 

comportamentos dos produtores e dos consumidores. A lógica econômica prevalece 

na medida em que os produtos poluentes tendem a ficar mais caros que aqueles 

que não são poluentes, gerando no consumidor a busca pela escolha racional, qual 

                                            
1151 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 208. 
1152 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 208. 



488 
 

 

seja, a aquisição de produto mais econômico e ambientalmente mais vantajoso1153. 

Voltando-se para a lei de resíduos sólidos, o princípio do poluidor-pagador 

possui relação direta com os dois primeiros objetivos indicados nos incs. I e II do art. 

7º da lei, quais sejam, proteção da saúde e da qualidade ambiental e a não geração, 

a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Para Machado, 

estes “são os comportamentos legalmente corretos na gestão dos resíduos sólidos 

e, portanto, a violação dessas obrigações gerais acarreta a incidência de encargos 

financeiros aos poluidores”1154.   

Como se percebe, não se trata da simples ideia de que aquele que polui 

deve pagar. O princípio vai além, estimulando o poluidor a atuar por meio de 

medidas preventivas e, logo, vantajosas para a natureza, como forma de não ser 

compelido a custear danos ambientais decorrentes de sua atividade. 

Voltando-se para a Lei n. 12.305/2020, é possível apontar a relevância 

deste princípio, tendo em vista que o gerador é o responsável pelos danos que 

forem causados pelo gerenciamento inadequado de seus resíduos e/ou rejeitos. 

Silva e Oliveira esclarecem: 

(...) a PNRS, em seu art. 27, § 1º, ao determinar que a contratação 
de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou disposição 
final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas elencadas 
no art. 20 (sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos) da responsabilidade por danos que vierem a ser 
provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 
resíduos ou rejeitos1155. 

Também decorre do princípio do poluidor-pagador a previsão do art. 33, § 

6º, da LPNRS, que obriga os fabricantes e os importadores a dar destinação 

ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, 

sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada. 

                                            
1153 BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão 
ambiental: os caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2012, p. 
189. 
1154 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 39. 
1155 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 208. 
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Sob outra perspectiva, o princípio do protetor-recebedor é apresentado na 

Lei dos Resíduos Sólidos, preconizando a concepção de que as pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis pela preservação da natureza devam ser agraciadas com 

algum tipo de benefício, uma vez que colaboram com a sociedade ao promover a 

concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Importante registrar que o princípio do protetor-recebedor passou a 

integrar o ordenamento jurídico brasileiro justamente a partir da previsão expressa 

no inc. II do art. 6º da Lei n. 12.305/2010. 

Machado detalha o princípio e oferece breve reflexão: 

A denominação do princípio leva a uma relação entre proteção 
ambiental e recebimento por essa proteção. Sem dúvida, quem 
protege o meio ambiente merece em troca o reconhecimento da 
coletividade e do poder público. A defesa ambiental, antes de ser 
legal, é uma tarefa ética. A relação proteger-receber visa incentivar a 
proteção, sem ser injusta nos gravames ao protetor. Contudo, não 
pode induzir a um comportamento egoístico ou antissocial, levando-
se a proteger somente o meio ambiente, quando se recebe 
imediatamente uma recompensa. O princípio deve levar a 
retribuições ou compensações econômicas quando a sociedade e o 
poder público estiverem em condições de fazê-lo, mediante 
legislação específica (art. 44 da Lei n. 12.305/2010)1156. 

Como dito acima, é preciso estimular boas práticas, mas sem instigar 

condutas egoístas e despreocupadas com as necessidades dos demais seres, 

tampouco com a perpetuação dos recursos da natureza. O objetivo do princípio do 

protetor-recebedor é estimular atividades ambientalmente adequadas: 

(...) evitar que o “custo zero” dos serviços e recursos naturais acabe 
por conduzir o sistema de mercado à hiperexploração do meio 
ambiente, e se esteia na ideia fundamental de que não basta punir as 
condutas ambientalmente danosas para preservar com eficácia o 
meio ambiente, sendo mais produtivo recompensar as virtuosas. Ou 
seja, ao invés de coibir a geração de externalidades negativas no 
processo produtivo, incentivar-se-iam as positivas por meio de 
normas promocionais1157. 

Um exemplo de aplicação salutar deste princípio na LPNRS encontra-se 

no art. 16, § 1º. Machado detalha: 

                                            
1156 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 46. 
1157 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 274. 
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Pode-se ver, uma modalidade de aplicação do princípio protetor-
recebedor no incentivo dado à instituição de microrregiões, na forma 
do art. 16, § 1º, da Lei n. 12.305/2010. Determina o referido 
parágrafo que “serão priorizados no acesso aos recursos da União 
referidos no caput os Estados que instituírem microrregiões”. Assim, 
os municípios que se organizarem de forma integrada para a gestão 
dos resíduos sólidos receberão prioritariamente os recursos da 
União. Não se obriga os estados a organizarem as microrregiões, 
mas os que não se interessarem por essa forma de gestão pública 
ficarão em segundo plano na linha de concessão de recursos 
federais1158. 

Há também aplicação do referido princípio na logística reversa: 

O princípio do protetor-recebedor é aplicável à logística reversa, 
passando os integrantes da cadeia produtiva a dar o destino correto 
aos resíduos por eles produzidos ou comercializados. Não deve ficar 
de fora, no nosso entender, o consumidor final. Relaciona-se 
diretamente à gestão e ao gerenciamento dos recursos ambientais. 
Deverá haver incentivos a quem protege1159. 

Verifica-se, dessarte, que a aplicação do princípio do protetor-receber 

reflete a importante capacidade de as normas jurídicas incentivarem e influenciarem 

positivamente condutas ambientalmente adequadas, contribuindo decisivamente 

para o alcance da desejada sustentabilidade. 

 

4.2.5.3 Princípio da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos 

O princípio da visão sistêmica encontra previsão no inc. III do art. 6º da 

Lei n. 12.305/2010. A redação do dispositivo citado é autoexplicativa: 

Art. 6º. (...). III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, 
que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública1160. 

Como visto, a lei dos resíduos oferece e explica parte do conceito ao 

apontar como elementos de uma visão sistêmica as variáveis ambiental, social, 

cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública na gestão dos resíduos sólidos. 

                                            
1158 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 46. 
1159 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 485. 
1160 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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Em verdade, percebe-se que na gestão dos resíduos sólidos faz-se necessário 

empreender de modo cooperativo e colaborativo, buscando-se excelência na 

respectiva atuação. 

Apesar do tema sucinto, Machado contribui: 

Sistema é a conexão dos elementos em todo orgânico e 
funcionalmente unitário (...). O que se depreende do conceito emitido 
pela lei é que a gestão de resíduos sólidos não pode ser realizada de 
forma isolada em relação aos aspectos mencionados. A visão 
sistêmica deve conduzir à análise em conjunto dos diversos fatores 
e, também, à avaliação simultânea do meio ambiente, do social, da 
cultura, da economia, da tecnologia e da saúde pública em todo o 
gerenciamento dos resíduos sólidos. O entendimento sistêmico é um 
modo de praticar as metodologias da interdisciplinaridade e da 
transversalidade, passando a ser uma verdadeira bússola na 
formulação e na implementação de todos os planos previstos pela 
Lei1161. 

Trata-se de importante norte para todos os protagonistas do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos, propagando a relevância da multidisciplinaridade 

e da interdisciplinaridade no trato com as sobras do consumo, a fim de ofertar 

soluções ambientalmente sustentáveis para todos os segmentos da sociedade. 

 

4.2.5.4 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Para tratar deste princípio, importante remontar aos capítulos 2.4.2 e 2.5 

desta tese, onde se informou que a expressão “desenvolvimento sustentável” foi 

apresentada pela primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, também intitulado 

de “Nosso Futuro Comum”. 

O referido relatório foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, a qual definiu o desenvolvimento sustentável como 

aquele que “atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”1162, preconizando 

assim um cuidado intergeracional, atentando não apenas para os interesses atuais, 

                                            
1161 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, pp. 46-47. 
1162 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. op. cit., 2010, p. 171. 
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mas avançando para as necessidades das futuras gerações. 

A partir da concepção trazida nos idos dos anos 1980, a proteção do meio 

ambiente tornou-se parte integrante do processo de desenvolvimento, deixando-se 

de considerá-la isoladamente. A ideia de desenvolvimento veio a substituir a 

percepção única de crescimento econômico, agregando-se os valores sociais e 

ambientais para então se falar em desenvolvimento sustentável. 

A partir disso, o conceito de desenvolvimento sustentável preconizado na 

forma de princípio procurou conciliar a proteção do meio ambiente com o 

desenvolvimento socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do homem. 

Sirvinskas arremata explicando que “é a utilização racional dos recursos naturais 

não renováveis, também conhecido como meio ambiente ecologicamente equilibrado 

ou ecodesenvolvimento”1163. 

Ao falar de desenvolvimento sustentável, vincula-se de imediato a ideia 

de sustentabilidade. A respeito, importante revigorar a lição de Aguiar a respeito da 

diferenciação terminológica entre ambas as expressões: 

(...) o desenvolvimento, para ser qualificado como “sustentável”, 
precisa estar baseado na sustentabilidade, que se torna assim 
referência ou pré-requisito para aquele, e não um mero aspecto dele. 
(...) a sustentabilidade é que deve adjetivar, condicionar e infundir as 
suas características ao desenvolvimento. Dito de outro modo, o 
desenvolvimento sustentável deve ser entendido como aplicação da 
sustentabilidade, e não o contrário. (...) o desenvolvimento 
sustentável não precisa ser contraditório à ideia de sustentabilidade, 
mesmo porque caminham lado a lado na consolidação de um mundo 
organizado para combater a degradação ambiental e a busca pela 
qualidade de vida. Em última análise, a diferença terminológica entre 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é que aquela 
corresponde à meta global ou ao fim a ser alcançado pela sociedade 
nesse longo caminhar, enquanto este, aos instrumentos ou meios 
que devem permitir a sua consecução, ou seja, a consecução do 
novo paradigma1164. 

Isso posto, voltando para a lei de resíduos sólidos, o princípio do 

desenvolvimento sustentável se faz presente. Machado destaca: 

                                            
1163 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 142. 
1164 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, pp. 81-82. 
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Nas aquisições e nas contratações governamentais terão prioridade 
os bens, serviços e obras que sejam ambientalmente sustentáveis 
(art. 7º, XI, a). O consumo sustentável é considerado como um dos 
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 7º, XV). Os 
padrões de produção e consumo sustentáveis estão conceituados 
como a produção e o consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o 
atendimento das necessidades das gerações futuras (art. 3º, XIII). A 
gestão integrada de resíduos sólidos é conceituada como o conjunto 
de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável (art. 3º, XI). Entre os sete elementos a 
serem considerados na gestão integrada está o desenvolvimento 
sustentável, que, por força da Lei, não pode ser desconsiderado1165. 

Não se trata de criar obstáculos às atividades econômicas, porém o 

princípio do desenvolvimento sustentável busca estimular as necessárias reflexões 

por meio do exame prévio das práticas a serem adotadas no gerenciamento dos 

resíduos, avaliando-se eventuais consequências indesejadas, calculando-se a 

relação custo-benefício e agindo-se a tempo e modo, antes que os danos ocorram. 

A concepção voltada para o desenvolvimento sustentável permeia a 

PNRS, servindo de norte orientativo para as medidas exigíveis para uma gestão de 

resíduos sólidos ambientalmente adequada, economicamente viável e socialmente 

aceitável.  

 

4.2.5.5 Princípio da ecoeficiência 

A LPNRS apresenta outro princípio novo: a ecoeficiência. Interessante 

citar a redação do dispositivo, que se encontra no inc. V do art. 6º da Lei n. 

12.305/2010: 

Art. 6º. (...).  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 
vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

                                            
1165 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 50. 
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sustentação estimada do planeta1166. 

O conceito de ecoeficiência é apontado por Mcdonough e Braungart: 

Mas o que é ecoeficiência? O significado principal do termo é "fazer 
mais com menos", um preceito que tem suas raízes na primeira 
industrialização (...). A conexão entre eficiência e sustentabilidade do 
meio ambiente talvez tenha sido articulada mais notoriamente em 
Nosso futuro comum (Our Common Future), um relatório publicado 
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das 
Nações Unidas, em 1987. Nosso futuro comum advertiu que se o 
controle da poluição não se intensificasse, a saúde humana, a 
propriedade e os ecossistemas estariam seriamente ameaçados, e a 
existência urbana iria tornar-se insuportável: "Deve-se fomentar a 
ideia de que as indústrias e as operações industriais são mais 
eficientes em termos de uso dos recursos quando geram menos 
poluição e desperdício, quando estão baseadas no uso de recursos 
renováveis em vez de não renováveis e quando minimizam os 
impactos adversos irreversíveis sobre a saúde humana e o meio 
ambiente", declarou a comissão em sua agenda de mudança1167. 

A lei de resíduos foi pródiga ao trazer este importante conceito 

interdisciplinar como princípio a ser alcançado na gestão de resíduos sólidos. Busca-

se, a partir deste vetor orientativo, a difusão da percepção de que é necessário o 

aproveitamento máximo dos recursos naturais na produção de determinado bem, 

extraindo-se o máximo sem desperdício, ou seja, fazendo-se mais com menos.  

A eficiência ecológica, no dizer de Machado, tem grande semelhança com 

o princípio do desenvolvimento sustentável1168.  

Buscando um exemplo de aplicação da ecoeficiência dentro da própria 

legislação de resíduos sólidos, Sirvinskas trata da fabricação das embalagens, com 

destaque para o art. 32 da Lei n. 12.305/2010: 

As embalagens, por exemplo, devem ser fabricadas com materiais 
que propiciem a reutilização ou a reciclagem (art. 32 da Lei n. 
12.305/2010). Os resíduos são considerados bens econômicos de 
valor social, pois proporcionarão emprego, renda e senso de 

                                            
1166 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1167 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 68. 
1168 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 50. 
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cidadania aos catadores1169. 

A ecoeficiência aproxima, portanto, não só valores da economia e do meio 

ambiente, mas também sociais, pois orienta a gestão racional da escassez de 

recursos naturais em meio a vontades ilimitadas humanas por meio da procura das 

alternativas mais apropriadas. Promove, portanto, a busca da eficiência na 

necessária relação entre a utilização de recursos naturais e a geração de resíduos 

com o alcance dos resultados mais efetivos e eficazes. 

Alguns requisitos são necessários para que uma ação seja considerada 

ecoeficiente: “preços competitivos, satisfação das necessidades humanas, qualidade 

de vida, redução do impacto ambiental, redução do consumo de recursos naturais e 

respeito à capacidade de sustentação do planeta”1170. 

Para Silva e Oliveira: 

(...) a ecoeficiência busca estabelecer uma produção e um consumo 
desde o início voltados para a menor geração de resíduos. Até 
mesmo porque na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve 
ser observada a ordem de prioridade estabelecida na PNRS, a saber: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos1171. 

Como se constata, da ecoeficiência extrai-se o entendimento de que é 

necessário produzir mais bens e serviços com menos recursos, gerando menos 

resíduos e poluição. Estabelece-se uma relação entre processo produtivo e 

responsabilidade ambiental, concluindo-se pela necessidade de combinar ações 

otimizadas e racionalizadas para propiciar aumento no desempenho econômico e 

produtivo, sem que isso repercuta em danos ambientais.  

Trata-se, em verdade, de mais uma demonstração de que ações 

sustentáveis são fundamentais para se alcançar eficiência ambiental, sem perder 

viabilidade econômica, mas oportunizando justiça social. 

                                            
1169 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 486. 
1170 SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira da; SOLER, Fabricio Dorado. Gestão dos resíduos sólidos: 
o que diz a lei. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012, pos. 345 de 2475. 
1171 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 208. 
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4.2.5.6 Princípio da cooperação 

Por se tratar de mais um princípio cuja disposição na lei de resíduos 

sólidos é autoexplicativa, transcreve-se a redação da norma: 

Art. 6º. (...).  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o 
setor empresarial e demais segmentos da sociedade1172. 

A premissa para a formulação de uma atuação cooperativa se baseia no 

caráter transfronteiriço dos danos e tragédias ambientais. Uma ação local na esfera 

ambiental pode ter alcance danoso global. Cooperar significa, portanto, imbuir a 

todos em ações individuais e conjuntas em prol do equilíbrio dos ecossistemas.  

Machado destaca a ideia de integração: 

Cooperar é agir conjuntamente e não separadamente ou de forma 
antagônica. Trata-se de uma integração na política dos resíduos 
sólidos, na formulação de normas e na sua implementação, entre o 
poder público, as empresas e os segmentos da sociedade1173. 

A mensagem sobre a importância da cooperação na seara ambiental 

remonta a 1972, mas também passa pela Rio-92, pela CRFB/88 e é vista na Lei n. 

9.605/98, conforme bem aponta Lucilene dos Santos: 

No plano internacional, o primeiro documento que incluiu o princípio 
da cooperação foi firmado em 1972 em Estocolmo. Na Agenda 21, 
Rio-92, também está prevista a cooperação entre as nações. A Lei n. 
9.605/98, por sua vez, o prevê no capítulo VII. Ainda, o princípio pode 
ser extraído do art. 4º, IX, da CF/881174. 

Desde há muito, por conseguinte, transmite-se uma mensagem de divisão 

de responsabilidades e participação de todos. Ao falar em cooperação a mensagem 

não foi utópica, como ressalta Machado, mas buscou distribuir direitos e deveres 

para que os dividendos sejam também divididos por todos: 

                                            
1172 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1173 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 45. 
1174 SANTOS, Lucilene dos. op. cit., p. 77. 



497 
 

 

Cooperar não é pulverizar as diversas responsabilidades dos atores 
da gestão dos resíduos sólidos. O art. 10 da Lei n. 12.305 é claro ao 
dizer: “Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão 
integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, 
sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos 
federais e estaduais do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do 
Sistema Nacional de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), bem 
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de 
resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei”1175. 

O princípio da cooperação, portanto, propicia atuação conjunta, 

fortalecendo as parcerias, com resultados ampliados. Afinal, poder público, 

empresas e a própria sociedade não podem ficar “separados, desinformados e 

distantes entre si na gestão dos resíduos sólidos, pois a ausência de cooperação 

conduziria ao fracasso uma política ambiental e social, que, enfim, é a sobrevivência 

de todos”1176. 

 

4.2.5.7 Princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos 

Na mesma linha do princípio da cooperação, a lei de resíduos sólidos 

destaca a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos por todo o 

seu texto, com disposições autoexplicativas e que merecem transcrição. 

O princípio se encontra descrito no art. 6º, VII, da LPNRS. Todavia, é no 

art. 3º, incs. IV e XVII, também da lei de resíduos, que se verificam dois importantes 

conceitos: 

Art. 3º. (...) 
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  
(...) 
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos: 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 dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 

                                            
1175 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 45. 
1176 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 45. 
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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 Lei1177. 

Constata-se, da leitura dos dispositivos supracitados, que é a própria lei 

de resíduos que estabelece uma cadeia de responsabilidade em todo o ciclo da vida 

do produto – desde o seu desenvolvimento, passando pela obtenção de matérias-

primas e insumos, alcançando a etapa do processo produtivo a que se segue o 

consumo e a destinação e a disposição final ambientalmente adequada –, gerando 

entre aqueles que de alguma forma atuam nesta rede produtiva e consumista – 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

– o compromisso de reduzir o volume de resíduos e rejeitos, assim como mitigar os 

impactos destes à saúde e ao meio ambiente. 

Para Luísa Bresolin, a responsabilidade compartilhada reflete o princípio 

do poluidor-pagador, uma vez que exige dos “sujeitos da cadeia produtiva o 

investimento para o melhoramento da tecnologia utilizada de modo que se reduza o 

impacto ambiental e a prevenção de danos no ciclo de vida dos produtos”1178. 

A responsabilidade compartilhada dá peculiar roupagem ao instituto da 

responsabilidade ambiental no Brasil. Martins e Murari enfatizam esta percepção de 

que todos somos poluidores e, por isso, coobrigados em bem gerir os resíduos que 

produzimos: 

Sendo assim, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos trazida pela Lei é um marco na história de 
responsabilidade ambiental no Brasil, pois abrange fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, além dos consumidores 
e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada gera prioridades 
de ações a todos, pois, com a nova lei, toda a sociedade passa a ser 
poluidora-pagadora, responsável preventivamente pela geração e 

disposição dos resíduos1179. 

                                            
1177 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1178 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. Contributos para uma legislação específica de prevenção de 
resíduos eletroeletrônicos inspirados na Diretiva 2012/19/UE. op. cit., p. 76. 
1179 MARTINS, Juliana Xavier Fernandes; MURARI, Gabriel Garcia. Os princípios ambientais na 
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A proposta legislativa de compartilhar responsabilidade entre todos os 

agentes que integram a cadeia produtiva decorre da percepção de finitude dos 

recursos naturais e da necessidade da sua conservação por meio da redução de 

impactos ambientais desde a produção de bens até o seu descarte1180.  

A hipótese legal vai ao encontro da previsão constitucional que confere o 

direito universal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que impõe a todos 

(poder público e à coletividade), de forma compartilhada – corresponsabilidade que 

gera coobrigação –, o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras 

gerações (CRFB, art. 225). 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos também 

chama a atenção para um desafio pós-moderno: as necessárias mudanças nos 

padrões de produção e consumo.  

Como já destacado neste trabalho, a crise ambiental é agravada pelo 

consumismo e pelo modo de vida atual. Há um ciclo vicioso em plena operação na 

pós-modernidade. O consumismo se tornou um mal necessário. O consumismo 

desenfreado que precisa ser atendido fomenta o aumento da produção. A produção 

massificada exige mais e mais recursos naturais, com a consequente degradação da 

natureza. Este ciclo danoso ao meio ambiente não acaba na elevada produção, pois, 

como já destacado reiteradamente neste texto, a obsolescência planejada promove 

a diminuição da vida útil de bens e mercadorias e traz consigo a consequente 

produção de resíduos sólidos ao se valer da estratégia de tornar obsoletos e 

descartáveis os produtos duráveis, avolumando o descarte e tornando infindáveis o 

número de rejeitos. 

Bresolin destaca as externalidades que decorrem do processo produtivo e 

do consumismo: 

(...) o processo produtivo gera externalidades, por exemplo, pela 

                                                                                                                                        
política nacional dos resíduos sólidos. A questão principiológica. In: BECHARA, Erida (org.). 
Aspectos relevantes da política nacional de resíduos sólidos: Lei n. 12.305/2010. São Paulo: 
Atlas, 2013, p. 12. 
1180 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. Contributos para uma legislação específica de prevenção de 
resíduos eletroeletrônicos inspirados na Diretiva 2012/19/UE. op. cit., p. 76. 
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emissão de gases tóxicos à atmosfera; o consumo, se for alimentício, 
por exemplo, pode implicar na ingestão de substâncias químicas 
maléficas que prejudicam a saúde do ser humano; e a disposição 
final do produto, impossibilitado o seu reaproveitamento, também 
pode gerar degradação ecológica1181. 

Dessa feita, diante das dificuldades que a vida atual impõe, a lei de 

resíduos preconiza o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos como alternativa coletiva e solidária impondo a todos uma gestão de 

resíduos que compatibilize os objetivos do art. 30, parágrafo único, da LPNRS, 

conforme segue: 

Art. 30. 
(...) 
Parágrafo único: A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos tem os seguintes objetivos:  
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e 
os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de 
gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os 
para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 
materiais, a poluição e os danos ambientais;  
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao 
meio ambiente e de maior sustentabilidade;  
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o 
consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;  
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 
sustentabilidade;  
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade 
socioambiental1182. 

Tais objetivos, que apontam para estratégias sustentáveis, 

aproveitamento dos resíduos onde for possível, redução de geração e de 

desperdício, incentivo a insumos menos poluentes, estímulo ao uso de reciclados, 

mais eficiência e sustentabilidade, com a realização de boas prática, devem ser 

partilhados por todos – fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos – pois o êxito de um, ainda que em doses homeopáticas, acaba 

                                            
1181 OLIVEIRA, Luísa Bresolin de. Contributos para uma legislação específica de prevenção de 
resíduos eletroeletrônicos inspirados na Diretiva 2012/19/UE. op. cit., p. 79. 
1182 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
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por incentivar o sucesso de todos.  

 

4.2.5.8 Princípio do reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 

promotor de cidadania 

O princípio que reconhece o valor do resíduo sólido e sua condição de ser 

reutilizado e reciclável, mantendo-se como bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda, além de promotor de cidadania, encontra-se previsto no 

inc. VIII do art. 6º da LPNRS.  

No art. 3º, incs. XIV e XVIII, da LPNRS1183, é possível revisar, 

respectivamente, que a reciclagem é o processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos; enquanto a 

reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química.  

A diferença entre reciclar e reutilizar consiste basicamente na 

necessidade de transformar a matéria com emprego de meios físicos, físico-

químicos ou biológicos. Havendo necessidade, fala-se em reciclar; não havendo, 

trata-se de reutilizar o resíduo. 

A busca por alternativas para a reciclagem e para a reutilização de 

resíduos é preceito que vai ao encontro do espírito da Lei n. 12.305/2010 e que se 

espalha por todo o diploma em estudo. Existem diversos dispositivos da PNRS que 

procuram estimular as boas práticas voltadas para a reciclagem e a reutilização de 

resíduos1184.  

                                            
1183 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1184 MACHADO apresenta os dispositivos da PNRS que tratam da reciclagem e da reutilização: “As 
microrregiões abrangem atividades de reciclagem dos resíduos sólidos (art. 16, § 3º, da Lei n. 
12.305/2010). O plano microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano 
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A premissa de que resíduo é insumo e possui valor econômico é fator de 

estímulo para a redução da proliferação de rejeitos. “A obrigação legal prioritária de 

não gerar resíduo mostra fortemente a reutilização e a reciclagem como as opções 

da política brasileira de resíduos sólidos”1185. 

Mais do que isso, ao estimular o hábito e as atividades de reciclagem e de 

reutilização com vistas a reinserção do resíduo na cadeia produtiva, há como 

contrapartida natural o desincentivo à equipamentos incineradores, aterros sanitários 

e lixões que ainda apresentam potencial poluidor residual1186. 

Silva e Oliveira enfatizam o valor do resíduo sólido reutilizável e reciclável: 

(...) a reciclagem e a reutilização são importantes possibilidades para 
uma eficaz gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Entre as 

                                                                                                                                        
estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o 
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos (...) (art. 17, § 3º). O plano estadual de 
resíduos sólidos deve prever metas de reutilização e reciclagem com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada (art. 17, III, da Lei 
n. 12.305/2010). O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 
mínimo: metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada (art. 
19, XIV, da Lei n. 12.305/2010). O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte 
conteúdo mínimo: VI – metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 
sólidos e, observadas as normas (...) à reutilização e reciclagem (art. 21, VI, da Lei n. 12.305/2010). 
Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: I – 
investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos, que sejam 
aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou à outra forma de destinação 
ambientalmente adequada (art. 31, a). Na questão das embalagens, como era de se esperar, devem 
ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. § 1º Cabe aos respectivos 
responsáveis assegurar que as embalagens sejam: II – projetadas de forma a serem reutilizadas de 
maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que a contêm; III 
– recicladas, se a reutilização não for possível (art. 32). Do ponto de vista econômico, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir 
normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as 
limitações da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); I – 
indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos 
produzidos no território nacional (art. 44). Pesando o valor da reutilização e da reciclagem sob o 
ponto de vista da promoção do trabalho e como fator de cidadania, a Lei n. 12.305/2010 prevê a 
integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvem a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, como um dos objetivos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (art. 7º, XII). No rol dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos está inserido o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (art. 8º, IV). O Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos deve conter metas para a eliminação e a recuperação de lixões, associadas à 
inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (art. 
15, V). Não se pretende a eliminação da atividade de catador, mas sua inclusão social e sua 
valoração econômica” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, pp. 51-52). 
1185 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 681. 
1186 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 52. 
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vantagens do reaproveitamento dos resíduos sob o aspecto 
econômico, destaca-se que, com a reciclagem e/ou reutilização, se 
reduz as perdas e as agressões ao meio ambiente, com a 
manutenção do stock dos recursos naturais e também a utilização do 
resíduo como gerador de energia, notadamente por meio do 
aproveitamento do potencial energético dos resíduos em sistemas de 
cogeração de energia, por exemplo, nos quais se produz 
simultaneamente energia elétrica e calor útil1187. 

Percebe-se, enfim, que a lei de resíduos sólidos não se resumiu à 

exposição de um mero princípio em seu texto, mas foi além, oportunizando meios e 

alternativas legais para que as necessárias atividades de reutilização e reciclagem 

pudessem ser incrementadas e difundidas. 

 

4.2.5.9 Princípio do respeito às diversidades locais e regionais 

No inc. IX do art. 6º da LPNRS, ao tratar das diversidades locais e 

regionais, mais do que um princípio, a lei apresentou uma regra de bom senso, 

afinal de contas o Brasil é um país com dimensões continentais, permeado por 

realidades socioeconômicas distintas e por diversas culturas, com regiões e 

localidades de diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. 

Martins e Murari corroboram a ideia de diversidade local e regional com 

exemplo: 

O exemplo da coleta seletiva retrata o abismo dos 443 municípios 
brasileiros que operam programas de coleta seletiva (cerca de 8% do 
total), 86% estão nas regiões Sudeste e Sul. Assim, as outras 
regiões, centro-Oeste, norte e nordeste estão muito aquém destes 

programas que necessitam com urgência de implementação1188. 

Não obstante, necessário recordar das regras de competência 

constitucional para melhor visualizar o âmbito de atuação de cada um dos entes 

federativos. Neste sentido, Machado esclarece: 

A Lei n. 12.305/2010 é federal sobre normais gerais, não excluindo a 
competência suplementar dos Estados (art. 24, § 2º, da Constituição 
da República). A proteção do meio ambiente e o controle da poluição 
são matérias da competência legislativa concorrente da União, do 

                                            
1187 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 211. 
1188 MARTINS, Juliana Xavier Fernandes; MURARI, Gabriel Garcia. op. cit., 2013, p. 26. 
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Distrito Federal e dos Estados (art. 24, VI, da referida Constituição). 
Interessa apontar que, no campo da administração concernente à 
proteção do meio ambiente e no combate à poluição em qualquer de 
suas formas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
têm competência comum (art. 23, caput e inciso VI, da Constituição 
da República)1189. 

Veja-se que matérias próximas e relacionados com a temática ambiental 

podem receber atuações distintas por municípios, estados e união. Os três tipos de 

competências constitucionais – privativa, comum e concorrente – tangenciam os 

assuntos ligados ao meio ambiente e, em especial, à gestão de resíduos sólidos. 

 O pacto federativo brasileiro delineia uma forma de governo que procura 

equilibrar os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Conforme Machado explica, centraliza naquilo que é necessário e descentraliza no 

que diz respeito às peculiaridades e particularidades regionais e locais1190. E conclui: 

A diversidade geográfica, biológica e socioeconômica não pode ser 
um pretexto para o descumprimento da norma geral, mas o 
reconhecimento dessa diversidade visa, pelo contrário, a adaptar o 
geral ao particular. Por isso, não houve o congelamento de regras de 
gestão desses resíduos, pois os municípios têm a desempenhar um 
papel indispensável1191. 

Logo, para o gerenciamento dos resíduos sólidos em todo o território 

nacional, procurou-se dar uniformidade às regras contidas na LPNRS.  

 

4.2.5.10 Princípio do direito da sociedade à informação e ao controle social 

No inc. X do art. 6º, a lei de resíduos sólidos tratou de dois temas 

distintos, mas que se vinculam quando inseridos numa lógica de fiscalização, 

gestão, governo e de equilíbrio para assuntos que compõem a gestão ambiental.  

O controle social se efetiva quando apoiado em informação verdadeira e 

profícua. E a informação torna-se proveitosa e adequada quando há controle social, 

ou seja, com o direito de participação social. O direito da sociedade à informação e 

                                            
1189 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 45. 
1190 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 683. 
1191 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 684. 
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ao controle social são garantias para a concretização de um estado democrático1192. 

Atualmente, vive-se tempos de fakenews, com interferência indevida em 

diversos segmentos da sociedade, fomentando-se a desinformação, notadamente 

pelo meio digital. Em contrapartida, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 20181193, 

trata sobre a lei geral de proteção de dados (LGPD), dispondo sobre o tratamento de 

dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com a finalidade de proteção dos direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

Nesse cenário conflituoso entre a boa ou a má informação e de discussão 

sobre os limites de acesso a dados sensíveis e informações pessoais, faz-se 

importante apresentar o princípio do direito da sociedade à informação e ao controle 

social, descrito na Lei n. 12.305/2010. 

A lei de resíduos sólidos seguiu uma tendência do direito ambiental 

brasileiro de inserir no rol de seus princípios o direito à informação1194. “É um direito 

do cidadão ser informado sobre planos, programas e empreendimentos que afetem 

a qualidade do meio ambiente e a saúde pública”1195. 

Noutro rumo, a introdução do controle social trazido na LPNRS não deixa 

de ser uma novidade no âmbito da gestão de resíduos, mas que acompanha 

dispositivos da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) e da Lei de Saneamento 

Básico (Lei n. 11.445/2007)1196. 

A propósito, importante resgatar o conceito da lei de resíduos para 

controle social. Cuida-se do conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações e participação nos processos de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos 

                                            
1192 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 212. 
1193 BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso 
em: 21 nov. 2020. 
1194 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 54. 
1195 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 212. 
1196 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 686. 
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(LPNRS, art. 3º, inc. VI). 

O controle social, portanto, apresenta-se como uma das formas de 

possibilitar o direito de participação social. O acesso às informações dá efetividade 

ao controle social. Silva e Oliveira complementam: 

O controle social (...) possibilita a participação do cidadão na 
formulação, acompanhamento e fiscalização nas ações da 
Administração Pública. O controle social significa que, ao invés de se 
submeter a decisões formuladas em gabinetes fechados, necessário 
a participação popular nas políticas públicas ambientais, desde a 
discussão, formulação, execução, acompanhamento e fiscalização. 
Por evidente, a PNRS demandará o controle social sobre as ações e 
procedimentos do Poder Público em sua implementação1197. 

Esse cenário de entrelaçamento entre os direitos sociais de informação e 

de controle social é que permitirá uma participação social efetiva nos assuntos 

inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos.  

A “informação está atrelada ao controle social, pois esse somente será 

efetivo se a população estiver conscientizada ambientalmente, através da educação 

para, então, participar a fim de proteger e preservar o meio ambiente”1198.  

Machado apresenta algumas razões da importância do direito à 

informação quando o assunto é resíduos sólidos: 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata de questões não só 
necessárias, mas também difíceis da vida em sociedade. A produção, 
a comercialização, a distribuição e o consumo de produtos são 
etapas da vida econômica e social, que precisam do suporte 
ambiental e da ética da publicidade. A não sustentabilidade e o 
segredo do procedimento conduzirão ao fracasso político-ambiental e 
ao enfrentamento na sociedade1199. 

Por isso, a regra geral na PNRS é tornar a informação aberta. O sigilo é a 

exceção e deve ser requerido motivadamente. A informação com reflexos ambientais 

necessitar circular, pois a responsabilidade é compartilhada e há cooperação no 

trato das questões dos resíduos. 

                                            
1197 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 212. 
1198 MARTINS, Juliana Xavier Fernandes; MURARI, Gabriel Garcia. op. cit., 2013, p. 23. 
1199 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 54. 
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O art. 76, caput, do decreto n. 7.404/2010, preceitua que os dados, 

informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos equivalentes que se 

refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos 

resíduos sólidos, bem como aos direitos e deveres dos usuários e operadores, serão 

disponibilizados (...) na rede mundial de computadores1200. 

A lei de resíduos sólidos, ainda, estabeleceu algumas obrigações em 

relação à manutenção completa e atualizada das informações que alimentam os 

seus registros. A não observância deste comando pode gerar repercussão do fato na 

esfera penal – crime contra a administração ambiental previsto no art. 68 da Lei n. 

9.605/98; e infração ao art. 10, da Lei n. 7.347/85 –, evidenciando-se não só a 

importância, mas a imperiosidade da manutenção e da disponibilização das 

informações necessárias para a melhor e mais efetiva gestão de resíduos. 

Voltando-se ao controle social e à participação de toda a comunidade no 

gerenciamento dos resíduos, é possível destacar o espaço destinado para tanto nos 

conselhos do meio ambiente e de saúde, bem como nos órgãos colegiados 

municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos 

(LPNRS, art. 8º, incs. XIII e XIV). 

Martins e Murari apontam para a educação ambiental e para os sistemas 

nacionais de informações como instrumentos concretos da consolidação do princípio 

da informação e de controle social: 

Na PNRS, o princípio da informação é notado por meio de dois 
instrumentos. O primeiro é a própria educação ambiental, enquanto o 
segundo são os Sistemas Nacionais de Informações, tanto sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), como de Saneamento Básico 
(Sinisa). O Sinisa e o Sinir deverão ser organizados e mantidos, 
conjuntamente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
além de serem articulados com o Sistema Nacional de Informação 
sobre o Meio Ambiente1201. 

                                            
1200 BRASIL. Decreto n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm>. Acesso em: 21 abr. 
2020. 
1201 MARTINS, Juliana Xavier Fernandes; MURARI, Gabriel Garcia. op. cit., 2013, p. 23. 
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Indo adiante, Querol, Mittelstaed, Andreoli e Faria, ao tratarem da imagem 

negativa que os aterros sanitários carregam e eventual oposição existente ao seu 

recebimento em determinadas comunidades, revelam três meios de conscientização 

da população, corroborando a importância da informação e do controle social. Os 

autores explicam que é possível aproximar a sociedade de projetos ambientalmente 

adequados por meio de: i) modificação da percepção de risco, o que se alcança por 

intermédio de comunicação e participação social no processo de planejamento e 

tomada de decisões; ii) adoção de mecanismos de redução de riscos; e iii) 

compensação econômica por meio da geração de benefícios à população 

afetada1202. 

Percebe-se a importância do entrosamento e participação de toda a sociedade 

nas causas ambientais, sendo o controle social e a informação instrumentos necessários 

para tanto. 

Em arremate, Machado enfatiza a importância da participação social na 

temática dos resíduos: 

A participação social não visa a enfraquecer e alijar a presença dos 
organismos públicos na gestão dos resíduos sólidos e no 
gerenciamento ambiental. A própria Constituição da República, no 
caput do art. 225, estabelece o dever do Poder Público e da 
coletividade em defender e preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida 
para as presentes e futuras gerações. Este é o começo de um 
processo de conscientização e compartilhamento de funções do 
controle ambiental1203. 

Informar e participar são a essência de uma administração partilhada e 

que faz de todos os indivíduos partícipes compromissados da gestão ambiental na 

área dos resíduos. 

 

4.2.5.11 Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade 

                                            
1202 QUEROL, Marco Antônio Pereira; MITTELSTAED, Carla; ANDREOLI, Cleverson Vitorio; FARIA, 
José Henrique de. Oposição e mecanismos de compensação econômica para aterros sanitários. 
Revista DAE, núm. 218, vol. 67, jul./set. 2019, São Paulo/SP: SABESP, 2019, p. 75. 
1203 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2012, p. 56. 
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Finalizando os princípios elencados no art. 6º da LPNRS, o inc. XI 

destaca dois princípios que acompanham não só o tema dos resíduos sólidos ou, 

indo além, o direito ambiental, mas em verdade alcançam todos os atos e normas da 

administração pública e acompanham a totalidade das disciplinas que integram o 

ordenamento jurídico brasileiro: os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.  

A mencionada condição de vetores ou mandamentos que orientam todo o 

sistema jurídico pátrio, por si só, já seria suficiente para que a razoabilidade e a 

proporcionalidade influenciassem a gestão dos resíduos sólidos. Contudo, por uma 

opção do legislador, tais princípios integram expressamente o rol do art. 6º da Lei n. 

12.305/2010, encontrando-se elencados conjuntamente, o que somente evidencia e 

reforça a sua importância para o tema dos resíduos. 

Dito isso, as decisões e atos praticados na gestão dos resíduos devem 

guardar razoabilidade e proporcionalidade com os objetivos destacados na própria 

lei especial e com aqueles que orientam a atuação no direito ambiental, sob pena de 

caracterização de desvio de finalidade. 

A razoabilidade é entendida pela “coerência lógica nas decisões e nas 

medidas administrativas”, enquanto a proporcionalidade é vista como a “amplitude 

ou intensidade nas medidas restritivas e sancionadoras adotadas”1204. 

Machado ressalta que a razoabilidade observa o senso moral de pessoas 

equilibradas, possível de adaptação às diferentes épocas e às diversas condições 

sociais e pessoais, razão pela qual o princípio referido será aplicado quando “não 

houver uma regra expressa e clara, dando-se, assim, oportunidade para ser 

interpretada na sua concepção mais profunda e mais equânime”1205.  

A proporcionalidade, a seu turno, procura buscar o lado mais objetivo da 

questão, correspondendo “ao critério de medida justa e oportuna em relação a um 

termo de referimento”1206. Carvalho Filho esclarece sobre o princípio da 

                                            
1204 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 212. 
1205 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 684. 
1206 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 684. 
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proporcionalidade: 

Para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, 
há de revestir-se de tríplice fundamento: (1) adequação, significando 
que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim 
colimado; (2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por 
necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para 
alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o 
menor prejuízo possível para os indivíduos; (3) proporcionalidade em 
sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas 
superarem as desvantagens1207. 

Ao final, Carvalho Filho apresenta distinções entre os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade: 

Examinada, conquanto em síntese, a fisionomia dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, chega-se à conclusão de que 
ambos constituem instrumentos de controle dos atos estatais 
abusivos, seja qual for a sua natureza. No processo histórico de 
formação desses postulados, porém, pode afirmar-se que o princípio 
da razoabilidade nasceu com perfil hermenêutico, voltado 
primeiramente para a lógica e a interpretação jurídica e só agora 
adotado para a ponderação de outros princípios, ao passo que o 
princípio da proporcionalidade já veio a lume com direcionamento 
objetivo, material, visando desde logo ao balanceamento de valores, 
como a segurança, a justiça, a liberdade etc.1208. 

Tratam-se ambos os princípios de necessárias ferramentas para o 

controle de condutas, atos e decisões abusivas, nos aspectos subjetivos e objetivos, 

contribuindo, portanto, para a sua contenção e correção a fim de alcançar a 

finalidade a ser atingida. 

Isso posto, a apresentação dos princípios trazidos no art. 6º da LPNRS 

chega ao fim, passando-se agora para a exposição sobre os objetivos e os 

instrumentos da política nacional de resíduos sólidos. 

 

4.2.6 Objetivos da política nacional de resíduos sólidos 

Apresentado o importante rol de princípios norteadores e orientadores da 

                                            
1207 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34 ed., São Paulo: 
Atlas, 2020, p. 44. 
1208 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34 ed., São Paulo: 
Atlas, 2020, p. 45. 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos, cumpre agora apontar quais os objetivos da 

lei dos resíduos. 

Tratar das finalidades de uma lei – sua mens legis – significa entender 

seu espírito e indicar qual o horizonte a ser alcançado e, por conseguinte, qual o 

caminho a ser percorrido para tanto. No caso em estudo, a Lei n. 12.305/2010, em 

seu art. 7º, elenca 15 (quinze) objetivos que “devem merecer leitura constante e 

cobrança pessoal e institucional sempre reativada. Os objetivos devem estar 

impregnando todos os instrumentos da PNRS”1209. 

Silva e Oliveira lembram que o conjunto dos objetivos trazidos na lei em 

destaque podem ser divididos em: i) objetivo geral; e ii) objetivos específicos, “que 

incluem disposições ambientais, econômicas, sociais e de atuação 

governamental”1210. 

Como objetivo geral ressalta-se a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental (LPNRS, art. 7º, inc. I)1211. Em verdade, verifica-se o 

entrelaçamento entre estes dois valores fundamentais, na medida em que, de um 

lado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para uma vida 

saudável e, de outro, uma vida sadia promove hábitos ambientáveis sustentáveis.  

De mais a mais, esta relação entre sanidade e ecologia fica mais evidente 

quando “se perquire os desdobramentos de uma incorreta destinação e disposição 

final dos resíduos, que podem ocasionar inúmeros problemas de saúde, com a 

proliferação de inúmeros vetores, sem olvidar, é claro, da contaminação 

ambiental”1212. 

Para Machado, ocorrendo evento lesivo à saúde pública e ao meio 

ambiente relacionado à gestão de resíduos sólidos, o poder público deve atuar, 

ainda que subsidiariamente, com o objetivo de mitigar ou cessar o dano, lembrando-

                                            
1209 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 687. 
1210 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 213. 
1211 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 
1212 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 213. 
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se que o setor empresarial e a coletividade são também responsáveis em tomar 

medidas de minimização ou de interrupção de prejuízos1213. Não se olvide de que a 

lei aponta para a gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos por meio da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Elucidado o objetivo geral, a LPNRS introduz também objetivos 

específicos ambientais a serem concretizados, todos dispostos no art. 7º da LPNRS, 

incs. II a XV1214. Colhe-se da lição de Leite: 

A consecução destes objetivos tem vínculo estreito com a 
implementação de Diretrizes que dão o tom e o ritmo da gestão e do 
gerenciamento dos resíduos sólidos. Com efeito, tais objetivos 
tornam-se exequíveis na medida em que são 
densificados/concretizados por planos, pela assunção de 
responsabilidade e pela fixação de instrumentos econômicos, dos 
quais depende uma gestão bem-sucedida dos resíduos1215. 

A relação de objetivos específicos, que totalizam 14 (quatorze) metas que 

se entrelaçam, é muito importante pois incentiva, estimula e orienta para uma série 

de intentos que, se bem praticados e alcançados, trarão benefícios a toda sociedade 

brasileira e, por via de consequência, também ao planeta.  

                                            
1213 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 687. 
1214 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso 
em: 21 abr. 2020: “Art. 7º.  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: (...); II - não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos; III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços; IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; V - redução do volume e da 
periculosidade dos resíduos perigosos; VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista 
fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; VII - 
gestão integrada de resíduos sólidos; VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 
destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 
de resíduos sólidos; IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; X - 
regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 
garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; XI - 
prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis; XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; XIII - 
estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; XIV - incentivo ao 
desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético; XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável”. 
1215 LEITE, José Rubens Morato. Manual de direito ambiental. op. cit., 2015, pp. 487-488. 
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Veja-se que o primeiro objetivo específico aponta para uma ordenação de 

prioridades, que se repete posteriormente no art. 9º da LPNRS na forma de diretriz e 

fica embutida nos planos de resíduos sólidos (entre os arts. 14 e 24 da lei em 

estudo), enfatizando a ordem que deve ser observada por todos na gestão integrada 

dos resíduos sólidos: não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor 

adequadamente ao final os rejeitos (inc. II do art. 7º da LPNRS).  

Temos aqui, mais do que um objetivo ou diretriz, uma verdadeira 

hierarquia na forma de gestão dos resíduos no Brasil, a qual aponta primeiramente 

para a necessidade imperiosa de não gerar resíduos sólidos, ou seja, na prática a lei 

orienta a indeferir, por exemplo, o “projeto que contenha a geração de resíduo sólido 

evitável”1216, pois, se é evitável, que se evite. Deve necessariamente serem 

sopesados os custos social, econômico e ambiental. 

Em seguida, se o resíduo não pode ser evitado – e, por isso, foi gerado –, 

os efeitos da sua geração devem ser mitigados ou direcionados. Neste norte, a 

primeira ideia é reduzir ao máximo a produção de sobras em meio às atividades 

humanas – aquelas previstas no inc. I do art. 13 da lei de resíduos. Mas, além de 

mitigar a sua geração, os resíduos sólidos também podem ser reutilizados, 

reciclados, tratados, bem como a sua disposição final necessita ser ambientalmente 

adequada. 

A observância desta hierarquia apontada como primeiro objetivo 

específico – inc. II da lei em comento – interliga-se com outras metas destacadas no 

art. 7º da LPNRS, que se voltam para a modulação de comportamentos sustentáveis 

nas dimensões social, econômica e ambiental, inibindo-se os exageros pós-

modernos e promovendo, por meio da adoção e do aprimoramento de tecnologias 

limpas, a concepção de sustentabilidade, fundamental para uma gestão racional e 

eficiente de resíduos pós-consumo. 

Assim, a lei preconiza o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 

produção e consumo de bens e serviços, assim como estimula a rotulagem e o 

consumo sustentável (LPNRS, art. 7º, incs. III e XV). Logo, a lógica da 

                                            
1216 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, p. 688. 
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sustentabilidade deve permear as práticas tanto de produção, quanto de consumo 

de bens e serviços, resgatando-se sempre a premissa de que os recursos naturais 

são finitos e que é possível frear as ações danosas e o desperdício. Tal prática deve 

ficar evidenciada em produtos por meio da rotulagem ambiental, que consiste em 

importante ferramenta de comunicação entre fabricantes, autoridades públicas e 

consumidores por meio da utilização de selos e rótulos que certificam o cuidado de 

produzir determinado produto com menor impacto ambiental e, por conseguinte, 

fomentando o consumo sustentável – informação a serviço do meio ambiente e de 

hábitos saudáveis. 

Silva e Oliveira apresentam um olhar sobre a produção e o consumo 

sustentável: 

Em relação à adoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo de bens e serviços, é necessário pontuar que a Política 
Nacional do Meio Ambiente determina a compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiento e do equilíbrio ecológico (art. 4º, I, da Lei 
6.938/81). Essa diretriz reflete, na prática, na adoção do princípio do 
desenvolvimento sustentável (...). A produção sustentável pode ser 
resumida na economia e uso racional de energia e matéria-prima, 
conservando-se os recursos naturais. O consumo pode ser 
reconhecido como “sustentável” quando o adquirente do produto 
consegue optar por uma escolha ambientalmente correta, tanto na 
aquisição de um produto de menor impacto ambiental, quando 
dispondo de modo correto o resíduo eventualmente produzido, já na 
fase do pós-consumo1217. 

Na mesma linha, é objetivo da PNRS a adoção, o desenvolvimento e o 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais 

e a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos (LPNRS, art. 7º, 

incs. IV e IX). A lei consagra, como se vê, a ideia da utilização de ferramentas 

tecnológicas ecologicamente adequadas, que gastem, dissipem e poluam menos. 

Além disso, busca-se por meio da educação ambiental formal o estímulo à 

capacitação técnica continuada na temática dos resíduos sólidos. Trata-se do uso da 

ciência em prol do meio ambiente e da saúde pública. 

Prosseguindo, a ideia de reduzir resíduos ganha especial realce no que 

                                            
1217 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 214. 
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se refere aos resíduos perigosos. O legislador procurou enfatizar no inc. V do art. 7º 

da LPNRS a necessidade de redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos, haja vista seu maior grau de potencialidade lesiva decorrente das suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, implicando 

em risco à saúde pública e à qualidade ambiental (LPNRS, art. 13, inc. II, “a”). Tal 

disposição reforça o viés preventivo e de precaução que a lei busca instigar na 

sociedade. 

Há também no art. 7º da LPNRS objetivos específicos de natureza 

ambiental e econômica, relacionados com o incentivo à reintrodução dos resíduos na 

cadeia produtiva, o que se dá fortemente por meio da reciclagem, da reutilização e 

do tratamento por meio da avaliação do ciclo de vida do produto. São exemplos o 

incentivo à indústria da reciclagem, com o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados (inc. VI); a gestão integrada de 

resíduos sólidos (LPNRS, art. 7º, inc. VII, c/c art. 3º, inc. XI); a articulação entre as 

diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, visando à 

cooperação técnica e financeira para a referida gestão integrada de resíduos sólidos 

(inc. VIII); a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejos de 

resíduos sólidos com adoção regular, contínua, funcional e universal de mecanismos 

gerenciais e econômicos que recuperem os custos dos serviços prestados, 

possibilitando o alcance da sustentabilidade financeira e operacional dos mesmos, 

observada a Lei n. 11.445/2007 (inc. X); o estímulo à implementação da avaliação do 

ciclo de vida do produto (inc. XIII); e com o incentivo ao desenvolvimento de 

sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

aproveitamento energético (inc. XIV). 

Para a concretização destes objetivos de natureza ambiental e 

econômica, a Lei n. 12.305/2010 e o Decreto n. 7.404/2010 preveem instrumentos 

que serão a seguir indicados. 

Consta também no art. 7º da LPNRS um objetivo específico que orienta a 

atuação governamental ao definir como prioridade as aquisições de produtos 
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reciclados e recicláveis, bem como de bens, serviços e obras que considerem 

critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis 

(inc. XI, “a” e “b”). Tal objetivo se aplica de forma importante nas contratações do 

poder público e forte carga orientativa na Lei de Licitações1218, conforme será 

detalhado em tópico posterior desta tese denominado licitações sustentáveis (vide 

capítulo 5.3.3.6.4 supra). 

Por fim, na linha de fomento a boas práticas ambientais sob o viés social, 

econômico e ambiental, o art. 7º da LPRNS apresenta ainda um objetivo específico 

que merece ser salientado: a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos (inc. XII). 

A atividade dos catadores, na cultura brasileira, possui especial relevância 

e, ao ser bem aproveitada, também contribui social e economicamente. Inicialmente 

uma figura que surgiu de forma espontânea e não estruturada desde o momento em 

que se iniciou a prática de depósitos de lixo a céu aberto – os lixões –, onde 

buscava artigos e objetos para uso pessoal e restos de comida para o próprio 

sustento, os catadores passaram a se organizar socialmente, surgindo então 

associações e cooperativas. Gama e Silva expõe este nicho de mercado que se 

tornou a atividade dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: 

Hoje esse universo é composto, estimativamente, de 1 milhão de 
pessoas diretamente envolvidas, com absoluta predominância das 
classes mais carentes da população e com expressão significativa 
nos centros urbanos. Movimentam um negócio, desde a coleta, 
triagem, transporte e comercialização de produtos para reciclagem, 
da ordem de R$ 2 bilhões ao ano. Quando se diz “movimentam” 
significa, atualmente, mais de 2 mil organizações operando em todo 
o país, com representações organizadas e estruturadas 
nacionalmente e interligadas em todos os estados da federação1219. 

A Lei n. 12.305/2010 consagrou em todo o seu texto a importância destes 

                                            
1218 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 
21 nov. 2020. 
1219 SILVA, Paulo Mozart da Gama e. Instrumentos econômicos. In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, 
Consuelo; MACHADO FILHO, José Valverde (org.). Política nacional, gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos. Barueri-SP: Manole, 2012, p. 112. 
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agentes fomentadores de destinação ambientalmente adequada de rejeitos. O 

Decreto n. 7.404/2010, por sua vez, aponta no seu art. 11 que “o sistema de coleta 

seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação das cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores”, constituídas por pessoas físicas de baixa 

renda. E no art. 18, § 1º, o referido decreto prioriza, “especialmente no caso de 

embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis”1220. 

Sobre o tema, colhe-se da ensinança de Machado: 

Emana do texto da lei duas orientações: impulsionar o catador 
autônomo ou não subordinado a uma relação de emprego e o 
incentivo para não agir isoladamente. Assim, a associação e/ou a 
cooperativa é fortalecida. O associativismo tem uma vantagem 
processual, poias a associação ou cooperativa de catadores de 
material reutilizável e reciclável tem legitimidade para agir como 
autora ou litisconsorte da ação civil pública (Lei n. 7.347/1985). 
Ninguém esclarecido e bem-intencionado pode negar que essa 
cooperativa ou associação, ao mesmo tempo em que cuida dos 
interesses de seus associados, tem uma finalidade de proteger o 
meio ambiente1221. 

De forma sucinta, estes são os objetivos legalmente fixados para a 

política nacional de resíduos sólidos, os quais, juntamente com os instrumentos 

previstos na LPNRS, devem contribuir decisivamente para a efetivação de uma 

gestão de resíduos sólidos sustentável.  

Tem-se, neste momento, como necessariamente apresentada a política 

nacional de resíduos sólidos. Foram destacados o objeto e o campo de aplicação da 

lei, algumas categorias operacionais importantes foram definidas, o conceito de 

resíduos sólidos foi exposto, bem como sua classificação e algumas espécies de 

resíduos. Além disso, os princípios e objetivos da lei receberam destaque. 

Isso posto, encaminha-se agora o trabalho para uma breve comparação 

da gestão de resíduos no Brasil e na Espanha, com reflexos também nas normativas 

                                            
1220 Decreto n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7404.htm>. Acesso em: 21 abr. 2020. 
1221 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2018, pp. 689-690. 
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da União Europeia. 

 

4.3 BREVE COTEJO ENTRE A GESTÃO DE RESÍDUOS NO BRASIL E NA 

ESPANHA 

A gestão de resíduos sólidos é preocupação global, de todas as nações, 

pois a ação humana tem causado impacto aos ecossistemas de todos os cantos do 

planeta. 

Não obstante as aflições e inquietações que ultrapassam as fronteiras, no 

presente momento voltar-se-á o olhar para um breve estudo comparativo a respeito 

da gestão de resíduos no Brasil e na Espanha – incluindo-se alguns regramentos da 

União Europeia –, reconhecendo-se, por oportuno, que os desafios para os países 

em sua maior parte são comuns, como segue: 

Nesse cerne, a gestão contínua e integrada dos resíduos sólidos 
urbanos passa a ser um dos mais evidentes problemas ambientais e 
desafiadores para a maioria dos gestores de comunidades urbanas 
ao redor do mundo, principalmente, a etapa de disposição final, que 
demanda soluções urgente para reduzir a quantidade de resíduos 
sólidos enviada para os aterros sanitários. Os principais desafios são 
o crescimento da população, que não para de aumentar, a 
quantidade de resíduos sólidos produzida diariamente, a ausência de 
políticas públicas efetivas que incentive a separação dos materiais 
úmidos e secos na fonte, os recicláveis e perigosos, e a falta de 
espaço disponível em aterros sanitários para fazer a disposição 
final1222. 

Partindo, portanto, da premissa de que os dilemas e dificuldades são 

comuns, o objetivo deste breve tópico é fazer microcomparações em relação às 

regras jurídicas aplicáveis aos resíduos sólidos pós-consumo e apontar, de forma 

sucinta, similitudes e eventuais diferenças em questões pontuais e de reconhecida 

importância para a administração dos resíduos sólidos em ambos os países citados. 

Com efeito, na linha do que já foi apresentado, os resíduos sólidos no 

Brasil são tratados de forma mais evidente na Lei n. 12.305/2010, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

                                            
1222 LOURENÇO, Joaquim Carlos. op. cit., 2019, pos. 2311 de 3132 – 75%.  
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A Espanha, por seu turno, também possui legislação própria para o trato 

da matéria. Cuida-se da Lei n. 22, no dia 28 de julho de 2011, também conhecida 

como a Lei de Resíduos e Solos Contaminados – LRSC, atual marco jurídico para o 

trato dos resíduos na Espanha. 

A União Europeia, por oportuno, possui uma norma geral que regula os 

resíduos, qual seja, a Diretiva n. 2008/98/CE, substitutiva da Diretiva 2006/12, e que 

se aplica ao tema dos resíduos. Além dela, encontra-se também a Diretiva 2012/19, 

específica sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Ainda, 

cita-se a Diretiva (UE) 2018/851, do Parlamento Europeu e do Conselho, que alterou 

a Diretiva 2008/98/CE pontualmente, buscando melhorar e transformar a gestão de 

resíduos na União Europeia em gestão sustentável dos materiais, promovendo-se 

para tanto os princípios da economia circular e alterando-se metas anteriormente 

fixadas para os países membros, a fim de alcançar uma utilização prudente, eficiente 

e racional dos recursos naturais e proteger, preservar e melhorar a qualidade 

ambiental e sanitária. 

Brasil e Espanha possuem hierarquia administrativa no trato da matéria, 

sendo que em ambos os países a gestão dos resíduos respeita uma organização 

federal, com atuação geral, bem como níveis regionais e locais (estados no Brasil e 

comunidades autônomas na Espanha, além dos municípios), daí se extraindo uma 

certa similitude na divisão do tema. 

O conceito de resíduos sólidos no Brasil – material, substância, objeto ou 

bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

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

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível – é mais amplo que o conceito da União 

Europeia e reproduzido pela legislação espanhola – quaisquer substâncias ou 

objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer. 

É possível visualizar semelhanças nos conceitos. Ainda que a definição 
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de resíduos no Brasil seja mais prolixa, na essência tanto o conceito brasileiro, 

quanto a conceituação espanhola e europeia apontam para características comuns.  

Quanto à origem, ambos os conceitos apontam para atividades humanas 

promovedoras de descarte. No tocante ao destino, os referidos conceitos destacam 

situações de destino comum, com descarte seguido de destinação final que varia em 

três elementos volitivos: descarte sem intenção, com intenção e com obrigação. A 

primeira hipótese seria uma situação histórica, a segunda uma situação futura 

(psicológica: pretensão do detentor em descartar) e a terceira uma situação legal 

(presumida por lei). Por fim, referente ao estado, a legislação brasileira, 

diferentemente dos casos espanhol e europeu, indica que os resíduos podem ser 

sólidos, semissólidos (quando contidos em recipiente) e líquido (quando não for 

ambientalmente adequado o descarte em corpos d’água ou rede de esgoto)1223. 

Prosseguindo, é possível vislumbrar nas legislações em análise, critérios 

de diferenciação entre o que é resíduo e aquilo que não o é.  

A legislação brasileira trata da figura dos rejeitos, que são os resíduos 

sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada (LPNRS, art. 3º, inc. XV).  

Na normativa europeia e na lei espanhola, surge a figura do subproduto e 

há indicação de circunstâncias que apontam para o fim da condição de resíduo – 

este vira produto. O tema é tratado nos arts. 5º e 6º da Diretiva n. 2008/98/CE e nos 

arts. 4º e 5º da Lei espanhola n. 22/2011, possuindo a mesma redação:  

Subproduto: uma substância ou objeto resultante de um processo 
de produção cujo principal objetivo não seja a produção desse item 
só pode ser considerado um subproduto e não um resíduo (...) se 
estiverem reunidas as seguintes condições: a) Existir a certeza de 
posterior utilização da substância ou objeto; b) A substância ou objeto 
poder ser utilizado diretamente, sem qualquer outro processamento 
que não seja o da prática industrial normal; c) A substância ou objeto 
ser produzido como parte integrante de um processo de produção; e 

                                            
1223 POPE, Kamila. op. cit., p. 233. 
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d) A posterior utilização ser legítima, isto é, a substância ou objeto 
satisfazer todos os requisitos relevantes do produto em matéria 
ambiental e de proteção da saúde para a utilização específica e não 
acarretar impactos globalmente adversos do ponto de vista ambiental 
ou da saúde humana. 
Fim da condição de resíduo (resíduo vira produto): determinados 
resíduos específicos deixam de ser resíduos (...) caso tenham sido 
submetidos a uma operação de valorização, incluindo a reciclagem, e 
satisfaçam critérios específicos a estabelecer nos termos das 
seguintes condições: a) A substância ou objeto ser habitualmente 
utilizado para fins específicos; b) Existir um mercado ou uma procura 
para essa substância ou objeto; c) A substância ou objeto satisfazer 
os requisitos técnicos para os fins específicos e respeitar a legislação 
e as normas aplicáveis aos produtos; e d) A utilização da substância 
ou objeto não acarretar impactos globalmente adversos do ponto de 
vista ambiental ou da saúde humana1224. 

Continuando, a gestão de resíduos em cada um dos países, no seu 

aspecto conceitual, merece atenção. A gestão integrada de resíduos sólidos no 

Brasil é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural 

e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável 

(LPNRS, art. 3º, inc. XI). Trata-se de conceito amplo que abarca a noção de 

gerenciamento de resíduos sólidos, que cuida das ações concretas que devem ser 

tomadas nas etapas da gestão dos resíduos: coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (LPNRS, art. 3º, inc. X). 

Para a União Europeia (art. 3º.10 da Diretiva n. 2008/98/CE) e para a 

Espanha (art. 3º, “m”, da Lei n. 22/2011), a gestão de resíduos consiste na coleta 

(recolha), transporte, valorização (ou tratamento, com a triagem) e a eliminação de 

resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de 

eliminação após encerramento e as medidas tomadas na qualidade de comerciante 

ou agente (corretor).  

Como se vê, o conceito europeu e espanhol para gestão de resíduos se 

aproxima mais do conceito brasileiro de gerenciamento de resíduos, indicando 

ações concretas para a administração do tema. De mais a mais, na UE e na 

Espanha não há definição de gerenciamento de resíduos, tal como existe na 

                                            
1224 POPE, Kamila. op. cit., pp. 239-240. 
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legislação brasileira1225. 

Indo adiante, no que concerne à responsabilidade pela gestão dos 

resíduos, cabe interessante destaque. 

A lei brasileira trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

do produto e aponta como responsáveis para tanto os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. (LPNRS, art. 30). Ademais, a lei 

de resíduos do Brasil conceitua responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos como 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 dos 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 (LPNRS, art. 3º, inc. XVII).  

Como se percebe, a lei brasileira aponta as maiores responsabilidades na 

gestão de resíduos para os sujeitos ligados ao setor produtivo, que deve se dar por 

todo o ciclo de vida do produto – desde a concepção até a destinação ou disposição 

ambientalmente adequada –, sendo tal raciocínio decorrência lógica do princípio do 

poluidor-pagador1226. 

A diretiva europeia (art. 8º da Diretiva n. 2008/98/CE) e a lei espanhola 

(art. 31 da Lei n. 22/2011) tratam da responsabilidade ampliada (ou alargada) do 

produtor, ambas voltadas para o aspecto preventivo, abrangendo todo o ciclo de vida 

dos produtos e direcionada ao setor produtivo, tendo por sujeitos o produtor 

(qualquer pessoa cuja atividade produza resíduos), o detentor (aquele que possua 

resíduos), o comerciante (aquele que atua na compra e venda de resíduos) e o 

agente ou corretor (aquele que organiza a valorização ou a eliminação dos 

resíduos). Trata-se de responsabilidade que busca alcançar a concepção e a 

produção de bens ambientalmente adequados, objetivando a não geração, redução 

                                            
1225 POPE, Kamila. op. cit., pp. 262-263. 
1226 POPE, Kamila. op. cit., p. 264. 
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ou valorização dos resíduos. Segue a lógica do princípio do “quem contamina 

paga”1227.  

A título de complemento, a Diretiva (UE) 2018/851, ao apresentar nova 

redação, conceituou o regime de responsabilidade alargada do produtor como um 

conjunto de medidas tomadas pelos Estados-Membros para assegurar que cabe aos 

produtores dos produtos a responsabilidade financeira ou a responsabilidade 

financeira e organizacional pela gestão da fase “resíduos” do ciclo de vida de um 

produto. 

Um exemplo a respeito desta forma de obrigar e responsabilizar os 

protagonistas da produção de resíduos sólidos em ambos os países se dá com a 

coleta seletiva, gestão e tratamento ambientalmente adequado.  

Na Espanha, a coleta seletiva, vivenciada de forma prática no período dos 

estudos em Alicante, é desenvolvida de forma mais detalhada que no Brasil, em 

quatro ou cinco frações: vidro, papel e papelão, embalagens leves, matéria orgânica 

e coletas segundo diferentes combinações, por disposição em contêineres 

localizados nas ruas, fomentando em cada indivíduo a responsabilidade e obrigação 

de depositar seus resíduos nos locais públicos destinados para tanto. O simples 

gesto de selecionar, separar e levar os resíduos até os contêineres gera reflexão 

sobre a quantidade de resíduos produzidos, o tipo de lixo fabricado e os hábitos de 

consumo realizados, tornando o cidadão efetivamente mais consciente dos padrões 

ambientalmente recomendáveis. 

No Brasil, o sistema de coletas é deficitário, não abrangendo a todas as 

localidades. Paradoxalmente, nos locais onde há coleta, a coleta do lixo é feita na 

porta de casa, sem obrigação de separação efetiva. Resultado disso é que onde não 

há coleta, a destinação dos resíduos é inadequada. E onde há coleta, não há 

estímulo a comportamento ambientalmente recomendável de selecionar, separar e 

levar o resíduo no local adequado, servindo, portanto, de contraestímulo a formação 

de padrões comportamentais ecologicamente sustentáveis.  

                                            
1227 POPE, Kamila. op. cit., pp. 265-266. 
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Este é apenas um exemplo prático de como a existência de leis e normas 

contribui para a formação de boas práticas ambientais.  

Nesta breve comparação conceitual de aspectos da legislação brasileira e 

espanhola – com reflexo em normativas europeias – de resíduos, convém destacar, 

ao final, a hierarquia dos resíduos nos referidos ordenamentos jurídicos, ou seja, a 

ordem de prioridade a ser seguida na gestão de resíduos. Pope esclarece: 

A ordem de prioridade deve conter pelos menos três opções para 
que não seja considerada como uma simples preferência. Há que ter 
uma real ordem a ser seguida, bem como um compromisso de 
aderência a essa ordem, caso contrário não poderá ser considerada 
como uma hierarquia. A provável origem da hierarquia de resíduos é 
reconhecida pela doutrina como um resultado da priorização da 
redução, reciclagem e reuso de resíduos perigosos em vez de 
tratamento e eliminação, discutida já na década de 80, a qual se 
tornou popular e atualmente é tida como um dos instrumentos 

fundamentais para alcançar uma gestão sustentável de resíduos1228. 

No Brasil, é o art. 7º, inc. II, c/c art. 9º, da Lei n. 12.305/2010, que 

apresenta a hierarquia legal – ordem de prioridade – da gestão de resíduos: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

O art. 8º da Lei espanhola n. 22/2011, por sua vez, aponta a seguinte 

hierarquia de resíduos: prevenção, preparação para reutilização, reciclagem, outro 

tipo de valorização, incluindo a valorização energética, e eliminação. 

Semelhantemente, a normativa europeia sobre o tema (art. 4º da Diretiva 

n. 2008/98/CE) indica a seguinte ordem de prioridade para alcançar o melhor 

resultado global: prevenção e redução, preparação para a reutilização, reciclagem, 

outros tipos de valorização, como por exemplo a valorização energética, e a 

eliminação. 

Examinando-se os itens mencionados na hierarquia dos resíduos, a 

diferenciação mais evidente se refere a uma aparente não adoção brasileira ao 

critério de valorização energética. Contudo, importante destacar que, malgrado a lei 

                                            
1228 POPE, Kamila. op. cit., p. 282. 
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de resíduos do Brasil não tenha incluído expressamente na sequência hierárquica a 

valorização, é plenamente possível a utilização de tecnologias voltadas à 

recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos no processo de sua gestão, 

desde que haja viabilidade técnica e ambiental, nos termos do § 1º do art. 9º da 

LPNRS. 

Feitas estas breves comparações, finaliza-se o presente capítulo, 

preparando-se os encaminhamentos para o estudo da economia circular. 

 

4.4 SÍNTESE DO EXPOSTO 

Finalizada mais esta etapa da pesquisa, a política nacional de resíduos 

sólidos foi apresentada.  

O ordenamento jurídico brasileiro conta com importante legislação para o 

enfrentamento dos relevantes dilemas pós-modernos relacionados à gestão de 

resíduos sólidos. A Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a política 

nacional de resíduos sólidos no Brasil, apresenta importantes ferramentas para os 

necessários avanços e evolução da administração dos resíduos no território 

nacional. 

A breve comparação realizada entre a gestão de resíduos no Brasil e na 

Espanha e Europa revela que há muitas afinidades e pontos de convergência, os 

quais provocam a expectativa de que os resultados positivos já alcançados em solo 

europeu possam se repetir em terra brasilis. 

Para tanto, acredita-se que a economia circular é importante alternativa 

para o alcance de uma gestão responsável e sustentável dos resíduos sólidos pós-

consumo.  

A proposta para o derradeiro capítulo é apresentar instrumentos e 

incentivos jurídicos para o alcance de uma gestão circular, sustentável e 

responsável, capaz de ofertar o necessário equilíbrio ecológico na administração dos 

restos produzidos pelo consumo na pós-modernidade. 
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CAPÍTULO 5 

ECONOMIA CIRCULAR NA PÓS-MODERNIDADE: GESTÃO 

SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PÓS-

CONSUMO EM TEMPOS DE OBSOLESCÊNCIA PLANEJADA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Passa-se agora ao momento principal do estudo. A realidade da vida pós-

moderna, marcada por uma crise ambiental transnacional, foi desvelada na etapa 

anterior deste trabalho. É chegada a hora de propor alternativas sustentáveis para 

um viver harmônico e equilibrado.  

O presente trabalho evidenciou a realidade do momento em que vivemos, 

apresentando a pós-modernidade, marcada por uma sociedade de consumo, cuja 

principal patologia, o consumismo, direciona comportamentos e impõe condutas a 

fim de preservar o modo de vida atual ao mesmo tempo em que ocasiona danos 

ambientais decorrentes da estratégia mercadológica denominada obsolescência 

planejada, com consequências na extração exagerada de recursos naturais e na 

inadequada destinação dos resíduos sólidos pós-consumo. 

É possível falar em crise de resíduos, que envolve fatores sociais, 

econômicos, políticos e jurídicos, com efeitos danosos ao meio ambiente e à saúde 

humana. A produção demasiada de restos de consumo extrapola os limites de carga 

dos ecossistemas, gerando impactos ecológicos e sociais irreversíveis. 

O direito, como ciência, é capaz de ofertar alternativas, por seus 

instrumentos jurídicos, a fim de melhor normatizar a ação danosa do homem ao 

meio ambiente, inibindo hábitos e condutas degradadoras dos ecossistemas, 

estimulando boas práticas e incentivando comportamentos sustentáveis. 

A experiência internacional retratada nesta tese em estudo comparado 

revelou que existem nações que podem referenciar as mudanças necessárias na 
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gestão de resíduos sólidos, não só no aspecto legislativo, mas principalmente por 

meio de atuação jurídica adequada. Aprender com a experiência de outros estados 

revela prudência na busca pelas melhores e mais eficazes alternativas entre os 

países e, em especial, para a realidade do sistema de justiça ambiental no Brasil. 

Volta-se o olhar para a economia circular, um conceito econômico muito 

relacionado com a ideia de sustentabilidade, cada vez mais sedimentado em solo 

europeu e em outros países expoentes de boa gestão de resíduos, objetivando-se 

agregar valor àquilo que comumente chamamos de lixo, não só com o intuito de 

mitigar o desperdício, mas também para transformar resíduos em insumos e 

matérias-primas, ou seja, recursos com valor econômico mediante a sua reinserção 

na cadeia produtiva, aumentando-se a sua vida útil e atenuando a influência 

predadora da ação humana na natureza. A União Europeia, repisa-se, tem 

incentivado a economia circular a fim de gerar um crescimento inteligente, 

sustentável e integrador. 

Muito embora se trate de tema tipicamente da seara econômica, é 

possível constatar que os resíduos, desde há muito, além do inevitável reflexo na 

seara ambiental, tornaram-se problema de justiça a partir da constante juridicização 

das questões ambientais, voltando-se para a conservação e a proteção ecológica, 

sem descurar da necessária mediação de conflitos sociais e econômicos que a 

temática fomenta. 

Por isso, pode – e deve – também recair sobre a ciência do direito a 

busca por contribuições efetivas para o alcance de um necessário e premente 

equilíbrio ambiental. Homem e natureza precisam coexistir e a necessária gestão 

dos resíduos aponta para a busca por soluções político-normativas nos âmbitos 

nacional e internacional, tornando a tutela jurídica dos resíduos questão muito 

desafiadora.  

Sendo assim, este último capítulo tem como objetivo central apontar 

alternativas preventivas e repressivas para uma mais eficaz gestão de resíduos 

sólidos pós-consumo a partir da adoção de uma perspectiva mais holística e 

sistêmica do tema.  
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Sem a pretensão de esgotar todas as alternativas para a tutela dos 

resíduos sólidos, a ideia neste momento da pesquisa é apresentar boas ferramentas 

jurídicas em prol da natureza, capazes de incentivar as necessárias mudanças na 

seara do meio ambiente, almejando-se resultados voltados para o uso sustentável 

dos bens ambientais, o combate ao desperdício, o consumo consciente dos recursos 

naturais e a sua redução como regra, com a correta disposição e a adequada 

destinação nos casos imprescindíveis. 

Feitas tais ponderações, neste quinto e derradeiro capítulo objetiva-se, 

primeiro, sensibilizar a todos para o trato das questões ambientais no que se refere 

à responsabilidade individual e coletiva na gestão dos resíduos sólidos pós-

consumo; e, segundo, oferecer respostas relevantes ao problema inicial apontado na 

pesquisa, qual seja, verificar se, em meio ao cenário atual de crise ambiental de 

proporções globais, a junção da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental e 

da economia circular em um sistema jurídico poderá ser capaz de estimular 

condutas a fim de fomentar uma melhor gestão dos resíduos sólidos pós-consumo 

para o enfrentamento dos impactos danosos à natureza decorrentes da 

obsolescência planejada. 

Enfim, sem alardes e afastando eventual tom catastrófico que o presente 

texto apresentou, a expectativa positiva é revelar uma responsabilidade 

compartilhada na busca de soluções sustentáveis para um planeta melhor. 

 

5.2 A ECONOMIA CIRCULAR 

5.2.1 Ponderações sobre a crise de resíduos em uma era pandêmica e a 

necessidade de um novo olhar: a economia circular  

Antes de adentrar propriamente à temática da economia circular, 

interessante se faz uma breve reflexão sobre a pandemia de 2020 e sua 

repercussão na compreensão mundial sobre os efeitos da ação danosa do homem à 

natureza. 
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Alenza García, citando Al Gore, oferece importante analogia entre a ainda 

não tardia conscientização da humanidade quanto aos danos ambientais e a 

denominada “síndrome do sapo fervido”, merecendo a transcrição que segue: 

Em 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou uma 
"emergência de saúde pública de interesse internacional" causada 
pela COVID-19. Os "níveis alarmantes de propagação e a gravidade 
da doença e os níveis alarmantes de inação” dos Estados - segundo 
a OMS - fizeram com que entre o final de fevereiro e o início de 
março, os casos de COVID-19 fora da China se multiplicassem por 
13. Por isso, em 11 de março de 2020, a OMS elevou a situação de 
“emergência sanitária” à “pandemia internacional”. 
Nunca enfrentamos uma crise de saúde como esta antes. Não há 
história de uma pandemia que combine uma grande facilidade de 
contágio, uma expansão vertiginosa e uma letalidade 
inesperadamente alta. Decisões políticas, jurídicas, econômicas e 
sociais drásticas foram tomadas para mitigar seu impacto e conter a 
epidemia. Foram suspensos ou limitados direitos fundamentais e a 
atividade econômica foi paralisada. 
Essas medidas drásticas mostram que ocorreu a parte da síndrome 
do sapo fervido que não conhecíamos na realidade. De acordo com 
essa síndrome, quando uma rã entra em água muito quente, ela pula 
para fugir daquele ambiente hostil. Mas se for colocada em uma 
panela com água em temperatura ambiente e começar a aquecer 
gradativamente, a rã não vai pular: ela vai se adaptar ao aumento do 
calor até que seja tarde demais e acabe morrendo. 
A biologia nega que as rãs se comportem assim. Todavia, a síndrome 
tem sido usada há muito tempo como uma analogia perfeita para 
descrever a falta de reação ao perigo crescente e certo, mas que não 
é percebido - ou é esquecido - porque ocorre de maneira gradual. 
Em seu livro "An Inconvenient Truth" (Uma verdade inconveniente), 
Al Gore usou a síndrome do sapo fervido para mostrar a 
irracionalidade da inação climática. 
O coronavírus agiu sobre a humanidade como água fervente. Os 
países não conseguiram aprender com o que estava acontecendo 
em outros países e, como verdadeiros batráquios, eles só pularam 
de água e agiram quando sentiram na própria carne o calor 
insuportável da epidemia. 
A situação extraordinária que a pandemia causou e as repercussões 
ambientais que o estado de alarme e o confinamento geraram 
permitem tirar algumas lições que podem ser úteis para o futuro. Mas 
antes de entrar nelas, vale lembrar o impacto que a poluição e o 
abuso dos recursos naturais tiveram no surgimento de epidemias. 
Esta crônica da legislação ambiental do que aconteceu antes e 
durante a crise da COVID-19, irá confirmar que as únicas linhas de 
ação que devem ser promovidas para enfrentar a situação pós-
coronavírus são fazer do “novo normal” uma normalidade sustentável 
e respeitoso com o equilíbrio natural1229. 

                                            
1229 ALENZA GARCÍA, José Francisco. El derecho ambiental como vacuna y como vitamina 
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Ao olharmos para a história da humanidade, notadamente naqueles 

pontos destacados neste estudo onde se tentou revelar eventuais falhas, abusos ou 

excessos do agir humano, constata-se que a trajetória da relação do homem com a 

natureza, nos mesmos moldes de uma panela de água fria que aos poucos começa 

a esquentar sem que ninguém perceba que o aquecimento se agrava 

paulatinamente, tem gradualmente se revelado danosa.  

O sapo fervido, na síndrome destacada no exemplo trazido, não 

conseguiu perceber a proximidade de um momento derradeiro chegando. Os seres 

humanos, por sua vez, ainda possuem tempo de saltar da água quente que, se 

ainda não ferveu, mostra sinais de ebulição. Mudar os hábitos significa evitar a 

cocção; encontrar alternativas para evitar o cozimento. Novos comportamentos 

poderão evitar o fim pelo cozimento. 

A pandemia de 2020 revelou, a duras penas, que a interação entre 

                                                                                                                                        
(crónica iusambientalista de la pandemia). Revista Aranzadi de Derecho Ambiental. n. 46. 
Pamplona: Aranzadi, pp. 11-19, 2020, p. RR-1.1: “El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud 
declaró uma ‘emergencia de salud pública de preocupación internacional’ ocasionada por la COVID-
19. Los ‘alarmantes niveles de propagación y gravedad de la enfermedad y los alarmantes niveles de 
inacción’ de los Estados – según indicó la OMS– provocaron que entre finales de febrero y principios 
de marzo, se multiplicaran por 13 los casos de COVID-19 fuera de China. Por ello, el 11 de marzo de 
2020, la OMS elevó la situación de ‘emergencia de salud’ a ‘pandemia internacional’. Nunca antes nos 
habíamos enfrentado a una crisis sanitaria como ésta. No hay antecedentes de una pandemia que 
combine una elevada facilidad de contagio, una expansión tan vertiginosa y una letalidad 
inesperadamente alta. Para mitigar su impacto y frenar la epidemia se han adoptado drásticas 
decisiones políticas, jurídicas, económicas y sociales. Se han suspendido o limitado derechos 
fundamentales y se ha paralizado la actividad económica. Estas drásticas medidas evidencian que se 
ha producido la parte del síndrome de la rana hervida que no habíamos conocido en la realidad. 
Según dicho síndrome, cuando una rana se introduce en agua muy caliente, salta para alejarse de 
ese medio hostil. Pero si se introduce en una olla con el agua a temperatura ambiente y se empieza a 
calentar gradualmente, la rana no saltará: se irá adaptando al incremento del calor hasta que resulte 
demasiado tarde y acabe pereciendo. La biología niega que las ranas se comporten así. Pero, el 
síndrome se viene utilizando desde hace tiempo como una perfecta analogía para describir la falta de 
reacción ante un peligro creciente y cierto, pero que no es percibido –o es olvidado–porque se 
produce de manera gradual. En su libro Una verdad incómoda, Al Gore utilizó el síndrome de la rana 
hervida para mostrar la irracionalidad de la inacción climática. El coronavirus ha actuado sobre la 
humanidad como el agua hirviendo. Los países fueron incapaces de aprender de lo que sucedía en 
otros países y, como auténticos batracios, sólo saltaron del agua y tomaron medidas cuando sintieron 
en sus propias carnes el insoportable calor de la epidemia. La extraordinaria situación que ha 
provocado la pandemia y las repercusiones ambientales que el estado de alarma y el confinamiento 
han generado permiten extraer algunas lecciones que pueden ser de utilidad para el futuro. Pero 
antes de entrar en ellas, conviene recordar la incidencia que la contaminación y el abuso de los 
recursos naturales han tenido en la aparición de epidemias. Esta crónica iusambientalista de lo 
sucedido antes y durante la crisis de la COVID-19, permitirá ratificar que las únicas líneas de 
actuación que deberán impulsarse para afrontar la situación postcoronavirus, pasan por hacer de la 
‘nueva normalidad’ una normalidad sostenible y respetuosa del equilibrio natural” (tradução livre). 
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homem e meio ambiente perdeu a essência do bom convívio, ultrapassando-se 

vários limites. De uma simbiose salutar, o homem passou a parasita na sua relação 

com a natureza, sugando aquilo que lhe aproveita e causando danos ambientais. O 

meio ambiente tem cobrado a sua conta e a pandemia revela custosa fatura: danos 

ambientais que geram prejuízos sociais e econômicos. 

Com efeito, a crise pandêmica decorrente do contágio pelo coronavírus é 

a mais recente demonstração de que se vive em meio a uma série de dificuldades 

decorrentes da relação nociva dos indivíduos com o ambiente.  

David R. Boyd, em sua importante obra The rights of nature, assim 

resume a ação do homem na história e o momento decisivo atual: 

Já é tarde. As ações humanas desencadearam um tsunami de morte 
e destruição no planeta, matando dezenas de bilhões de animais 
anualmente, causando a pior extinção em massa em 65 milhões de 
anos e erodindo a integridade dos ecossistemas e dos ciclos naturais 
que sustentam toda a vida na Terra. Leis de bem-estar animal, leis de 
espécies ameaçadas e outras leis ambientais colocaram freios em 
alguns tipos de danos, mas o trem ainda está indo para um 
penhasco. Não apenas nossas leis, mas também nossas culturas 
requerem uma reorientação fundamental, transformando os humanos 
de conquistadores da natureza em membros da comunidade de vida 
do planeta1230. 

As adversidades do atual período histórico, que tem ensinado muito pela 

dor das tragédias e catástrofes naturais, acabaram por intensificar e amplificar a 

necessidade de mudanças. A temática ambiental se tornou ainda mais sensível aos 

povos e nações. Há um olhar diferenciado para as questões ambientais e, entre 

elas, a temática dos resíduos sólidos merecem especial atenção. 

Alenza García lembra que: 

A primeira lição (já conhecida, mas muitas vezes esquecida) da crise 
do coronavírus é que não há separação entre a natureza e a vida 
humana. Eles não são dois sistemas isolados. Ao contrário, existe 
uma relação estreita, direta e íntima entre a saúde do planeta e a 
saúde humana. Portanto, quando poluímos sistemas naturais, 
estamos criando riscos para a saúde humana, e quando protegemos 

                                            
1230 BOYD, David R. The rights of nature: a legal revolution that could save the world. Toronto, 
Canadá: ECW Press, 2017, p. 219. 
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a natureza, estamos cuidando de nossa saúde1231.  

A saúde do planeta, como se vê, interfere na saúde humana. E uma casa 

poluída e contaminada – inclusive por má destinação de resíduos – produz riscos 

instantâneos de danos para a saúde dos seus moradores, saúde esta inegavelmente 

frágil e suscetível aos males pós-modernos. 

A pandemia decorrente do contágio pela COVID-19 é o exemplo mais 

presente e imediato que demonstra a vulnerabilidade do homem. Não se trata 

apenas do meio ambiente. Efeitos maléficos em diversos segmentos: problemas 

sanitários, dilemas sociais, conflitos políticos e consequências terríveis para a 

economia. E alguns pilares do conhecimento humano não foram capazes de ofertar 

as respostas rápidas e instantâneas que a pós-modernidade exigia: a ciência foi 

morosa, a política foi ineficaz, as tecnologias foram insuficientes e o poder 

econômico foi inócuo. Enfim, a humanidade, cada vez mais interligada e globalizada, 

ficou por um longo período estagnada, evidenciando sua fragilidade. 

Mais uma vez, Alenza García vaticina: 

Não parece que esse coronavírus vai extinguir o ser humano. Mas 
tem sido capaz de mostrar a imensa vulnerabilidade da saúde e dos 
sistemas econômicos hiperconectados e globais, que negligenciaram 
o equilíbrio do sistema ambiental. De fato, um minúsculo vírus 
mostrou à espécie humana que seu arrogante desprezo pela 
conservação da natureza revela sua vulnerabilidade1232.  

A vulnerabilidade do homem frente aos dilemas ambientais revela a 

importância da legislação ambiental. Mais do que isso, o direito ambiental ganha 

ainda mais notoriedade como instrumento regulador do comportamento humano 

frente às questões da natureza. Alenza García anota duas estratégias básicas para a 

                                            
1231 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.2: “La primera lección (ya conocida, 
pero muchas veces olvidada) de la crisis del coronavirus es que no existe una separación entre la 
naturaleza y la vida humana. No son dos sistemas aislados. Al contrario, existe una estrecha relación, 
directa e íntima, entre la salud del planeta y la salud humana. Por lo tanto, cuando contaminamos los 
sistemas naturales estamos creando riesgos para la salud humana, y cuando protegemos la 
naturaleza estamos cuidando de nuestra salud“ (tradução livre). 
1232 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.3: “No parece que este coronavirus 
vaya a extinguir al ser humano. Pero ha sido capaz de mostrar la inmensa vulnerabilidad de la salud y 
la de unos sistemas económicos hiperconectados y globales, que han despreciado el equilibrio del 
sistema ambiental. En efecto, un microminúsculo virus ha mostrado a la especie humana que su 
arrogante desprecio de la conservación de la naturaleza pone al descubierto su vulnerabilidade” 
(tradução livre). 
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redução desta revelada fraqueza do homem: 

Reduzir a vulnerabilidade envolve duas estratégias básicas: reduzir 
os riscos que a geram e treinar os elementos vulneráveis para 
enfrentar esses riscos. As normativas ambientais foram 
gradativamente dotadas de um amplo arsenal de ferramentas para 
reduzir e gerenciar os riscos ambientais. Menos intensas e menos 
eficazes têm sido as técnicas jurídico-ambientais de reforço da 
capacidade de saúde humana e de conservação da biodiversidade 
face aos riscos ambientais1233.  

O presente discurso, volta-se a dizer, não possui caráter alarmista e nem 

tenta ser catastrófico. Em verdade, o objetivo é alertar e propor alternativas, 

confiando-se em soluções permanentes e duradouras. Até porque, como 

demonstrado por Alenza García, as medidas de combate ao contágio pandêmico 

revelaram que é possível fazer diferente em favor do meio ambiente. A situação 

grave e excepcional impôs mudanças – e restou demonstrado que as 

transformações são possíveis e viáveis:  

(...) a crise do coronavírus tem demonstrado uma incrível capacidade 
de regeneração de sistemas naturais vulneráveis. Pudemos 
constatar com espanto que a atmosfera das cidades estava sendo 
limpa de gases tóxicos; que as águas (mesmo as dos canais 
venezianos) eram cristalinas; que a fauna silvestre recuperou seus 
espaços e até ousou entrar em áreas urbanas; que a poluição 
acústica ou o ruído ambiental desapareceu com a eliminação da 
atividade industrial e do tráfego rodoviário1234.  

Voltando-se para a presente tese, as normativas ambientais para a 

adequada gestão de resíduos sólidos são delineadoras de condutas e estratégias 

que podem ofertar importantes resultados para a preservação dos ecossistemas e 

para mudanças no padrão de consumo. A pandemia demonstrou que a ação do 

                                            
1233 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.3: “La reducción de la vulnerabilidad 
pasa por dos estrategias básicas: disminuir los riesgos que la generan y capacitar a los elementos 
vulnerables para hacer frente a esos riesgos. La normativa ambiental se ha ido dotando de un amplio 
arsenal de herramientas para reducir y gestionar los riesgos ambientales. Menos intensas y menos 
efectivas han sido las técnicas jurídico-ambientales para reforzar la capacidad de la salud humana y 
de la conservación de la biodiversidad frente a los riesgos ambientales” (tradução livre). 
1234 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.3: “(...) la crisis del coronavirus ha 
demostrado una asombrosa capacidad de regeneración de los vulnerables sistemas naturales. 
Pudimos comprobar asombrados que la atmósfera de las ciudades se limpiaba de gases tóxicos; que 
las aguas (incluso las de los canales venecianos) se tornaban cristalinas; que la fauna silvestre 
recuperaba sus espacios y hasta se atrevía a introducirse en ámbitos urbanos; que la contaminación 
acústica o ruido ambiental desaparecía con la eliminación de la actividad industrial y del tráfico 
rodado” (tradução livre). 
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homem, quando diferenciada e consciente do respeito aos limites do planeta, produz 

resultados diversos: 

Outro aspecto positivo que, no plano ambiental, decorreu da crise do 
coronavírus foi o destaque dado à importância da gestão de 
resíduos. Três fatores contribuíram para isso. Em primeiro lugar, a 
aprovação de uma normativa específica para uma gestão segura - 
livre de coronavírus - de resíduos domésticos e de saúde. Em 
segundo lugar, a declaração das atividades de gestão de resíduos 
como essenciais e, portanto, excluídas da paralização obrigatória 
(lockdown). Por fim, os trabalhadores da limpeza e coleta de lixo têm 
sido um dos grupos sociais aplaudidos pelos cidadãos por liberar 
nossas ruas de lixo e de resíduos que, em grande parte, eram 
portadores do letal coronavírus1235.  

Como se visualiza, a temática dos resíduos sólidos merece especial 

atenção na busca de um equilíbrio entre o agir humano e seus impactos aos 

biossistemas. O momento de pandemia apresentou uma oportunidade única, ainda 

que a duras penas, de impulsionar um novo modelo de gestão para os resíduos 

sólidos, afastando-se do consumismo e voltando-se para a sustentabilidade, 

reconstruindo-se as conexões entre as dimensões social, econômica e ambiental. 

Crescimento sustentável, competitividade saudável e cooperação entre todos 

integram a base de valores sustentados pela economia circular. 

As ações que as principais organizações internacionais e europeias 
têm desenvolvido antes, durante e depois da crise do coronavírus, 
mostram um firme compromisso com uma reconstrução econômica 
que não só não deterá os avanços ambientais, mas também será 
baseada na transformação sustentável – hipocarbônica e circular – 
da economia. A ONU observou que a reconstrução pós-coronavírus 
deve "aproveitar as oportunidades para dar grandes passos em 
direção a investimentos verdes, como energia renovável, habitação 
inteligente, compras públicas verdes ou transporte público, todos 
guiados pelos princípios e padrões de produção e consumo 
sustentáveis”. Insiste na necessidade de estabelecer uma “gestão 
sólida e global da natureza e da biodiversidade” e comprometer-se a 
“reconstruir melhor”. Para o PNUMA, “a criação de empregos verdes 

                                            
1235 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.3: “Otro aspecto positivo que, en el 
plano ambiental, ha dejado la crisis del coronavirus ha sido que se ha realzado la trascendencia de la 
gestión de los residuos. Tres factores han contribuido a ello. En primer lugar, la aprobación de una 
normativa específica para una gestión segura – libre de coronavirus – de los residuos domésticos y 
sanitarios. En segundo lugar, la declaración de las actividades de gestión de residuos como sectores 
esenciales excluidos de la paralización obligatoria. Por último, los trabajadores de la limpieza y de 
recogida de residuos han sido uno de los colectivos aplaudidos por la ciudadanía por liberar a 
nuestras calles de basuras y de residuos que, en buena medida, eran portadores del letal 
coronavirus” (tradução livre). 
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e a facilitação da transição para economias neutras em carbono 
serão a chave para um futuro resiliente e sustentável e para atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. A União Europeia não 
abrandou a implementação do Pacto Verde Europeu e, no meio da 
pandemia, conseguiu apresentar a tempo e modo vários dos 
compromissos previstos no referido pacto: a proposta de lei europeia 
do clima, o novo plano de ação para a economia circular, a estratégia 
“da agricultura para a mesa”; e a estratégia para a diversidade 
biológica1236.  

A transição para uma economia circular é uma importante oportunidade 

para transformar o modelo econômico atual, notadamente no trato dos resíduos, 

tornando-o mais sustentável, com viabilidade econômica, igualdade social e 

valorização ambiental, contribuindo com os objetivos em prol do clima e para a 

conservação dos recursos naturais globais, criando postos de trabalho em escala 

local e gerando vantagens competitivas para os estados e nações. 

O esforço colaborativo global demonstrado para encontrar soluções e 

respostas imediatas para a pandemia de 2020 serve como parâmetro e promove 

sentimento de expectativa de que, na temática ambiental em geral e, 

especificamente na gestão de resíduos sólidos pós-consumo, respostas podem ser 

dadas para que o tão desejado equilíbrio seja alcançado.  

Nesse cenário, a economia circular é, mais do que uma esperança, uma 

realidade mundial na gestão ambiental. Trata-se do tema a ser abordado na 

sequência. 

 

                                            
1236 ALENZA GARCÍA, José Francisco. op. cit., 2020, p. RR-1.4: “Las acciones que han desarrollado 
los principales organismos internacionales y europeos antes, durante y después de la crisis del 
coronavirus, muestran una decidida apuesta por una reconstrucción económica que no sólo no va a 
frenar los avances ambientales, sino que va a fundamentarse en la transformación sostenible –
hipocarbónica y circular– de la economía. La ONU ha señalado que la reconstrucción posterior a la 
crisis del coronavirus debe ‘aprovechar oportunidades para dar grandes pasos hacia inversiones 
verdes como la energía renovable, la vivienda inteligente, las contrataciones públicas ecológicas o el 
transporte público, todo guiado por los principios y estándares de producción y consumo sostenibles’. 
Insiste en la necesidad de establecer una ‘custodia sólida y global de la naturaleza y la biodiversidad’ 
y de comprometerse para ‘reconstruir mejor’. Para el PNUMA ‘crear empleos verdes y facilitar la 
transición hacia economías neutras en carbono, serán clave para un futuro resiliente y sostenible y 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible’. La Unión Europea no ha ralentizado la puesta 
en marcha del Pacto Verde Europeo y en plena pandemia ha sido capaz de presentar en plazo varios 
de los compromisos previstos en dicho pacto: la propuesta de la ley del clima europea, el nuevo plan 
de acción para la economía circular, la estrategia ‘de la granja a la mesa’; y la estrategia para la 
diversidad biológica” (tradução livre). 
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5.2.2 Uma visão sobre a natureza e o fluxo de nutrientes: do berço ao berço à 

proposta de uma economia circular 

Ao se olhar para a natureza é possível perceber a perfeição de um 

sistema cíclico que não considera a ideia de desperdício.  

Os ecossistemas, enquanto intactos e sem a influência da ação do 

homem, sempre foram autossustentáveis, mantendo-se por uma lógica de que 

resíduos são nutrientes.  

William McDonough e Michael Braungart ilustram o modo de organização 

da natureza, voltado para o aproveitamento pleno de tudo aquilo que a compõe, sem 

sobras ou restos: 

A natureza opera de acordo com um sistema de nutrientes e de 
metabolismos em que o desperdício não existe. Uma cerejeira 
produz muitas flores e frutos para (talvez) germinar e crescer. É por 
isso que as árvores florescem. Mas as flores a mais estão longe de 
ser inúteis. Elas caem ao chão, decompõem-se, alimentam vários 
organismos e micro-organismos e enriquecem o solo. Em todo o 
mundo, os animais e os seres humanos exalam monóxido de 
carbono, que as plantas assimilam e usam para seu próprio 
crescimento. O nitrogênio dos resíduos é transformado em proteína 
por micro-organismos, animais e plantas. Os cavalos comem grama 
e produzem esterco, que serve de ninho e sustento para as larvas de 
moscas. Os principais nutrientes da Terra – carbono, hidrogênio, 
oxigênio, nitrogênio – são aproveitados e reciclados. Resíduos são 
nutrientes1237.  

A concepção cíclica da natureza, com reaproveitamento absoluto dos 

resíduos, pautou a vida no planeta no passado. Prevalecia a lógica denominada 

cradle to cradle, ou seja, do berço ao berço, onde a totalidade dos resíduos deixados 

por determinadas espécies era absorvida por outras, sem desperdício. O fluxo de 

nutrientes não tinha fim, com constante regeneração e reutilização. 

Foi a ação humana, notadamente a partir da revolução industrial, que 

começou a transformar ecossistemas, alterando o equilíbrio natural do planeta. Por 

meio dos processos de produção, o homem passou a transformar os recursos 

extraídos da natureza em matéria-prima industrial, criando novas substâncias que já 

                                            
1237 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 118. 
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não mais eram absorvidas com naturalidade quando do seu retorno ao meio 

ambiente. 

Aquilo que era fluxo de nutrientes modificou-se para fluxo de materiais. 

McDonough e Braungart dividem os fluxos de materiais em duas categorias: massa 

biológica e massa técnica (industrial). Os referidos autores explicam: 

Os seres humanos tomaram substâncias da crosta da Terra e as 
condensaram, alteraram e sintetizaram em vastas quantidades de 
material que não pode retornar ao solo com segurança. Atualmente, 
os fluxos de materiais podem ser divididos em duas categorias: 
massa biológica e massa técnica – isto é, industrial. Na nossa 
perspectiva, esses dois tipos de fluxos de materiais do planeta são 
apenas nutrientes biológicos e técnicos. Os nutrientes biológicos são 
úteis à biosfera, ao passo que os nutrientes técnicos são úteis àquilo 
que chamamos tecnosfera, isto é, os sistemas de processos 
industriais. No entanto, de alguma maneira, desenvolvemos uma 
estrutura industrial que ignora a existência de nutrientes de ambos os 
tipos1238.  

O resultado dessa transformação do fluxo de nutrientes para o fluxo de 

materiais, com o passar das décadas, tornou-se mais visível ao homem. Aquela ideia 

sustentada pelo sistema cradle to cradle – do berço ao berço – transmudou-se para 

a concepção cradle to grave – do berço ao túmulo. 

Ao invés de uma avaliação acerca da possibilidade de reciclagem, 

reutilização e tratamento, no intuito de definir eventual destinação ou disposição final 

ambientalmente adequada, promove-se a cultura do desperdício, evidenciada nos 

produtos finais do sistema industrial comumente encontrados em aterros sanitários: 

televisores, computadores, eletrodomésticos obsoletos, móveis velhos, telefones, 

roupas, calçados, embalagens plásticas, além de materiais orgânicos como papel, 

madeira, restos de comida, entre outros: 

A maioria desses produtos foi feita a partir de materiais valiosos que 
exigiram esforço e dinheiro para serem extraídos e elaborados; são 
bilhões de dólares em bens materiais. Os materiais biodegradáveis – 
como a matéria alimentar e o papel – também têm valor. Poderiam 
decompor-se e assim devolver nutrientes biológicos ao solo. 
Infelizmente, todas essas coisas são amontoadas em um aterro 
sanitário, onde seu valor é desperdiçado. São os produtos finais de 
um sistema industrial projetado em um modelo linear, uma via de 

                                            
1238 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, pp. 118-119. 
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mão única do berço à cova. Os recursos são extraídos, modelados 
em produtos, vendidos e finalmente eliminados em uma espécie de 
“sepultura”, normalmente um aterro ou um incinerador. 
Provavelmente, você tem familiaridade com o final desse processo, 
porque você, o cliente, é responsável por tratar os seus detritos. 
Pense nisto: é possível referir-se a você como consumidor, mas é 
muito pouco o que você realmente consome – um pouco de comida, 
alguns líquidos. Todo o resto é projetado para você jogar fora quando 
terminar. Mas onde é “fora”? Certamente, o “fora” não existe de 
verdade. O “fora” foi-se embora. Os projetos do modelo cradle to 
grave dominam a fabricação moderna1239.  

É justamente esta lógica de destinação de resíduos e sobras de consumo 

para o lixo que prevalece na pós-modernidade. Tal prática se agrava por conta de 

uma (in)congruência econômica ditada pelo mercado, qual seja, a grande maioria 

das mercadorias que adquirimos deprecia ou desvaloriza com o simples movimento 

de retirá-las do estabelecimento onde as compramos. Leonard explica: 

Primeiro, o objeto é exibido como se fosse um troféu; depois, vai 
para uma estante, gaveta ou prateleira; e, por fim, fica jogado em 
algum canto, até ser transformado em lixo. Os economistas têm um 
nome para essa transformação sofrida pelas Coisas: “depreciação” 
(...). Contadores fazem cálculos complexos para determinar como o 
valor dos objetos diminui, devido a uso, desgaste, deterioração, 
obsolescência tecnológica ou inadequação à moda1240. 

Em verdade, a estratégia de mercado é voltada para o alcance do 

crescimento econômico, passando por mais produção e consumo a fim de gerar 

empregos, renda e ainda mais produção e consumo. É um ciclo vicioso, 

especialmente porque esta busca é feita às custas de outros valores vitais, tais 

como, saúde e ecologia.  

Boff explica que pegada ecológica é o quanto de solo, nutrientes, água, 

florestas, pastagens, mar, plâncton, pesca, energia etc. que o planeta precisa para 

repor aquilo que lhe foi tirado pelo consumo humano1241. 

O planeta não suporta mais a pegada ecológica1242 de vários países. Há 

                                            
1239 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, pp. 37-38. 
1240 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 198. 
1241 BOFF, Leonardo. op. cit., 2013, p. 25. 
1242 O conceito de “pegada ecológica”, segundo a Global Footprint Network, consiste na medida de 
consumo de recursos naturais pelo homem em relação à capacidade da Terra para repô-los. Se a 
capacidade de consumo continuar no ritmo atual, a pegada ecológica (...) subirá, tornando inviável a 
sobrevivência do homem no planeta (SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 81). 
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um cálculo que aponta o dia de cada ano em que a população mundial consome 

mais do que a Terra é capaz de regenerar naquele ano. Leonard comenta: 

O primeiro ano em que usamos mais do que o planeta poderia 
sustentar foi 1986. O Dia da Dívida Ecológica naquele ano foi 31 de 
dezembro. Menos de uma década depois, em 1995, a data em que 
alcançamos o limite havia recuado mais de mês: 21 de novembro. Na 
década seguinte, em 2005, o dia limite foi 2 de outubro. Trata-se de 
uma trajetória insustentável!1243. 

Esse dado impressiona e impõe a necessidade de pensar e agir diferente. 

O pós-crescimento, baseado na sustentabilidade, como já visto no primeiro capítulo 

desta tese, pode ser importante alternativa. 

Relembre-se que a percepção de pós-crescimento não se contrapõe ao 

crescimento, mas sim busca de forma moderada apresentar limites a este, por meio 

de uma relação econômica de custo x benefício – trade-off. Assim, quando os custos 

para mais crescimento excedem os benefícios dele decorrentes – tal como 

demonstra a metodologia da pegada ecológica –, não se justifica buscar crescer; do 

contrário o que se terá é um “crescimento não-econômico” ou “antieconômico”. 

Saber frear o crescimento ou eventualmente decrescer são opções possíveis, 

sustentáveis e que devem ser consideradas quando o que está em jogo é a 

capacidade regenerativa do planeta Terra1244. 

A pandemia de 2020, mais uma vez se afirma, ofertou boas lições sobre o 

crescimento em tempos de crise. As medidas de distanciamento social necessárias 

para evitar o contágio pelo vírus ocasionaram uma redução drástica e repentina da 

atividade econômica, de forma temporária. Por consequência, percebeu-se a 

mitigação dos níveis de poluição do ar, das águas e do solo ao redor do mundo, 

diminuição esta que pode se prolongar a partir da utilização das ferramentas 

tecnológicas para trabalho remoto e outras atividades econômicas, com novas 

rotinas e comportamentos com impacto positivo ao meio ambiente. 

Annie Leonard faz outra constatação capaz de reduzir o consumo: 

                                            
1243 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 172. 
1244 SPETH, James Gustave. American passage: towards a new economy and a new politics. 
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800911000462>. Acesso em: 
29 jul. 2020. 
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Ter comunidades locais fortes significa comprar menos coisas, usar 
menos energia e recursos, porque podemos partilhar. Quanto mais 
recursos conseguirmos localmente – de vegetais a ferramentas 
emprestadas –, menos energia será gasta com transporte de Coisas 
mundo afora1245. 

As condutas sugeridas apontam fortemente para os variados “erres”, já 

citados nesta pesquisa, que permitem atuação consciente e sustentável na gestão 

de resíduos sólidos e que caminham conforme a hierarquia e a diretriz da Lei n. 

12.305/2010: refrear, reduzir, reutilizar, reciclar, retratar, redestinar, redispor (art. 7º, 

inc. II, c/c art. 9º, caput).  

Refrear, ou seja, não gerar resíduos é o principal objetivo a ser alcançado 

numa gestão eficiente destes materiais, bens e produtos pós-consumo. Passa por 

uma análise econômica de viabilidade e utilidade e deve sempre ser o norte a ser 

alcançado na cadeia produtiva e de consumo.  

Reduzir é medida paliativa, mas ainda assim muito importante para a 

gestão de resíduos sólidos pós-consumo. A redução não detém o esgotamento e a 

destruição, mas ao menos diminui sua velocidade, possibilitando que a disposição 

ambiental ocorra em menor escala e ofertando tempo suficiente para que novas 

alternativas mercadológicas em termos de insumos possam ser encontradas. Fala-

se em redução de resíduos por meio da incineração e combustão, aparentemente 

mais saudável que os aterros sanitários, mas que ainda assim não se apresenta 

como solução perfeita, tendo em vista a liberação de toxinas que ficam 

bioacumuladas na natureza1246. É etapa importante para amenizar os danos 

ambientais pós-consumo. 

Reutilizar resíduos também se apresenta como medida atenuante à 

geração de resíduos. Acaba por gerar economia e oferece às indústrias e aos 

consumidores a sensação de contribuição efetiva ao meio ambiente. Para que tal 

medida ser eficiente, faz-se necessário que os materiais, produtos e bens sejam 

projetados especificamente para a mais ambientalmente adequada destinação, seja 

para reinserção na cadeia produtiva, seja na forma de nutrientes para a natureza, 

                                            
1245 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 190. 
1246 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 71. 
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em situações de compostagem1247. Gera menor quantidade de resíduos pós-

consumo e contribui para a não ocorrência de danos ambientais. 

Reciclar, assim como reutilizar, configura interessante alternativa para 

valorização de sobras do consumo, com reaproveitamento para diversos setores da 

sociedade. Há uma ressalva a respeito do downcycling, ou seja, a subciclagem, que 

consiste no processo de reciclagem que acaba reduzindo a qualidade de um 

material ao longo do tempo. Um exemplo são os plásticos, que após serem 

reciclados, misturam-se com outros diferentes plásticos para produzir um híbrido de 

menor qualidade. O mesmo ocorre com o papel e com metais, tais como o aço, o 

cobre e o alumínio, que, ao serem reciclados, tornam-se produtos de atributos 

inferiores e, por isso, representam soluções suaves e não tão eficazes1248. A 

reciclagem é, de fato, opção considerável que contribui com o melhor 

aproveitamento de resíduos pós-consumo, logo, mitiga danos ambientais; contudo, 

merece sempre bons estudos para a fim de tornar o ato de reciclar cada vez mais 

efetivo em termos de resultados ambientalmente favoráveis. 

Retratar, redestinar ou redispor são ações distintas dentro de uma mesma 

perspectiva, qual seja, submeter os resíduos sólidos pós-consumo a um processo de 

valorização, a fim de encontrar alternativas para o seu aproveitamento como um 

novo produto, permitindo-se que possa voltar a ter expressão econômica para a 

indústria. A valorização energética é um exemplo que direciona eventual resíduo 

sólido para uma finalidade diversa e de valor econômico. Por outro lado, se ficar 

constatado que eventual valorização ocasionar mais danos à natureza ou para a 

saúde do que propriamente vantagens socioeconômicas e ambientais, a eliminação 

com a disposição final ambientalmente adequada do resíduo em aterro sanitário será 

a melhor saída. 

Tais verbos, como visto, estimulam não mais um sistema voltado para o 

descarte, mas sim uma organização para gestão integrada, cuja política se volta 

para a ideia, de certa forma utópica, de “zero resíduos” na medida em que as sobras 

do consumo via de regra possuem real valor e utilidade, sendo tratadas para o fim 

                                            
1247 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 72. 
1248 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 73. 
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de reuso – recebidas como nutrientes ou matéria-prima e reinseridas na cadeia 

produtiva – ou eliminação ambientalmente adequada, estruturando-se um complexo 

de ações fundamentais para uma gestão ambiental de resíduos sustentável. 

Mcdonough e Braungart alertam sobre a importância da destinação 

adequada dos resíduos sólidos em um sistema fechado, conforme segue: 

O quadro de planejamento global em que existimos tem dois 
elementos essenciais: massa (a Terra) e energia (o Sol). Nada entra 
ou sai do sistema planetário, exceto o calor e um meteorito 
ocasional. Fora disso, para nossos propósitos práticos, o sistema 
está fechado e seus elementos básicos são valiosos e finitos. Tudo 
aquilo que está aqui de modo natural é tudo o que temos. Nada do 
que os seres humanos fazem vai "embora". Se nossos sistemas 
contaminarem a massa biológica da Terra e continuarem a jogar fora 
materiais técnicos (como os metais) ou a torná-los inúteis, viveremos, 
com efeito, em um mundo limitado, onde a produção e o consumo 
são reprimidos – e assim a Terra se tornará uma cova, 
literalmente1249.  

As limitações e a vulnerabilidade de nosso planeta, cada vez mais 

evidentes, exigem ações diferentes por parte de todos os segmentos da sociedade. 

Novamente Mcdonough e Braungart apresentam um caminho: 

Se nós, os seres humanos, realmente quisermos prosperar, então 
teremos de aprender a imitar o sistema natural cradle to cradle, 
altamente eficaz, de fluxo de nutrientes e de metabolismo, no qual o 
próprio conceito de desperdício não existe. Eliminar o conceito de 
desperdício significa projetar as coisas – produtos, embalagens e 
sistemas –, desde o início, com o entendimento de que o desperdício 
não existe. Isso significa que os nutrientes valiosos contidos nos 
materiais moldam e determinam o projeto: a forma segue a evolução, 
não apenas a função. Pensamos que essa é uma perspectiva mais 
robusta que o modo atual de fazer as coisas1250.  

Como se vê, a ideia do “berço ao berço” – cradle to cradle – vem do 

próprio ciclo de vida. Uma concepção linear para os produtos, marcada pelo conceito 

do “berço ao túmulo” – cradle to grave –, considera os resíduos como o “fim da 

linha”, prestigiando o descarte e contribuindo para o desperdício e para os danos 

ambientais pós-consumo.  

Do berço ao berço, de maneira singela, significa dizer que o produto ou a 

                                            
1249 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, pp. 130-131. 
1250 MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael. op. cit., 2013, p. 131. 
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mercadoria não precisam de túmulo. Resíduos são nutrientes, volta-se a dizer, e, a 

partir desta percepção, podem e devem ser reinseridos na cadeia produtiva. O 

produto concebido e desenhado já pensando na sua destinação futura após o 

consumo é útil e serve de insumo para o próximo “berço” ou ciclo. Esta é a essência 

da economia circular, tema palpitante e em evidência, foco da próxima etapa deste 

trabalho. 

 

5.2.3 Economia ambiental, economia ecológica, economia verde e economia 

linear: rumo à economia circular  

Durante o presente trabalho em diversas oportunidades foi ressaltado um 

dilema pós-moderno: a busca do equilíbrio entre necessidades humanas, desejos 

ilimitados e escassez de recursos para a satisfação das necessidades e dos 

desejos.  

Tais indagações remetem a aspectos que desaguam na temática dos 

resíduos sólidos. Como harmonizar a escassez dos recursos naturais, a 

imprescindibilidade da produção massificada, a necessidade do consumo 

exacerbado para a manutenção do estilo de vida atual.  

A discussão é interdisciplinar e novamente se busca na relação entre 

economia e direito ambiental soluções e alternativas para superar o estado de crise 

ambiental, a fim de alcançar, por meio da sustentabilidade, estabilidade e 

longevidade para a vida no planeta. 

Por isso, antes de tratar propriamente do tema economia circular, faz-se 

interessante resgatar breves conceitos da fusão entre a ciência econômica e a 

temática ambiental, solidificando o caminho para a apresentação da economia 

circular. 

Voltando-se algumas décadas no tempo, rememora-se a etapa da história 

onde os recursos naturais demonstraram ser insuficientes para atender as 

demandas de produção e consumo e, como consequência, o paradigma do 



544 
 

 

crescimento econômico passou a ser questionado. A percepção da finitude dos 

recursos naturais trouxe novas referências, tais como o desenvolvimento econômico, 

que passou a incorporar circunstâncias sociais e ambientais à teoria econômica. A 

natureza foi integrada ao mercado e as questões ambientais tornam-se foco da 

economia clássica. 

Até então, a economia tradicional tratava dos impactos ambientais como 

fenômenos externos ao sistema econômico, entendidos como falhas de mercado. A 

conjuntura ambiental, com o decurso do tempo, passa a reivindicar que a economia 

tenha atenção para os valores da natureza. Leandro Aguiar contextualiza o 

surgimento da economia ambiental: 

Surge, então, a economia do meio ambiente ou economia ambiental 
que, à luz do pressuposto de valoração da economia neoclássica, 
procura precificar os bens e serviços ambientais, ou seja, trazer a 
natureza para dentro da economia de mercado, internalizando os 
custos da degradação provocados pelo modelo de produção e 
consumo (...). A economia ambiental tem como foco de preocupação 
os efeitos externos, e procura fixar o emprego da monetarização para 
responder à questão do uso de recursos renováveis e não 
renováveis. O ideal estaria em que cada fração de recurso natural 
utilizado obtivesse um preço no mercado1251.  

Entretanto, não bastou apenas incorporar os valores ambientais na 

ciência econômica. Foi preciso mais. Os bens e serviços ambientais necessitavam 

ser utilizados racionalmente, recriminando-se o uso irresponsável destes recursos e 

afastando-se a visão mecanicista a respeito. Georgescu-Roegen, citado 

anteriormente nesta pesquisa, foi quem introduziu o pensamento sistêmico, 

defendendo que a economia não é um sistema autônomo e revelando que a 

atividade econômica implica em produção e consumo, os quais demandam recursos 

naturais para a produção e geram lixo e energia dissipada, numa visão 

termodinâmica do fenômeno. 

O referido autor romeno sustentava não existir disponibilidade de estoque 

de recursos naturais suficiente para o aumento exponencial da atividade industrial, 

tampouco capacidade ecológica para a absorção dos resíduos produzidos em 

quantidades cada vez maiores pela ação humana. Por isso, fez-se necessário rever 

                                            
1251 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 99. 
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os padrões de crescimento econômico, os quais não poderiam – e não podem – ser 

infinitos. Fala-se então em economia ecológica: 

Em termos gerais, a Economia Ecológica busca analisar e quantificar 
os processos de transformação da natureza ocorridos nas atividades 
econômicas a partir das leis da termodinâmica, principalmente a lei 
da entropia, defendendo que, diante da compreensão da 
irreversibilidade da degradação entrópica, estratégias poderiam ser 
desenvolvidas para a diminuição e desaceleração desse processo.  
Entre tais estratégias estão a utilização de menos recursos naturais 
esgotáveis, do uso de materiais energeticamente mais eficientes e da 
redução da geração de resíduos1252.  

Em verdade, a economia ecológica surge como uma alternativa aos 

dilemas do meio ambiente. A compreensão de que o capital natural deveria estar 

integrado ao sistema econômico, destacada então pela economia ambiental, 

encontra divergência na percepção trazida pela economia ecológica de que o 

desenvolvimento econômico deve estar em harmonia com o sistema natural para 

que, com isso, as funções ecossistêmicas possam continuar a dar suporta à vida.  

A economia ecológica possui a intenção de ajustar os mecanismos 

econômicos às leis da termodinâmica e aos ciclos ecológicos, estabelecendo um 

paradigma econômico sistêmico, transdisciplinar e sustentável. Olhar a natureza 

oferece respostas que podem ser aproveitadas nos sistemas econômicos. Esta 

convicção é base para uma economia circular. 

Suplantada esta etapa, é possível trazer outro conceito econômico ligado 

à questão ambiental e que busca aliar melhorias da qualidade de vida humana e 

isonomia social, mitigando os riscos ao meio ambiente e conservando o meio 

natural: trata-se da economia verde, que encontra contraponto naquilo que se 

convencionou chamar de economia marrom, esta pautada no desenvolvimento não 

sustentável e que não alia bem-estar social com a preservação da natureza.  

Sobre a economia verde, Leonardo Boff discorre: 

O PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) 
assim entende a economia verde “como uma economia que resulta 
em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao 

                                            
1252 POPE, Kamila. op. cit., pp. 232-233. 
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mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e 
escassez ecológica”, a erradicação da pobreza e a preservação do 
capital natural. Esta é uma definição de propósitos1253. 

 

Mas o que seria a economia verde? Boff continua: 

Em primeiro lugar, visa a recuperação das áreas verdes desmatadas 
ou resultantes de degradação e de erosão dos solos e manter em pé 
florestas ainda existentes. É um propósito positivo e deve ser 
realizado com urgência (...).  
Em segundo lugar pode sinalizar a valorização econômica das assim 
chamadas externalidades, como água, solos, ar, nutrientes 
paisagens; vale dizer, dimensões da natureza (verde) etc. Estes 
elementos não entravam na avaliação do preço dos produtos. Eram 
simplesmente bens gratuitos da natureza que cada um podia se 
apropriar. Hoje, entretanto, com a escassez de bens e serviços, 
especialmente água, nutrientes, fibras e outros, começam a ganhar 
valor. Estes devem entrar na composição do preço do produto (...). 
Em terceiro lugar, economia verde, na compreensão do Pnuma e da 
Rio+20, deve “produzir uma melhoria do bem-estar do ser humano, a 
equidade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente 
os riscos ambientais e a escassez ecológica”. Tal propósito só é 
alcançável mediante outro modo de produção que não seja o vigente, 
que respeito o mais possível o alcance e os limites de um 
determinado ecossistema e avalia que tipo de intervenção pode ser 
feito sem estressá-lo a ponto de não poder se reproduzir1254. 

Um cuidado merece destaque ao se conceituar economia verde. É 

comum que algumas empresas, sob a estratégia de marketing de difusão de uma 

visão favorável ao meio ambiente, pratiquem aquilo que se convencionou chamar de 

greenwashing, ou seja, “maquiagem verde”, no intuito angariar simpatizantes sob a 

falsa ou a superficial rotulagem ambiental, deixando de produzir na prática 

resultados ecologicamente sustentáveis. Esta visão mercadológica de angariar 

simpatia com uma proteção ambiental fraudulenta não se encaixa no conceito de 

economia verde, tratando-se sim de atividade condenável sob o ponto de vista ético-

ambiental. 

Por fim, concluindo este tópico, conveniente se faz, antes de adentrar ao 

estudo da economia circular, recordar a definição de economia linear, qual seja, a 

                                            
1253 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2014, pp. 45-46. 
1254 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2014, pp. 47-48. 
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economia baseada na produção, no consumo e no descarte – e não no uso 

restaurativo de recursos –, acarretando desperdício e perdas significativas de valor 

ao longo da cadeia produtiva, bem como gerando acúmulo e má destinação de 

resíduos no meio ambiente e, por conseguinte, ocasionando impactos danosos à 

natureza1255.  

A economia linear é modelo econômico que se opõe à concepção de 

economia circular, principal foco desta pesquisa a partir do próximo tópico. 

Interessante a referência a respeito na obra organizada por Ohde: 

Uma das poucas coisas que ainda não havia mudado desde a 
Revolução Industrial é a forma como tratamos os recursos naturais. A 
sequência extração-fabricação-uso-descarte continua sendo a 
mesma para grande parte da indústria. Hoje, essa prática é chamada 
de economia linear. Em oposição a ela, nasceu a Economia Circular, 
um processo que tem a natureza como inspiração e que trata os 
recursos de forma diferente. Recursos naturais e humanos são 
priorizados em relação ao capital e à energia1256. 

Veja-se que as dificuldades relacionadas à gestão de resíduos, na pós-

modernidade, necessitam ser suplantadas por meio do alcance de soluções em prol 

da preservação do meio ambiente para que, ao final, a vida humana se conserve.  

A já destacada metodologia mercadológica linear para os produtos, 

caracterizada pela expressão do “berço ao túmulo” – cradle to grave –, ao considerar 

os resíduos como o “fim da linha”, promove o descarte irresponsável e fomenta 

danos ambientais pós-consumo. A concepção do “berço ao berço” – cradle to cradle 

– reflete a circularidade que se espelha no próprio ciclo de vida e que pode ser 

alcançada na gestão de resíduos. Esta circularidade parece ser um lógico caminho 

para respostas ainda não concretizadas em prol da natureza. 

Isso posto, apresentados os conceitos de economia ambiental, economia 

ecológica, economia verde – e, por via transversa, economia marrom e 

greenwashing –, assim como a ideia de economia linear, direciona-se o foco para o 

estudo da economia circular, modelo que se apresenta como importante contribuição 

                                            
1255 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 104. 
1256 OHDE, Carlos (org.). Economia circular: um modelo que dá impulso à economia, gera 
empregos e protege o meio ambiente. São Paulo: Netpress Books (edição digital), 2018, pos. 353 
de 3743 – 10%. 
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para o enfrentamento dos impactos danosos à natureza decorrentes da 

obsolescência planejada, tema do próximo tópico. 

 

5.2.4 A economia circular: conceito e características que vão além da 

economia linear 

O sistema linear, baseado na lógica “extrair, produzir, usar, descartar”, tem 

levado à humanidade a uma situação de sobrecarga.  

Extrair, fabricar, usar, descartar: a receita é antiga. Desde a Primeira 
Revolução Industrial (de 1760 a cerca de 1840), este modelo linear 
permeia a produção de praticamente tudo o que é consumido pelo 
ser humano – vestuário, utensílios, embalagens, eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos e, mais recentemente, os modernos gadgets. 
Retira-se o recurso da natureza e ele é modificado, transformado em 
produto, utilizado e jogado no lixo1257. 

Verdade seja dita, foi este tipo de modelo linear que promoveu o alto grau 

de desenvolvimento industrial e, por conseguinte, foi responsável por um nível de 

crescimento econômico e bem-estar da sociedade num patamar nunca antes 

alcançado.  

Entretanto, este modelo linear tem se baseado na utilização de grandes 

quantidades de recursos naturais e energias de baixo custo, de fácil alcance e de 

eliminação irresponsável. O gerenciamento dos resíduos nesta lógica de extração, 

produção, consumo e descarte tem deixado muito a desejar. Os resíduos, ainda que 

possuam valor e destinação possível, acabam voltando para a natureza sem 

qualquer utilidade e ocasionando danos aos ecossistemas. 

Weetman bem resume a crise ambiental da pós-modernidade: 

O impacto humano tem transformado a Terra com tanta intensidade 
que os cientistas argumentam que entramos em nova era geológica 
– o Antropoceno. Nos últimos 150 anos, com o desenvolvimento da 
fabricação em massa, adotamos um sistema linear. Extraímos 
materiais da natureza, produzimos alguma coisa, e ao fim a 
descartamos, quando não mais se presta aos propósitos originais. 
Esse sistema “extrair, produzir, descartar” (a economia linear) nos 

                                            
1257 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 369 de 3743 – 11%. 
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levou a uma situação de “sobrecarga ecológica”. A população 
mundial consome por ano 1,5 planetas. Nos últimos 50 anos, 
destruímos ou degradamos 60% dos ecossistemas da Terra – nossos 
sistemas de sustentação da vida. A demanda humana sobre o 
planeta (nossa pegada ecológica) supera a “biocapacidade” da 
natureza – a capacidade de repor os recursos do planeta e de 
absorver resíduos, inclusive dióxido de carbono1258. 

A economia linear tornou-se modelo ultrapassado e extremamente danoso 

ao meio ambiente, porquanto baseado numa linha de produção potencialmente 

destruidora. A extração exagerada dos recursos naturais, o alto consumo e o 

descarte indevido e sem destinação adequada de diversos resíduos trata-se de um 

mal da pós-modernidade. E a necessidade de dar vazão à produção industrial com a 

consequente diminuição da vida útil de produtos e serviços – obsolescência – 

agrava esta realidade. 

Gozálvez Sempere contextualiza a problemática ambiental decorrente da 

geração exacerbada de resíduos: 

O problema ambiental derivado da geração e da gestão de resíduos 
domésticos é baseado em três impactos principais. Por um lado, os 
problemas associados à matéria orgânica presente nos resíduos, que 
nas cidades se torna um recurso valioso mal administrado e 
descartado. Por outro lado, os problemas relacionados com a 
proliferação excessiva de embalagens e sistemas de engarrafamento 
associados ao fenômeno do uso e descarte, tão implantados e 
consolidados nos atuais modelos de consumo. Recipientes que de 
forma generalizada se tornaram embalagens descartáveis sem 
possibilidade de devolução e reutilização, e onde só há espaço para 
recuperação onerosa dos mesmos pelo fluxo geral de resíduos para 
posterior reciclagem. Por último, mas não menos importante, está o 
problema da geração sem controle de resíduos pelos cidadãos, uma 
vez que não existe um sistema generalizado de gestão de resíduos 
na Espanha que limite ou reduza seriamente a geração de resíduos 
por consumidores1259. 

                                            
1258 WEETMAN, Catherine. Economia circular: conceitos e estratégias para fazer negócios de 
forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 1 ed. 
São Paulo: Autêntica Business (edição digital), 2019, pos. 629 de 9654 – 7%. 
1259 GOZÁLVEZ SEMPERE, Vicente. Los residuos en el ámbito de la ciudad: problemática y 
gestión integral en Cómo se Gestiona una Ciudad. Editado por Armando Ortuño Padilla, 257-290, 
Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 2015, p. 258-259: “La problemática ambiental 
derivada de la generación y gestión de los residuos domiciliarios se sustenta en tres impactos 
principales. Por un lado, los problemas asociados a la materia orgánica presente en los residuos, y 
que en las ciudades se convierte en un valioso recurso mal gestionado y desechado. Por otro lado, 
los problemas relacionados con una proliferación desmedida de los sistemas de embalaje y envasado 
asociados al fenómeno de usar y tirar, tan implantado y consolidado en los modelos consumistas 
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Na perspectiva desta tese, a economia linear como modelo fomentador de 

boa parcela da crise ambiental transnacional, tem contribuído ativamente para a 

diminuição dos estoques de recursos naturais e para a majoração dos resíduos e de 

outras formas de poluição e contaminação. 

Logo, verifica-se uma série de fatores que têm contribuído para a 

exaustão do planeta: população crescente e alta densidade demográfica, aumento 

da classe média, urbanização acelerada e concentrada em grandes centros, 

facilidade de acesso ao crédito, consumo elevado, produção industrial frenética, 

avanço tecnológico e científico ambientalmente descomprometido e que produz bens 

de consumo baratos, de qualidade duvidosa e planejados para deixar de funcionar 

após reduzido tempo de vida útil (obsolescência planejada), que levam ao 

esgotamento de materiais – muitos não renováveis – e acúmulo de resíduos, com 

alta toxicidade permeando toda a cadeia produtiva1260.  

Nessa toada, a Terra será cada vez menos capaz de fornecer aos seres 

humanos os recursos indispensáveis para sua sobrevivência e subsistência. O 

tempo para as necessárias reflexões e iniciativas de mudanças já está se 

esgotando. É preciso buscar novas opções; novos modelos que ofereçam soluções 

ambientalmente adequadas, notadamente na gestão de resíduos.  

Não se trata de demonizar o consumo ou a geração de resíduos. Já foi 

dito e redito nesta pesquisa que consumir é próprio do ser humano. E que a 

produção de resíduos acompanha o homem desde os primórdios da humanidade.  

Consumir e gerar resíduos integram a rotina da vida no planeta. Logo, é 

necessário separar, de um lado, a exacerbada extração dos recursos naturais e, de 

outro, o consumo sustentável, a fim de não gerar pressão demasiada sobre o meio 

ambiente e, como consequência, tratando dos resíduos como uma fonte de recursos 

                                                                                                                                        
actuales. Envases que de forma generalizada se han convertido en envases de un solo uso sin 
posibilidad de retorno y reutilización, y donde solo cabe una costosa recuperación de los mismos del 
flujo general de las basuras para su posterior reciclaje. Por último, y no menos importante es el 
problema de le generación sin control de residuos por parte de los ciudadanos, al no existir de forma 
generalizada en la gestión de residuos en España ningún sistema que limite o grave la generación de 
residuos por parte de los consumidores” (tradução livre). 
1260 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., p. 116. 



551 
 

 

cuja gestão eficiente produz riqueza e contribui para um modo de vida 

ecologicamente equilibrado. 

Não se olvide que, assim como nos processos econômicos, os sistemas 

naturais também produzem seus próprios resíduos. A principal diferença entre os 

sistemas naturais e os processos econômicos, porém, é que aqueles costumam 

reciclar seus resíduos, ao passo que estes, como regra, descartam suas sobras e 

impactam negativamente o meio ambiente1261.  

Olhar a natureza e entender sobre a utilização e a destinação dos 

recursos naturais oferece importante lição: 

A água não brota das nossas torneiras, ela se transforma 
continuamente. Poderíamos dizer que ela passa por um ciclo direto, 
partindo das nascentes em direção aos oceanos, passando por rios, 
torneiras, irrigação, processos biológicos e industriais. Ao longo do 
caminho, o output de um processo é o input para outro. A água 
alimenta as plantas que servem de alimento para animais, e assim 
continuamente. Também podemos observar um ciclo reverso que vai 
da evaporação às nuvens e delas até a chuva – assim, temos a água 
pura novamente. Tão essencial e natural que nem notamos sua 
importância e não nos damos conta da genialidade do processo. É 
assim que a natureza cuida de seus recursos essenciais, de uma 
forma contínua e regenerativa. Existe um conhecimento acumulado 
de 4,5 bilhões de anos que não pode ser desprezado se ainda 
acreditamos ter um padrão eficiente e sustentável. Quando o 
comparamos com as práticas industriais, temos uma enorme 
diferença. Os recursos são usados e descartados, sem refletir sobre 
seu destino final. Isso representa um enorme erro de design do 
sistema1262. 

Veja-se que o planeta funciona como um sistema ecológico e cíclico, com 

regeneração e reaproveitamento dos recursos naturais que compõem este 

complexo. O modelo natural fala muito alto como exemplo para a temática da gestão 

de resíduos. Faz-se necessário, portanto, fomentar ações e comportamentos que se 

assemelhem aos sistemas naturais, onde um determinado material ou produto não 

precisa ter fim, porquanto desde sua concepção foram projetados para serem 

reutilizados ou reinseridos na cadeia produtiva.  

A solução lógica para atenuar ou amenizar este mal pós-moderno é 

                                            
1261 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 118. 
1262 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 369 de 3743 – 11%. 



552 
 

 

bastante simples: devemos extrair menos e descartar menos. Voltar-se o olhar para 

uma concepção de produto que vai do berço ao berço – “cradle to cradle”, 

pensando-se sempre no que vai acontecer com a mercadoria ou bem depois do uso 

– no próximo ciclo ou no próximo berço. Weetman se inspira na natureza para 

explicar que o resíduo de uma espécie é o alimento de outra, e a soma fornece 

energia1263. 

Buscando um olhar restaurativo e regenerativo, uma determinada 

economia vem ganhando espaço no debate político, social e, por óbvio, econômico, 

notadamente na Europa, e se apresenta como importante proposta para o 

desenvolvimento de estratégias para minimizar a extração de recursos naturais e 

promover a eliminação de rejeitos: a economia circular. 

A economia circular, também chamada de “economia do berço ao berço” 

ou “economia em ciclo fechado”1264, apresenta-se como alternativa em termos de 

modelo de gestão empresarial. É apontada como a revolução industrial do século 

XXI, em que pese não seja um tema relativamente novo: 

Para nos situarmos no contexto, as principais escolas de 
pensamento relacionadas à Economia Circular surgiram na década 
de 1970 e ganharam ênfase vinte anos depois. Hoje, empresas, 
ONGs e instituições estão se movimentando para torná-la real. 
Dentre as teorias criadas, estão a economia de serviços (economia 
do desempenho) de Walter Stahel; a filosofia cradle to cradle (berço a 
berço) de William McDonough e Michael Braungart; a biomimética 
articulada por Janine Benyus; a ecologia industrial de Reid Lifset e 
Thomas Graedel; o capitalismo natural de Amory e Hunter Lovins e 
Paul Hawken; e a abordagem dos sistemas de Blue Economy 
descritos por Gunter Pauli. O termo Economia Circular foi 
inicialmente usado para contrastar com o modelo de economia linear 
baseado em extração-manufatura-uso-descarte, em que a matéria-
prima é utilizada e descartada, sem preocupação com os impactos. 
No modelo circular, existem ciclos de reutilização de produtos, peças 
e matéria-prima1265. 

Pope também discorre sobre as origens da economia circular: 

                                            
1263 WEETMAN, Catherine. op. cit., 2019, pos. 897 de 9654 – 10%. 
1264 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino. Economía circular en la Unión Europea: un 
marco jurídico global para el derecho medioambiental del siglo XXI. Madrid: Sepín, 2019, p. 23: 
“El modelo de ‘economia circular’ há recibido varias denominaciones alternativas, entre elas que se 
encuentran: 'economia de la cuna a la cuna' o 'economia de bucle cerrado'” (tradução livre). 
1265 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 400 de 3743 – 12%. 
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A proposta da Economia Circular tem origens históricas e teóricas em 
diferentes teorias, como as teorias do “berço ao berço” (cradle to 
cradle), da ecologia industrial, da biomimética (biomimicry) dentre 
outras, e visa fechar o ciclo de recursos. Para alcançar esse objetivo, 
tal modelo econômico propõe: i) reutilizar e reciclar recursos; ii) 
melhorar a eficiência energética; iii) usar fontes renováveis de 
matéria e energia; e iv) fabricar produtos a partir de materiais à base 
de plantas que se biodegradam como fertilizantes no fim de sua vida 
útil, replicando o conceito de resíduo como alimento1266. 

Por oportuno, Melgarejo Moreno assim conceitua economia circular:  

A economia circular é um conceito econômico que se interrelaciona 
com a sustentabilidade, e cujo objetivo é que o valor dos produtos, 
materiais e recursos (água, vidro, papel, metais, energia...) 
permaneçam na economia durante a o maior tempo possível, e que 
se reduza ao mínimo a geração de resíduos. Trata-se de 
implementar uma nova economia, circular - não linear -, baseada no 
princípio do fechamento do ciclo de vida de produtos, serviços, 
resíduos, materiais, água e energia1267. 

A concepção de fechamento do ciclo de vida tem na natureza uma grande 

professora. Ohde detalha: 

Trata-se de uma lição que o homem já poderia ter aprendido com 
aquela que mais sabe regenerar: a natureza. Nela não existe o 
conceito de lixo; as sobras de um sistema servem para outro de 
forma contínua e infinita, o output de um processo é o input de outro. 
Quem criou o conceito de lixo fomos nós, depois que surgiram os 
materiais técnicos, como os metais, o plástico e os tecidos. Imitar a 
natureza parece algo óbvio e é isso que tentamos fazer por meio da 
Economia Circular: a árvore apodrecida é um nutriente para novas 
plantas, que são nutrientes para organismos, que são nutrientes para 
outros seres. É o ciclo da vida1268. 

Trata-se de um conceito econômico que se inter-relaciona com a 

sustentabilidade, fomentando a concepção de que o valor dos produtos, materiais e 

recursos se mantenham na economia pelo maior tempo possível, mitigando a 

                                            
1266 POPE, Kamila. op. cit., p. 197. 
1267 MELGAREJO MORENO, Joaquín. Agua y economía circular. En: J. Melgarejo, Congreso 
Nacional del Agua Orihuela: Innovación y Sostenibilidad, pp. 27-52. Publicaciones Universidad de 
Alicante, Alicante, 2019. Disponível em: 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/88467/1/Congreso_Nacional_Agua_2019_27-52.pdf>. 
Acesso em: 17 jan. 2021, p. 27: “La economía circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y 
los recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía, …) se mantenga en la economía durante e l mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular - no lineal -, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los 
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energia” (tradução livre). 
1268 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 456 de 3743 – 13%. 
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geração de resíduos. Alguns defensores da economia circular revelam que esta não 

deve ser circunscrita a um movimento ecológico, mas sim como uma forma diferente 

de abordar a realidade e a economia, numa perspectiva que implica uma filosofia de 

desenho – design1269. 

Defende-se a reutilização de produtos, peças e matérias-primas, em fases 

contínuas, sem o descarte no meio ambiente. Também exige novas etapas do ciclo 

produtivo, com vistas à reutilização e ao reaproveitamento, como a remanufatura, o 

reparo e a reciclagem, áreas de mão de obra intensiva e com grande potencial de 

criação de empregos1270. Tendo em vista a insustentabilidade do modelo econômico 

linear, a economia circular se apresenta como uma nova economia para a 

sustentabilidade. 

Diferentemente da economia linear, a economia circular trabalha com a 

ideia de que nada se perde, tudo se transforma. Busca-se gerar desenvolvimento, 

preservar o capital natural, criar alternativas de renda e empregos, otimizar o 

rendimento de recursos e reduzir os impactos ambientais para tanto, com 

gerenciamento de estoques finitos e fluxos renováveis. É voltar a Lavoisier e seu 

princípio da conservação da matéria, cuja célebre frase enuncia: "na natureza nada 

se cria, nada se perde, tudo se transforma"1271. 

Em verdade, é mais do que “nada perder e tudo transformar”. A economia 

circular consiste em um conceito multi-R. É preciso aderir a este conceito, se preciso 

com radicalismo. Boff exemplifica: 

É imperioso incorporar à nossa vida cotidiana os cinco “erres” 
principais: reduzir os objetos de consumo; reutilizar os que já foram 
usados; reparar os que foram danificados; reciclar os produtos, 
dando-lhes outro fim; e, finalmente, rejeitar decididamente o que é 
oferecido pelo marketing com fúria ou sutilmente para ser consumido. 
Sem esse espírito de rebeldia consciente e consequente contra todo 

                                            
1269 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino. op. cit., 2019, p. 23: “Los principales defensores 
insistieron en que no se debía encapsular como un movimiento ecológico, sino como una forma 
distinta de enfocar la realidad y la economía, perspectiva que lleva implícita una filosofía del diseño” 
(tradução livre). 
1270 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 456 de 3743 – 13%. 
1271  BARQUEIRO, Rui. Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 
Disponível em: <http://atomoemeio.blogspot.com/2008/11/lavoisier-na-natureza-nada-se-cria-
nada.html>. Acesso em 21 nov. 2020. 
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tipo de manipulação do desejo e com a vontade de seguir outros 
caminhos ditados pela moderação (pela justa medida, pela 
sobriedade, compartida e pelo consumo responsável e solidário) 
corremos o risco de cair nas insídias do consumismo, aumento o 
número de famintos e empobrecendo ainda mais o planeta já 
devastado1272. 

Melgarejo Moreno vai além e aponta 8Rs: repensar, redesenhar, reutilizar, 

reparar, remanufaturar, reciclar, recuperar e reduzir1273. 

A propósito, a União Europeia tem incentivado a economia circular. Trata-

se de uma das estratégias da Europa 2030 que pretende gerar um crescimento 

inteligente, sustentável e integrador1274. 

Ao falar em transição para uma economia circular, volta-se para a busca 

de mais eficiência no uso dos recursos, de melhorias nos resultados econômicos, de 

redução da utilização dos recursos naturais; de identificação e criação de novas 

oportunidades de crescimento econômico, impulsionando a inovação e a 

competitividade na UE; de garantir a segurança do abastecimento de recursos 

essenciais; do combate às mudanças climáticas e da limitação dos impactos 

ambientais do uso de recursos1275. 

Para a implementação deste novo modelo de gestão, importante se faz 

adequar produtos e mercadorias a uma nova possibilidade. Para Weetman, as 

possibilidades trazidas com a economia circular são imensas: 

A economia circular é muito mais ambiciosa do que a reciclagem de 
materiais, ou “zero lixo para os aterros sanitários”. Ela amplia a 
cadeia de valor para abranger todo o ciclo de vida do produto, do 
início ao fim, incluindo todos os estágios de fornecimento, fabricação, 
distribuição e vendas. Pode envolver o redesign do produto, o uso de 
diferentes matérias-primas, a criação de novos subprodutos e 
coprodutos e a recuperação do valor das antigas sobras dos 
materiais usados no produto e no processo. Pode significar venda de 
serviços em vez de venda de produtos, ou novas maneiras de 
renovar, reparar ou remanufaturar o produto para revenda. De tudo 
isso resulta novo jargão de negócios para descrever essas 

                                            
1272 BOFF, Leonardo, A grande transformação: na economia, na política e na ecologia. op. cit., 
2014, p. 61. 
1273  MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2019, p. 29. 
1274  MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2019, p. 29. 
1275 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino. op. cit., 2019, p. 23. 
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“inovações disruptivas”1276. 

Como se vê, em se tratando de uma filosofia do design, a ideia caminha 

para o redesenho de materiais para que, de fato, possam ser reutilizados; torná-los 

desmontáveis com facilidade. As telas de computadores, por exemplo, são muito 

difíceis de desmontar, exigindo muitas ferramentas e tempo para se alcançar o 

objetivo de reutilização de seus componentes. Faz-se necessário em casos tais 

redesenhar materiais a fim de que sua reutilização seja mais fácil. 

Socorrendo-se, mais uma vez, de Melgarejo Moreno, é possível apontar 

que a economia circular se baseia em alguns conceitos relevantes e que merecem 

destaque, conforme segue: 

A economia circular é baseada em: (i) Eco-concepção: considerar os 
impactos ambientais ao longo do ciclo de vida de um produto e os 
integrar desde a sua concepção. (ii) Ecologia industrial e territorial: 
estabelecer um modo de organização industrial no mesmo território 
caracterizado por uma gestão otimizada dos estoques e fluxos de 
materiais, energia e serviços. (iii) A economia da "funcionalidade": 
privilegiar o uso frente à posse ou a venda de um serviço em 
detrimento de um bem. (iv) A segunda utilização: reintroduzir no 
circuito econômico os produtos que já não correspondam às 
necessidades iniciais dos consumidores. (v) Reutilizar: reaproveitar 
determinados resíduos ou partes deles, que ainda podem funcionar 
para o desenvolvimento de novos produtos. (vi) Reparo: encontrar 
uma segunda vida para produtos danificados. (vii) Reciclagem: 
aproveitar os materiais encontrados nos resíduos. (viii) Valorização: 
utilizar energia de resíduos que não podem ser reciclados1277. 

Esse novo modelo, decorrente da economia circular, passa então, como 

se pode perceber, por um novo desenho do produto, um desenho ecológico, que 

inclua materiais recicláveis, com baixo impacto ambiental, que modifica a cadeia de 

                                            
1276 WEETMAN, Catherine. op. cit., 2019, pos. 648 de 9654 – 7%. 
1277 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2019, p. 29: “La economía circular se basa en: - La 
eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto 
y los integra desde su concepción. - La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de 
organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y 
de los flujos de materiales, energía y servicios. - La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso 
frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien. - El segundo uso: reintroducir en el 
circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los 
consumidores. - La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. - La reparación: encontrar una segunda 
vida a los productos estropeados. - El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los 
residuos. - La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar” 
(tradução livre). 
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produção para poder desmontar com facilidade os produtos e repará-los e que, uma 

vez deixem de funcionar, seus componentes possam ser separados com facilidade 

para o adequado reuso. Trata-se de maximizar a reciclagem e o reaproveitamento 

dos resíduos. Tudo se transforma, nada se perde, tudo se aproveita. 

Busca-se uma economia mais eficiente no uso dos recursos e com baixa 

emissão de carbono, melhorando resultados econômicos ao mesmo tempo em que 

reduz o uso de recursos naturais. Possui como importante finalidade não só reduzir 

a produção de resíduos, mas também utilizá-los como recursos. Num plano ideal, 

elimina-se o conceito de lixo, já que os materiais são pensados como nutrientes para 

o próximo berço ou ciclo. No dizer de Melgarejo Moreno, “os resíduos de uns 

tornam-se recursos para outros”1278. 

Falar em economia circular é mesclar aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, apresentando-se contribuição sustentável para um olhar diferenciado 

na forma de gestão de resíduos sólidos, a fim de transformar o ambiente externo 

com a expectativa do alcance de excelentes resultados para a sociedade. 

Não se trata de, ao revisar os valores da gestão de resíduos, contentar-se 

com apenas não fazer menos mal. O conceito da economia circular vai além; é não 

só fazer menos mal, mas efetivamente fazer bem, e cada vez melhor. Mais do que 

reciclar resíduos; mais do que reduzir resíduos, a essência da circularidade aponta 

para acabar com os resíduos.  

A transição para uma economia circular é, de fato, uma grande 

oportunidade para transformar a economia e torná-la mais sustentável, contribuindo 

para os objetivos climáticos e a conservação dos recursos globais, criando 

empregos em nível local e gerando vantagens competitivas1279 não só para a 

Europa, mas para o mundo todo. 

                                            
1278 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2019, p. 28: “los residuos de unos se convierten en 
recursos para otros” (tradução livre). 
1279 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2019, pp. 27-28: “La transición hacia una economía 
circular es una magnífica oportunidad para transformar nuestra economía y hacerla más sostenible, 
contribuir a los objetivos climáticos y a la conservación de los recursos mundiales, crear puestos de 
trabajo a escala local y generar ventajas competitivas para Europa” (tradução livre). 
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É possível citar cinco transformações passíveis de aplicação pela 

economia circular: (i) focar em qualidade (e não em quantidade) – ser menos ruim 

não é ser bom, o que implica que os resultados serão bons se houver troca de 

abordagem, de quantitativa para qualitativa; (ii) olhar os materiais como nutrientes, a 

fim de produzi-los de uma forma que se tornem cíclicos; (iii) refletir a respeito do 

destino dos materiais, ou seja, para onde vão (e depois?) – o lixo pode ser 

considerado um erro de design; (iv) pensar na saúde dos materiais – materiais 

tóxicos, por exemplo, não podem circular; (v) construir resiliência por meio da 

diversidade e de um olhar sistêmico1280. 

Weetman ressalta a percepção de que a economia circular é uma 

economia para a sustentabilidade: 

Economia circular é o conceito de uma economia verdadeiramente 
sustentável, que funciona sem resíduos, poupa recursos e atua em 
sinergia com a biosfera. Em vez de encarar as emissões, os 
subprodutos e os bens danificados ou indesejados como “resíduos” 
ou “lixo”, esses itens, na economia circular, tornam-se matéria-prima 

e insumos para um novo ciclo de produção1281. 

A economia circular, em termos conceituais, refere-se a um paradigma de 

ação que evoluiu do próprio conceito de sustentabilidade1282, compatibilizando a 

percepção econômica com os necessários cuidados ambientais em prol de um olhar 

de alcance social. 

Ainda que a economia circular tenha grande aptidão na esfera econômica 

– como o próprio nome dá a entender –, a circularidade, em sua essência, é 

conceito que vai além das ciências econômicas e alcança pluridisciplinaridade, o que 

permite direcionar tal conceito também para o tema desta tese, relacionando-o à 

gestão dos resíduos sólidos pós-consumo e, em especial, aos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos, cujo volume ganha cada vez mais amplitude por 

conta da estratégia mercadológica decorrente da obsolescência planejada. 

 

                                            
1280 WEETMAN, Catherine. op. cit., 2019, pos. 893 de 9654 – 10%. 
1281 WEETMAN, Catherine. op. cit., 2019, pos. 1213 de 9654 – 13%. 
1282 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 126. 
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5.2.5 Princípios e objetivos da economia circular e sua relação com a gestão 

de resíduos 

Superado o conceito e anunciadas as características, pertinente se faz 

apresentar princípios e objetivos da economia circular voltados para a gestão de 

resíduos. 

Para Ohde, a economia circular se baseia em três princípios que se 

relacionam com a gestão de resíduos: 

1. Preservar e aprimorar o capital natural, controlando estoques 
finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis; 2. Otimizar o 
rendimento de recursos, fazendo circular produtos, componentes e 
materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo 
técnico quanto no biológico; 3. Estimular a efetividade do sistema, 
revelando e excluindo as externalidades negativas desde o 
princípio1283. 

Como objetivos imediatos da economia circular ligados à administração 

dos resíduos, destaca-se: (i) a maximização do uso dos recursos, prolongando sua 

vida, de modo que mantenham seu valor e sua utilidade ao longo de vários “ciclos 

de uso”, bem assim permaneçam o maior tempo possível dentro da cadeia produtiva 

do sistema econômico; e (ii) minimização dos impactos ambientais, reduzindo a 

geração de resíduos e assegurando que aqueles que não possam, de algum modo, 

ser reinseridos na cadeia produtiva do sistema econômico e, por isso, retornem ao 

sistema natural, não sejam prejudiciais ou tóxicos a ponto de comprometer a 

capacidade de integridade e o equilíbrio dinâmico do sistema ecológico1284.  

Há, também, objetivos mediatos a serem atingidos com a economia 

circular: (i) contribuir para o desenvolvimento sustentável, gerando crescimento 

econômico e bem-estar sem que para tanto haja utilização massiva de recursos 

naturais com impactos para a natureza; e (ii) favorecer a conscientização ecológica, 

preservando-se recursos para a presente e as futuras gerações1285. 

                                            
1283 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 441 de 3743 – 13%. 
1284 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, p. 128. 
1285 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, pp. 128-129. 
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Melgarejo Moreno ainda aponta objetivos da transformação para uma 

economia circular: 

• Combate às mudanças climáticas e aos impactos ambientais. 
• Fomentar a conscientização e a sensibilização dos cidadãos. 
• Desenvolver políticas concretas e ambiciosas em favor da 
economia circular por meio de objetivos focados em atingir descarte 
zero, reciclagem, redução de resíduos, ecodesign e preparação para 
reutilização. 
• Incentivar a cooperação e compartilhar experiências de sucesso 
com outras cidades. 
• Apontar as consequências de uma mudança de modelo para uma 
economia circular em termos de emissões de gases com efeito 
estufa1286. 

Algumas metas chaves para uma economia circular na gestão de 

resíduos também podem ser citadas1287:  

a) redução de insumos e menor utilização de recursos naturais: (i) 

exploração minimizada e otimizada de matérias primas, proporcionando mais valor 

com menos material; (ii) redução da dependência da importação de recursos 

naturais; (iii) utilização eficiente de todos os recursos naturais; (iv) minimização do 

consumo total de água e energia; 

b) compartilhar de mais energia e dos recursos renováveis e recicláveis: 

(i) substituir os recursos não renováveis por renováveis com níveis sustentáveis de 

oferta; (ii) maior proporção de materiais recicláveis e reciclados que podem substituir 

matérias virgens; (iii) fechamento de ciclos materiais; (iv) extração de matérias 

primas de maneira sustentável; 

c) redução de emissões: (i) redução de emissões ao longo de todo o ciclo 

material, por meio do uso de menor quantidade de matérias primas e obtenção 

                                            
1286 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2018, pp. 29-30: “Objetivos de la transformación hacia 
una economía circular: • Luchar contra el cambio climático y los impactos ambientales. • Fomentar la 
concienciación y sensibilización por parte de los ciudadanos. • Desarrollar políticas concretas y 
ambiciosas a favor de la economía circular mediante objetivos enfocados a conseguir el vertido cero, 
el reciclaje, la reducción de los desechos, ecodiseño, y preparación para la reutilización. • Incentivar la 
cooperación y compartir experiencias de éxito con otras ciudades. • Señalar las consecuencias que 
supondría un cambio de modelo hacia una economía circular en términos de emisiones de gases de 
efecto invernadero” (tradução livre). 
1287 CERDÁ, Emilio; AYGUN, Khalilova. Economía circular. Economía industrial, n. 401, Madrid: 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2016, p. 12.  
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sustentável das mesmas; (ii) menor contaminação através dos ciclos de materiais 

limpos; 

d) diminuir a perda de materiais e resíduos: (i) minimizar o acúmulo de 

resíduos; (ii) limitar e tratar de diminuir a quantidade de resíduos incinerados e 

despejados em aterros; (iii) minimizar perdas devido à dissipação de recursos que 

possuem valor; 

e) manter o valor dos produtos, componentes e materiais na economia: (i) 

estender a vida útil dos produtos, mantendo o valor dos produtos em uso; (ii) 

reutilizar os componentes; (iii) preservar o valor dos materiais na economia, por meio 

da reciclagem de alta qualidade. 

Indo adiante, a economia circular vai além do pensamento de melhor 

destinar os resíduos; busca, de fato, repensar a sua concepção. O ecodesign propõe 

este novo olhar por meio de regras que merecem atenção pela readequação de 

valores ao conceber produtos com menos recursos, passíveis de renovação e 

reciclagem e que evitem materiais perigosos, com maior duração, permitindo-se 

mais eficiência neste rumo. Citam-se as chamadas “regras de ouro”, trazidas por 

Cerdá e Aygun: 

1ª) Não usar substâncias tóxicas. Materiais perigosos que não 
podem ser evitados devem ser mantidos em ciclos estritamente 
fechados. 
2º) Minimizar o consumo de energia e recursos tanto na fase de 
produção como na fase de transporte, através da melhoria da gestão 
interna. 
3º) Aproveitar as possibilidades estruturais do produto e dos 
materiais para minimizar o peso do produto, sem comprometer sua 
funcionalidade, flexibilidade ou solidez. 
4º) Minimizar o consumo de energia e recursos durante a vida útil do 
produto. 
5º) Promover sistemas de reparo e de atualização, especialmente 
para produtos que dependem de um sistema (como computadores 
ou telefones celulares). 
6º) Promover longa vida para produtos, especialmente para produtos 
com maiores impactos ambientais significativos após a vida útil do 
produto. 
7º) Investir em materiais de qualidade, tratamentos de acabamento 
ou arranjos estruturais para proteger os produtos da sujeira, corrosão 
e desgaste, proporcionando longa vida e também manutenção 
minimizada. 
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8º) Facilitar a atualização, reparo e reciclagem, por meio de fácil 
acesso, rotulagem e manuais. 
9º) Promover a atualização, reparo e reciclagem, utilizando poucos 
materiais, simples, reciclados, não misturados e evitando ligas. 
10º) Utilizar o mínimo de elementos de união e levar em 
consideração os diferentes impactos ambientais decorrentes do uso 
de parafusos, soldas, conexões e travas1288. 

Voltando a Melgarejo Moreno, este indica benefícios gerais a serem 

alcançados com a economia circular: 

Quais são os benefícios da economia circular? 
- Economia de água e energia. 
- Redução do desperdício. 
- Preservação de matérias-primas. 
- Geração de novos usos para os produtos. 
- É um elemento a mais na luta contra as mudanças climáticas. 
- Geração de riqueza e empregos. 
- Impulsiona a inovação1289. 

Numa visão de sustentabilidade, as vantagens da economia circular 

alcançam a sociedade, a economia e o meio ambiente. Leandro Aguiar, de forma 

pontual, mas com muita propriedade, elenca uma série de benefícios para as 

empresas e a economia, para o meio ambiente e para a sociedade e o cidadão: 

Vantagens para as empresas e a economia: - reduz os custos de 
produção, devido a economia líquida com os gastos de material; - 
reduz a volatilidade dos preços no mercado, pois, ao diminuir a 
dependência em relação aos recursos primários, diminui também os 
riscos com o desabastecimento ou falta de material; - melhora a 

                                            
1288 CERDÁ, Emilio; AYGUN, Khalilova. op. cit., 2016, p. 14: “1ª) No utilizar sustancias tóxicas. Los 
materiales peligrosos que no puedan ser evitados deben ser mantenidos en ciclos estrictamente 
cerrados. 2ª) Minimizar el consumo de energía y de recursos tanto en la fase de producción como en 
la fase de transporte, a través de la mejora de la gestión interna. 3ª) Aprovechar las posibilidades 
estructurales del producto y de los materiales para minimizar el peso del producto, sin comprometer 
su funcionalidad, flexibilidad o solidez. 4ª) Minimizar el consumo de energía y de recursos durante la 
vida útil del producto. 5ª) Promover sistemas de reparación y actualización, especialmente para 
productos que dependen de un sistema (como ordenadores o teléfonos móviles). 6ª) Promover larga 
duración para los productos, especialmente para productos con mayores impactos ambientales 
significativos después de la vida útil del producto. 7ª) Invertir en materiales de calidad, tratamientos de 
acabado o arreglos estructurales para proteger a los productos de la suciedad, corrosión y desgaste, 
dando larga vida así como mantenimiento minimizado. 8ª) Facilitar la actualización, reparación y 
reciclaje, a través de facilidad de acceso, etiquetado y manuales. 9ª) Promover la actualización, 
reparación y reciclaje, utilizando pocos materiales, simples, reciclados, no mezclados, y evitando 
aleaciones. 10ª) Utilizar el mínimo de elementos de unión y tener en cuenta diferentes impactos 
ambientales del uso de tornillos, soldaduras, encajes y bloqueos” (tradução livre).  
1289 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2018, p. 30: “¿Qué beneficios aporta la economía 
circular? - Ahorra agua y energía. - Reduce los residuos. - Conserva las materias primas. - Genera 
nuevos usos de los productos. - Es un elemento más en la lucha contra el cambio climático. - Genera 
riqueza y empleo. - Impulsa la innovación” (tradução livre). 
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produtividade, principalmente por ser um modelo pautado na 
inovação científico-tecnológica e na eficiência; - aumenta a 
competitividade, porque cria um sistema mais resiliente e sólido; - 
abre novos mercados e oportunidades de negócios, a exemplo das 
plataformas de compartilhamento, que priorizam o uso ao consumo, 
a aquisição de serviços a de bens, transformando consumidores em 
usuários; - cria novos empregos; - permite, como resultado de todas 
as vantagens acima, o desenvolvimento econômico sustentável. 
Vantagens para o meio ambiente: - reduz o consumo de matérias-
primas ou recursos primários; - preserva os estoques finitos de 
recursos não renováveis; - permite a renovação dos recursos 
renováveis a uma taxa superior à sua taxa de exploração; - limita o 
consumo de energia; - reduz a produção de resíduos; - reduz 
uma série de externalidades ambientais, tais como a emissão de 
gases do efeito estufa, a poluição/contaminação do ar, da água e do 
solo, a perda de biodiversidade etc., o que elimina ou, ao menos, 
limita os impactos e os danos irreversíveis ao meio ambiente; - 
permite o desenvolvimento ambiental sustentável, pelo que, ao 
otimizar o uso de recursos naturais e energia, e minimizar a geração 
de resíduos e outros fatores ambientais negativos, preserva e 
protege o capital natural, bem assim a integridade e o equilíbrio do 
sistema ecológico.  
Vantagens para a sociedade e o cidadão: - abre novas 
oportunidades de emprego; - melhora o poder aquisitivo, diante da 
tendência à queda dos preços de bens, serviços e da propriedade 
em geral, reflexo da menor volatilidade e estabilização da economia; 
- melhora as condições de higiene e saúde; - reduz os riscos da 
doenças relacionadas à degradação ambiental; - fortalece a coesão 
social e a integração; - permite, com isso, o desenvolvimento social 
sustentável, criando condições que favorecem a qualidade de vida 
(dignidade ou bem-estar) das pessoas1290 (grifou-se).  

Como se percebe, os ganhos sociais, econômicos e ambientais com a 

adoção do conceito de circularidade proposto por este tão falado paradigma 

metodológico e mercadológico são infindáveis.  

Na gestão de resíduos, semelhantemente, é possível apontar como 

objetivo emergencial e prioritário a gestão preventiva e regenerativa de resíduos, a 

fim de gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais por meio de iniciativas de 

reinserção de produtos na cadeia produtiva. 

Finalizando, cabível mais uma vez a lição de Melgarejo Moreno ao 

destacar que: 

A economia circular baseia-se no ciclo contínuo de desenvolvimento, 

                                            
1290 AGUIAR, Leandro Katscharowski. op. cit., 2020, pp. 140-141. 



564 
 

 

cujo objetivo é conservar e melhorar o capital natural e reduzir os 
riscos econômicos, sociais e ambientais, baseando sua atuação no 
reaproveitamento e fechamento do ciclo de vida dos recursos. Nesse 
sentido, a economia circular busca que recursos e produtos 
mantenham seu valor útil ao longo de todo o processo. Assim, é uma 
economia regenerativa, em que bens e serviços são produzidos, 
reduzindo o consumo e o desperdício de matérias-primas, água e 
fontes de energia. É, portanto, uma economia eficiente no uso de 
recursos. Em vez de comprar para possuir, defende o 
compartilhamento, a redistribuição ou o reaproveitamento dos 
produtos, e os preços são fixados de acordo com seu custo real para 
promover o consumo racional1291. 

Um novo olhar, um novo pensar, um novo agir; ações distintas em prol de 

um viver mais sustentável. Este é o caminho a ser trilhado. A ciência do direito 

necessita utilizar-se de instrumentos que possibilitem mudanças de comportamento 

voltados para uma gestão circular dos resíduos sólidos pós-consumo. Este o desafio 

a ser desvendado nas próximas linhas. 

 

5.3 ECONOMIA CIRCULAR NA GESTÃO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS PÓS-CONSUMO EM TEMPOS DE OBSOLESCÊNCIA 

PLANEJADA 

5.3.1 A complexidade das decisões ambientais 

Já restou demonstrado nas páginas anteriores que vivemos em um 

sistema esgotado. Também se enfatizou a necessidade de repensar o atual estado 

de esgotamento dos recursos naturais. O direito ambiental tem contribuído não só 

por meio de normas, mas efetivamente por meio de estímulos às necessárias 

reflexões sobre o modus vivendi e as consequências do agir humano no planeta. 

Estamos a completar cinquenta anos da conferência de Estocolmo – 

realizada entre os dias 5 e 16 de junho de 1972 –, época em que “nosso 

comportamento coletivo comprometia gravemente a manutenção dos ecossistemas 

                                            
1291 MELGAREJO MORENO, Joaquín. op. cit., 2018, p. 30: “¿Qué beneficios aporta la economía 
circular? - Ahorra agua y energía. - Reduce los residuos. - Conserva las materias primas. - Genera 
nuevos usos de los productos. - Es un elemento más en la lucha contra el cambio climático. - Genera 
riqueza y empleo. - Impulsa la innovación” (tradução livre). 
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planetários (...); tratava-se da saúde do planeta e da sobrevivência da espécie”1292. 

Apesar do transcurso de quase cinquenta anos de estudos sobre a 

temática ambiental, não se verificou na prática uma estagnação na degradação dos 

recursos naturais globais. Ao contrário, a devastação continua, ainda que se 

reconheçam avanços na legislação, na política e na economia.  

O direito ambiental pode ser considerado como um ramo jurídico que trata 

de problemas globais, ou seja, é uma resposta do direito a problemas globais. 

Todavia, a tomada das decisões exigidas para um necessário equilíbrio ambiental é 

tema complexo, que envolve muitos interesses. Trata-se de soluções que devem ser 

articuladas por meio de decisões políticas e, infelizmente, o sistema democrático tem 

se apresentado como uma barreira para que se concretizem as difíceis decisões 

ambientais. 

Para resolver os problemas ambientais atuais, o modelo sócio-político que 

temos na atualidade não tem oportunizado melhoras significativas em temáticas 

como a gestão de resíduos.  

Os estados modernos, por exemplo, escudam-se na sua soberania para 

defender interesses próprios, em detrimento de interesses comuns e globais. E não 

há governança global capaz de punir ou sancionar os estados pela sua ação ou 

omissão lesiva aos ecossistemas globais. 

O mercado, por sua vez, apresenta um modelo de crescimento baseado 

no consumismo – mais e mais coisas para mais e mais pessoas. O modelo de 

consumo é suicida. Torna-se imperioso harmonizar o comportamento humano com 

os problemas da natureza. Não existe mercado sem consumo. O modelo capitalista 

impõe dificuldades. Há necessidade de diminuir a extração de recursos naturais e 

aumentar a vida útil dos produtos (movimento inverso à estratégia da obsolescência 

planejada). Como já dito alhures (vide capítulo 1.5.3 retro), as estratégias de 

mercado se baseiam em: a) publicidade ostensiva para criar novas necessidades e 

desejos; b) acesso facilitado ao crédito e c) obsolescência planejada (diminuição da 

                                            
1292 REAL FERRER, Gabriel. La complejidad de las decisiones ambientales. Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, n. 44. Pamplona: Aranzadi, pp. 11-18, 2019. p. 11. 
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vida útil de bens e mercadorias). 

As democracias perderam muito de sua essência. Trata-se, 

reconhecidamente, de um bom sistema, com justiça na escolha dos governantes. 

Contudo, na essência do sistema democrática existe uma preocupação inerente aos 

candidatos: ganhar as eleições. Não se trata, por isso, de propor mudanças ou 

melhorias, mas sim montar estratégias para ganhar as eleições. A democracia, com 

as regras atuais, apresenta dificuldades, pois estimula que as decisões necessárias, 

mas impopulares, não sejam tomadas. Aquele que toma decisões impopulares não 

se mantém no sistema político, pois será excluído no pleito vindouro por falta de 

simpatia dos eleitores votantes. Ademais, muitos políticos são influenciados pelos 

grandes sistemas econômicos. Criou-se o costume de ofertar proposições políticas 

simples para problemas complexos. 

Nesse contexto, Real Ferrer faz importante análise e aponta 

características que explicam a complexidade da tomada das decisões em prol da 

natureza: 

a) efeitos futuros: os resultados das decisões ambientais não 
costumam ocorrer no curto prazo, pelo menos soluções globais (...). 
b) sucesso invisível: mesmo quando as decisões ambientais são 
bem-sucedidas, pode passar despercebido pela população. (...) 
globalmente, que é onde realmente jogamos o futuro, os resultados 
não são tão óbvios. 
c) sacrifícios imediatos (aparentes ou reais): seja em termos de 
esforço econômico, seja na forma de proibição ou limitação de 
determinados produtos, serviços, atividades ou comportamentos; as 
medidas ambientais são percebidas como sacrifícios exigidos, a 
partir de hoje, dos cidadãos. No plano econômico, esses esforços 
virão na forma de preços e impostos (...). Devemos nos acostumar a 
pagar por serviços ambientais, mas os problemas ambientais não se 
resolvem apenas com dinheiro. Boa parte das decisões ambientais 
são contrárias aos desejos ou interesses imediatos dos cidadãos, 
que eles perceberão como sacrifícios à sua liberdade que nem 
sempre entendem como justificados. (...) sempre haverá resistências, 
alimentadas por grupos de interesse, e pessoas que acham que isso 
é uma limitação inaceitável do seu direito inalienável (...). Se for 
assim quando os efeitos da medida são visíveis, é muito pior quando 
não o são e, além disso, vão contra interesses poderosos (...). 
Ninguém quer ver sua liberdade limitada, mesmo que seu exercício 
prejudique o meio ambiente. Os efeitos positivos são futuros e 
invisíveis, o sacrifício imediato. 
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d) implicam mudanças no estilo de vida: além do fato de algumas das 
decisões ambientais poderem implicar proibições ou limitações 
específicas, induzem-nos a introduzir modificações no nosso modo 
de vida, algo que possui profundas conotações culturais (...). Não é 
concebível parar e reverter a deterioração ambiental sem modificar 
nossos padrões de consumo, o que não é fácil, já que a propaganda 
onipresente nos bombardeia constantemente para reforçar nossos 
desejos de consumo compulsivos e inconscientes. 
e) enfrentam interesses poderosos: goste ou não, vivemos em uma 
economia capitalista cujos perfis ultraliberais foram reforçados nos 
últimos anos. Embora, com todas as suas perversões, a economia 
colaborativa avance e muitas empresas tradicionais internalizem os 
valores da responsabilidade socioambiental e entendam que a sua 
motivação natural de lucro não é incompatível com um papel social 
favorável à caminhada para a sustentabilidade, a verdade é que o 
grosso das corporações busca apenas a maximização do lucro de 
seus acionistas e a consolidação dos privilégios de seus 
administradores. Entende-se, portanto, que qualquer medida 
percebida como ameaça é combatida com toda a força que o 
dinheiro oferece. 
f) decorrem de questões complexas: as decisões ambientais estão 
intimamente relacionadas ao conhecimento científico. Ao contrário 
das decisões políticas tradicionais que afetam a ordem social e que 
se baseiam nos valores vigentes em uma determinada sociedade, as 
ambientais são causadas por evidências científicas (...). Se 
queremos proibir uma determinada atividade (...), devemos explicar 
perfeitamente os motivos dessas decisões, porque a única coisa que 
os cidadãos verão é que não podem continuar fazendo o que vêm 
fazendo ou que certos produtos aumentam seu preço. Estas 
explicações necessárias nem sempre são produzidas e muitas vezes 
não são simples; mas uma atividade pedagógica prévia é essencial 
para que os destinatários das medidas as compreendam e as 
assumam. 
g) falta de interesse político: em parte pelo que foi dito e em parte 
pela própria lógica do sistema democrático que temos adotado, as 
decisões ambientais não interessam aos políticos (...) A classe 
política tem plena consciência do preço a pagar por decisões 
impopulares, por isso não está de todo inclinada a adotá-las. Do 
contrário, em geral o que move os políticos é a vontade de conquistar 
ou manter o poder que, na pura lógica eleitoral, os leva a tentar 
seduzir seus potenciais eleitores a cada quatro anos com programas 
eleitorais ou promessas em que a necessidade de adoção decisões 
ambientais que impõem "sacrifícios" na forma de modificação de 
comportamento, custos adicionais e/ou alterações nos padrões 
econômicos dominantes; ou simplesmente não existem ou são muito 
limitados. (...) na democracia representativa, a maioria dos eleitores 
não valoriza a existência de compromissos ambientais nos 

programas eleitorais, o que se traduz na sua irrelevância1293.  

                                            
1293 REAL FERRER, Gabriel. La complejidad de las decisiones ambientales. Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, n. 44. Pamplona: Aranzadi, pp. 11-18, 2019. p. 11: “a) efectos futuros: los 
resultados de las decisiones ambientales no suelen producirse a corto plazo, al menos las soluciones 
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Diante das importantes ponderações feitas por Real Ferrer é possível 

constatar que o sistema democrático não oferece boas perspectivas para a adoção 

das decisões necessárias para o combate e a reversão da degradação ambiental 

que nos leva ao colapso.  

A ciência do direito, por isso, no seu viés comportamental e 

                                                                                                                                        
globales (...). b) éxito invisible: aun cuando las decisiones ambientales tengan éxito, éste puede pasar 
desapercibido para la población. (...) a nivel global, que es donde nos jugamos realmente el futuro, los 
resultados no son tan evidentes. c) sacrificios (aparentes o reales) inmediatos: sea en términos de 
esfuerzo económico, sea en forma de prohibición o limitación de determinados productos, servicios, 
actividades o conductas; las medidas ambientales se perciben como sacrificios que se exigen, desde 
hoy mismo, a los ciudadanos. En el plano económico estos esfuerzos vendrán en forma de precios y 
de impuestos (...). Debemos acostumbrarnos a pagar por los servicios ambientales, pero los 
problemas ambientales no se resuelven únicamente con dinero. Buena parte de las decisiones 
ambientales suponen contraria los deseos o intereses inmediatos de los ciudadanos, lo que percibirán 
como sacrificios a su libertad que no siempre entienden como justificados. (...) siempre habrá 
resistencias, alimentadas por grupos de interés, y personas que piensen que eso es una inaceptable 
limitación a su inalienable derecho (...). Si esto es así cuando los efectos de la medida son visibles, 
mucho peor es cuando no lo son y, además, contrarían poderosos intereses (...). Nadie quiere ver 
limitada su libertad aunque su ejercicio perjudique al medio. Los efectos positivos son futuros e 
invisibles, el sacrificio imediato. d) suponen cambios en el estilo de vida: más allá de que algunas de 
las decisiones ambientales puedan suponer prohibiciones o limitaciones puntuales, nos inducen a 
introducir moficiaciones en nuestro modo de vida, lo que tiene profundas connotaciones culturales 
(...). No es concebible detener y revertir el deterioro ambiental sin modificar nuestras pautas de 
consumo, lo que no es nada fácil pues la omnipresente publicidad nos bombardea constantemente 
para reforzar nuestros compulsivos e inconscientes deseos de consumo. e) enfrentan poderosos 
intereses: nos guste o no, vivimos en una economía capitalista cuyos perfiles ultra liberales vienen 
reforzándose en los últimos años. Aunque, con todas sus perversiones, la economía colaborativa está 
avanzando y también muchas empresas tradicionales están interiorizando los valores de la 
responsabilidad social y ambiental y comprenden que su natural ánimo de lucro no es incompatible 
con un rol social favorable a caminar hacia la sostenibilidad, lo cierto es que el grueso de las 
corporaciones únicamente persiguen la maximización de sus accionistas y la consolidación de los 
privilegios de sus directivos. Se entiende, pues, que toda medida que esa percibida como una 
amenaza sea combatida con todo el poder que ofrece el dinero. f) obedecen a cuestiones complejas: 
las decisiones ambientales están estrechamente relacionadas con el conocimiento científico. A 
diferencia de las tradicionales decisiones políticas que afectan al orden social y que se fundamentam 
en los valores predominantes en una sociedad determinada, las ambientales traen causa de 
evidencias científicas (...). Si queremos prohibir una determinada actividad (...), debemos explicar 
perfectamente los motivos de estas decisiones porque lo único que verán los ciudadanos será que no 
puede seguir haciendo aquello que venían haciendo o que determinados productos aumentam su 
precio. Estas necesarias explicaciones no siempre se producen ni, a veces, resultan sencillas, pero es 
imprescindible una previa actividad pedagógica para que los destinatarios de las medidas las 
comprendan y asuman. g) carecen de interés político: en parte por lo dicho y en parte por la propia 
lógica del sistema democrático del que nos hemos dotado, las decisiones ambientales no interesan a 
los políticos (...). La clase política es plenamente consciente del precio a pagar por decisiones 
impopulares por lo que no son nada proclives a adoptarlas, antes al contrario. En general, lo que 
mueve a los políticos es el deseo de alcanzar o conservar el poder lo que, en pura lógica electoral, les 
lleva a intentar seducir cada cuatro años a sus potenciales electores con programas o promesas 
electorales en los que la necesidad de adoptar decisiones ambientales que impongan ‘sacrificios’ en 
forma de modificación de conductas, costes adicionales y/o alteraciones en los patrones económicos 
dominantes; o simplemente no existem o son muy limitados. (...) la democracia representativa, la 
mayoria de votantes no valora la existencia, o no, de compromisos ambientales en los programas 
electorales, lo que se traduce en su irrelevancia” (tradução livre). 
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dogmático/pragmático, deve ofertar instrumentos e alternativas jurídicas 

estimuladoras e incentivadoras, preventiva e repressivamente, das fundamentais 

mudanças em hábitos e rotinas, a fim de que a humanidade alcance um viver 

equilibrado, marcado pela sustentabilidade e por uma responsabilidade 

compartilhada, num modelo econômico circular de gestão de resíduos sólidos pós-

consumo. 

Da mesma forma que um vírus propiciou um cenário de mutações sociais, 

econômicas e ambientais, credita-se também ao direito esta possiblidade de, como 

instrumento de adequações comportamentais, proporcionar de modo permanente e 

duradouro uma cultura de metamorfose, voltada para a economia circular, capaz de 

adequar o modelo econômico atual, notadamente no trato dos resíduos sólidos pós-

consumo, convertendo-o a um arquétipo sustentável, resguardando os recursos 

naturais planetários sem descuidar das suas repercussões sociais e econômicas. 

Dito isso, justificada a importância da economia circular na gestão 

sustentável e responsável dos resíduos sólidos pós-consumo em tempos de 

obsolescência planejada, passa-se a destacar instrumentos jurídicos capazes de 

contribuir, por meio da modulação de comportamento, para o enfrentamento dos 

impactos danosos da ação humana na natureza.  

 

5.3.2 Incentivos jurídicos para a economia circular na gestão sustentável e 

responsável dos resíduos sólidos pós-consumo 

Verificada a complexidade do processo de tomada de decisões 

ambientais, torna-se necessário oferecer contribuição acadêmica que pretende ser 

inédita e original para uma leitura positiva de possíveis incentivos que a ciência do 

direito pode oferecer no intuito de tornar a sociedade mais propensa ou voltada para 

juízos e arbítrios ambientalmente adequados, com viés de preservação e proteção 

da natureza e, por consequência, da saúde e da própria vida. 

Os problemas ambientais dos dias atuais foram apresentados não com o 

objetivo de torná-los inadministráveis ou insolucionáveis. Na verdade, o que se 
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buscou caracterizar foi que, antes de ações industriais ou práticas de gestão 

questionáveis, o que se tem na essência é a motivação para agir de um ou de outro 

modo. Atuar de maneira agressiva à natureza ou promover condutas 

ambientalmente adequadas são escolhas racionais que devem ser tomadas todos os 

dias e a cada momento pelos indivíduos. O caminho para que tais opções humanas 

sejam direcionadas para hábitos naturalmente equilibrados passa pela indicação de 

incentivos e estímulos que podem ser potencializados pela ciência do direito.  

Scruton explica qual o principal ponto a ser enfrentado nas discussões da 

problemática ambiental: a motivação humana.  

De um lado, há a tendência de tratar os problemas ambientais em 
termos hiperbólicos, em que se anuncia uma ameaça radical sobre a 
humanidade e se exige algum tipo de solução abrangente que 
imponha completa mudança no estilo de vida das pessoas, sem 
contar a necessidade de amplas intervenções governamentais. De 
outro, há uma profunda desconfiança em relação aos poderes 
políticos e econômicos, mas de tal modo abrangente que acaba por 
promover, nos que a sentem, a necessidade de colocar a precaução 
na frente do todos os valores e assim coibir qualquer ação 
desconhecida. “Mude tudo, mas não toque em nada” – conselho 
bastante estranho. No fim das contas, é o que devemos esperar de 
uma filosofia que não identifica a questão real: a motivação 
humana1294. 

A presente pesquisa, em diversas oportunidades, procurou apresentar o 

problema ambiental, com realce para a sua origem elementar: a motivação humana. 

Também propôs possível solução, alcançável pela promoção de incentivos jurídicos 

para que a ação humana considere a economia circular na gestão sustentável e 

responsável dos resíduos sólidos pós-consumo, estimulando a tomada de decisões 

pelos indivíduos, notadamente quanto ao consumo, voltadas de forma racional para 

os necessários cuidados com os valores ambientais num ciclo circular, do berço ao 

berço.  

A partir deste momento, por conseguinte, este estudo se volta para a 

apresentação de uma série de instrumentos e/ou incentivos jurídicos que possuem o 

objetivo de proporcionar mudanças comportamentais, seja em nível individual, seja 

no âmbito coletivo, nos mais diversos segmentos sociais. 

                                            
1294 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, p. 123. 



571 
 

 

As alternativas propostas atuam tanto preventivamente, quanto 

repressivamente, ofertando estímulos ou incentivos hábeis a promover mudanças de 

postura, conduta, rotinas e práticas. 

As justificativas muitas vezes serão econômicas, por meio da geração de 

externalidades negativas (internalização de custos) – para fins de abandono de 

comportamentos ambientalmente reprováveis –, ou externalidades positivas – com a 

finalidade de premiar ações e atitudes ambientalmente recomendáveis (normas ou 

sanções premiais).  

Cita-se como exemplo de externalidades os princípios do poluidor-

pagador – externalidade negativa – e do protetor-recebedor – externalidade positiva 

–, previstos na lei de resíduos sólidos, os quais contribuem para mais eficiência 

econômica, justiça social e equilíbrio ambiental. Neste aspecto é a advertência de 

Raslan: 

As externalidades econômicas ou as economias externas podem ser 
identificadas tanto na promoção de benefícios quanto na geração de 
malefícios, revelando-se positivas ou negativas, economias ou 
deseconomias, respectivamente1295. 

Logo, a implementação de métodos de produção e consumo 

ambientalmente equilibrados depende da internalização dos custos da natureza na 

cadeia produtiva. Destarte, as externalidades ambientais negativas provocam o 

descolamento dos custos de produção e preços de venda, equilibrando socialmente 

a relação de custo e benefício ambiental. Raslan arremata: 

Enfim, as externalidades negativas geram uma tendência para que 
os agentes econômicos levem a cabo atividades que socialmente 
seria preferível que não concretizassem ou que só concretizassem 
em menor medida1296. 

A relevância da exploração adequada do problema da externalização de 

custos e seus reflexos como estímulos para cooperação social é pontuada por 

Scruton em reflexão considerando a teoria dos jogos e o dilema do prisioneiro1297, no 

                                            
1295 RASLAN, Alexandre Lima. op. cit., 2012, p. 112. 
1296 RASLAN, Alexandre Lima. op. cit., 2012, p. 113. 
1297 O dilema do prisioneiro é comumente citado quando da análise do “equilíbrio de Nash”, 
desenvolvido pelo matemático norte-americano John Nash em sua tese de doutorado em 1950 e que 
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que segue: 

A teoria dos jogos nos diz que, enquanto o clássico dilema do 
prisioneiro tem uma solução equilibrada, em que ambas as partes 
terminam por ficar em situação pior em relação às possibilidades, 
esse resultado advém da falta de informação. Os dois prisioneiros 
são mantidos em isolamento, de modo que nenhum deles sabe da 
decisão do outro. No caso de uma interação mais frenética, no 
transcorrer da qual o jogo é diversas vezes encenado, os parceiros 
adquirirão conhecimento das estratégias de um e de outro e 
ajustarão suas decisões segundo esse conhecimento. A solução de 
equilíbrio não será mais “trapaceie sempre”, mas, em vez disso, o 
“olho por olho”; ou seja, comece cooperando, então espelhe-se no 
outro e faça a mesma coisa – trapaceie se o outro trapacear e 
coopere quando ele cooperar. Esse resultado gera consequências 
surpreendentes, primeiro por mostrar que os seres racionais têm 
uma disposição espontânea para se orientar segundo estratégias de 
cooperação em resposta a situações potenciais de conflito. Segundo 
porque sugere que os genes que produzem disposições cooperativas 
em seus fenótipos serão selecionados, de modo que o espírito de 
“altruísmo” compreenderá a norma dos animais sociais (...)1298.  

O trecho supracitado destaca a ideia de que bons estímulos em meio a 

um conjunto de ações cooperativas promovem boas condutas coletivas. A 

concepção de que “bondade gera bondade” e de que “gentileza gera gentileza” 

merece consideração a partir dos devidos estímulos para um racional processo de 

tomada de decisões cooperativo e solidário. 

                                                                                                                                        
lhe concedeu o Nobel de Economia em 1994. O equilíbrio de Nash demonstra que em situações 
estratégicas nem sempre a melhor situação para o indivíduo é a melhor para o grupo. O “dilema do 
prisioneiro” consiste no seguinte exemplo: dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem 
provas insuficientes para os condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo 
acordo: se um dos prisioneiros, confessando, testemunhar contra o outro e esse outro permanecer 
em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 (dez) anos de 
sentença. Se ambos ficarem em silêncio a polícia só pode condená-los a 6 (seis) meses de cadeia 
cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 (cinco) anos de cadeia. Cada prisioneiro faz 
a sua decisão sem saber que decisão o outro vai tomar, e nenhum tem certeza da decisão do outro. A 
questão que o dilema propõe é: o que vai acontecer? Como o prisioneiro vai reagir? Pelo equilíbrio de 
Nash, a melhor ação estratégica a ser tomada é ambos os prisioneiros “desertarem”, ou seja, não 
cooperarem e escolherem confessar, o que poderia levar a uma soltura, mas que com a confissão do 
comparsa imporia um resultando de cinco anos de prisão para cada. É um jogo não-cooperativo, uma 
vez que o equilíbrio aponta nesse sentido, e estático, pois ocorre uma vez só e os prisioneiros não 
têm conhecimento da escolha um do outro. Além disso, o melhor resultado seria ambos ficarem em 
silêncio e pegarem a menor pena, mas que poderia ocasionar numa condenação de 10 (dez) anos 
caso o outro comparsa testemunhasse contra o aquele que silenciou. Em verdade, a lógica proposta 
pelo "ótimo de Pareto", de eficiência econômica ou ganho após uma troca (vide capítulo 2.2.3 retro), 
fica prejudicada no caso dos prisioneiros, pois a decisão de um prisioneiro interfere diretamente no 
resultado a ser distribuído ao outro. (CARVALHO, Cristiano. op. cit., 2020, pp. 121-122). 
1298 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, pp. 127-
128. 
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A ação comunitária, dotada de enforcement, ou seja, de força de coerção 

para alcançar e exigir efetividade, é capaz de produzir bons resultados 

influenciadores de bom comportamento. Scruton destaca um exemplo histórico de 

administração de sucesso da gestão do uso da água, importante bem comum, por 

uma instituição milenar com atuação reconhecida pela Universidade de Alicante, o 

Tribunal de Águas de Valência1299. Para o referido autor, os recursos comuns – 

patrimônio comum –, quando geridos de forma equilibrada e cooperada, deixam de 

ser explorados em proporções indesejáveis do ponto de vista social e não são 

esgotados: 

Eles se estendem ao domínio do “Patrimônio Comum dos Recursos”, 
(...) que demonstram casos de sucesso na administração dos 
problemas comuns. A divisão do uso da água entre os agricultores 
das regiões áridas da Espanha, por exemplo, foi gerida, durante 
séculos, segundo leis regionalmente constituídas e por tribunais 
estabelecidos sob o auspício das jurisdições locais (...). As soluções 
para a tragédia dos comuns dependem do interesse próprio de seres 
humanos essencialmente cooperativos. Muito da antipatia que se 
tem pelas soluções de mercado vem dos que o enxergam como um 
arranjo puramente competitivo, no qual o peixe devora o peixinho, e 
o peixão devora os dois. No entanto, num mercado genuíno, a 
competição depende da cooperação, e são os entes dispostos a 
cooperar que o fazem funcionar. (...) os mercados precisam cumprir o 
que prometem, e precisam resolver conflitos e punir trapaças. Eles 
promovem uma vibrante cooperação entre os seus participantes, 
que, em sua grande maioria, estão envolvidos em um jogo que soma 
benefícios1300.  

Percebe-se o destaque para o mercado e para as interações cooperativas 

e competitivas entre seus integrantes e participantes. A fim de evitar a exaustão dos 

recursos naturais, o cuidado dos mercados deve ser acentuado, não só para cuidar 

dos que vivem no presente, mas também para beneficiar as futuras gerações. A 

mentalidade de que tudo aquilo que for extinto em termos de recursos ambientais 

poderá ser substituído pelo homem já não alcança mais simpatia de todos. A gestão 

                                            
1299 O Tribunal de Águas de Valência, formalmente denominado “Tribunal de las aguas de la Vega de 
Valencia”, é considerado a mais antiga instituição de justiça existente na Europa, milenar pelos 
registros de que desde os romanos há havia algum tipo de instituição jurídica que deliberava sobre 
problemas com a água nas terras de Valência, Espanha. A Constituição da Espanha de 1978, em seu 
artigo 125, ressalva a existência de tribunais consuetudinários e tradicionais (SCHAPPO, Suzana 
Moraes. Intercâmbio cultural: o Tribunal de Águas de Valência. Disponível em: 
<https://www6.univali.br/seer/index.php/acts/article/view/17142/9724>. Acesso em 20 nov. 2020). 
1300 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, pp. 128-
129. 
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adequada dos resíduos, por oportuno, contribui decisivamente para a preservação 

da matéria-prima da natureza e para o desenvolvimento das atividades humanas. 

Scruton também contribui com este debate: 

Mercados e quasi-mercados podem ser bons em produzir substitutos 
para recursos que foram esgotados, mas seu desempenho é muito 
inferior quando têm de gerir os resíduos que produzem. Resíduo é o 
tipo de custo que todos procuram repassar. Nossos problemas 
ambientais mais graves surgiram porque os escoadouros 
tradicionais, dos quais as pessoas sempre dependeram – os 
oceanos, a atmosfera, os rios e o solo –, encontram-se exauridos em 
sua capacidade de absorver e reciclar os resíduos que despejamos 
sobre eles. Ademais, não há substitutos para esses escoadouros. A 
partir de certo ponto, um escoadouro degradado trará problemas 
sérios; da mesma forma que uma atmosfera sobrecarregada nos 
trará, em breve, problemas sérios, caso os alarmistas tenham 
razão1301. 

É nesse ponto que a externalização dos custos ganha o destaque de 

Scruton: 

Neste momento, precisamos explorar de forma mais genérica o 
problema da externalização de custos. A defesa clássica do mercado 
nos diz que as transações de mercado são jogos de soma positivos, 
nos quais as partes se beneficiam ao trocar algo que têm por outra 
coisa que preferem – como quando se compra algo que se deseja. O 
benefício adquirido é seu, o custo implicado é seu também, e nem 
você nem o dono da loja perdem na transação. Suponhamos, 
todavia, que fabrique esculturas funerárias de mármore extraído por 
você de uma costa rochosa de sua propriedade. Para extrair o 
mármore você explode a encosta com dinamite, e ao fazer isso 
produz fortes tremores na superfície que acabam danificando o 
alicerce da casa de seu vizinho. Nesse caso, alguns dos custos de 
sua atividade econômica serão absorvidos pelo vizinho, e se você 
conseguir se livrar do problema, estará então “externalizando” ou 
repassando os custos1302. 

A partir de tal convicção é que, para Scruton, o já citado Teorema de 

Coase (vide capítulo 2.2.3 retro) reforça a ideia de que os prejuízos corrigidos por 

leis de responsabilidade e por contratos são instrumentos para que, na ausência de 

custos de transação, o problema da externalização de custos seja superado1303. A 

responsabilização, na esfera ambiental, atua de modo repressivo no intuito de gerar 

                                            
1301 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, pp. 135-
136. 
1302 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, p. 136. 
1303 SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. op. cit., 2016, p. 139. 
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obrigações e custos para quem polui. 

Noutra banda, acredita-se que a ideia de Coase não afasta por completo 

a proposta de Pigou (vide também capítulo 2.2.3 retro) no tocante à necessidade de 

que, havendo falhas do mercado quanto à percepção de externalidades, cabe ao 

estado introduzir um sistema de tributos capaz de recompor efeitos sociais negativos 

produzidos pela ação humana. A tributação ambiental seria uma atuação preventiva 

estatal a fim de também equilibrar a ausência de custos de transação. 

De fato, o processo racional de tomada de decisões observa três 

elementos que condicionam o comportamento humano: (i) a percepção do mundo 

pelo agente social, interpretando e valorando as diferentes circunstâncias; (ii) a 

emergência de opções, as quais são sempre mensuráveis e estáveis, possibilitando 

a sua classificação; (iii) a escolha racional feita pelos indivíduos com base nas suas 

intenções, mesmo que variáveis, aumentando a sua utilidade. Em outras palavras, 

para Timm e Squeff a escolha racional utiliza-se de uma avaliação entre custo e 

benefícios externos ao indivíduo, voltada para a maximização da utilidade a fim de 

conciliar os próprios interesses com aqueles da seara ambiental1304. 

Entrementes, seja pelo resgate do comportamentalismo – behaviorismo 

radical –, seja pela análise econômica do direito – notadamente pelos estudos de 

Pigou e Coase, além da tragédia dos comuns, teoria dos jogos e escolha racional –, 

é que as alternativas que seguem são lançadas, a fim de promover a economia 

circular como paradigma necessário para o enfrentamento dos impactos danosos à 

natureza decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos. 

Inicialmente, buscar-se-á destacar a importância de alguns instrumentos 

já fixados na lei de resíduos sólidos para o fomento da circularidade na gestão dos 

resíduos. Tratar-se-á de medidas de planejamento – planos de resíduos sólidos –, 

de coleta seletiva, de sistemas de logística reversa, de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de educação ambiental e de 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios (tributo, seguro e licitação ambiental). 

                                            
1304 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, pp. 52-53. 
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Além destas, o consumo sustentável e o direito ao reparo 

complementarão a exposição de incentivos para as necessárias decisões a serem 

tomadas a fim de se alcançar uma economia circular na gestão dos resíduos sólidos 

pós-consumo.  

Ao final, a gestão socioambiental do Poder Judiciário de Santa Catarina 

será apresentada como importante exemplo de como normas jurídicas podem 

estimular boas condutas, fomentando circularidade e benefícios à saúde e ao meio 

ambiente. 

 

5.3.3 Instrumentos da política nacional de resíduos sólidos 

A lei de resíduos sólidos fixa alguns instrumentos com vistas à 

implementação de uma gestão de resíduos sólidos integrada, com expectativa do 

alcance de resultados eficientes, eficazes e efetivos. 

Para tanto, a Lei n. 12.305/2010 escolheu meios materiais que serão 

utilizados, tanto pelo poder público, quanto por entidades privadas, para 

concretamente promover a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. Cuida-se, aliás, da materialização dos objetivos 

preestabelecidos nos planos e normas ambientais. 

É no seu art. 8º que a Lei n. 12.305/2010 aponta, em 19 (dezenove) 

incisos, os instrumentos da política nacional de resíduos sólidos. É um grupo 

considerável de mecanismos para o alcance dos objetivos previstos no art. 7º e 

anteriormente suficientemente esclarecidos.  

Para fins deste trabalho, ainda que relevantes, não há necessidade de 

uma abordagem sobre todas estas dezenove ferramentas legais para a concretude 

de uma política nacional. Focar-se-á tão-somente naqueles instrumentos que são 

capazes de fomentar a economia circular e que diretamente alcançam a gestão de 

resíduos sólidos pós-consumo ao oferecerem alternativa relevante para o 

enfrentamento dos impactos danosos à natureza decorrentes da obsolescência 
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planejada. 

Isso posto, entre os instrumentos previstos na lei federal, merecem 

especial destaque nesta tese: a) os planos de resíduos sólidos; b) a coleta seletiva, 

c) os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

d) a educação ambiental; e e) os incentivos fiscais, financeiros e creditícios1305. 

A ideia central é utilizar os instrumentos indicados como forma de 

repensar a gestão de resíduos, de modo responsável e sustentável, com incentivos 

e ferramentas para a reinserção das sobras do consumo na cadeia produtiva, na 

forma da economia circular, gerando menor impacto ao meio ambiente, seja na 

retirada dos recursos da natureza, seja na destinação dos resíduos e disposição dos 

rejeitos nos ecossistemas. 

Passa-se objetivamente aos destaques dos referidos instrumentos. 

 

5.3.3.1 Os planos de resíduos sólidos 

O planejamento é uma importante ferramenta de gestão e administração, 

relacionada com preparação, organização e estrutura para fins de alcance de 

determinados objetivos. Os planos, por sua vez, são a materialização daquilo que foi 

planejado. 

Dito isso, como primeiro instrumento da política nacional de resíduos 

sólidos, o inc. I do art. 8º da Lei n. 12.305/2010 destaca os planos de resíduos 

sólidos, dada a necessidade de pensar o sistema, apontar as dificuldades e preparar 

as ações necessárias para o devido enfrentamento. 

Para Oliveira, os planos nada mais são do que “documentos com o 

diagnóstico e a definição das diretrizes, metas, dinâmicas, instrumentos, normas e 

                                            
1305 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. Art. 8º. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 
Acesso em: 21 abr. 2020. 
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procedimentos para a execução da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos 

no âmbito de sua elaboração”1306. 

É exatamente no conteúdo de planejamento que a lógica de circularidade 

na gestão de resíduos sólidos pós-consumo deve ser pensada, estruturada, 

executada e alcançada. 

Os planos de resíduos sólidos, dentro de uma política de informação e 

transparência, necessitam ser publicizados, a fim de permitir controle social em sua 

formulação, implementação e operacionalização (LPNRS, art. 14, parágrafo único). 

Cuida-se, em verdade, da consagração do direito à informação e ao controle social 

fixado como princípio no art. 6º, inc. X, da LPNRS. 

Os planos de resíduos sólidos podem ser de seis tipos, os quais 

consideram a realidade federativa do país – o Brasil possui três níveis de entes 

estatais, cada qual contando com planos próprios para a gestão dos resíduos –, mas 

também estimulam a formação de parcerias entre regiões, além do seu 

gerenciamento com outras entidades. Em todos estes segmentos, os conceitos da 

economia circular podem ser inseridos. 

O art. 14 da lei de resíduos sólidos apresenta os seguintes planos: (i) 

plano nacional de resíduos sólidos; (ii) planos estaduais de resíduos sólidos; (iii) 

planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; (iv) planos intermunicipais de 

resíduos sólidos; (v) planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e 

(vi) planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Sirvinskas esclarece: 

Os planos deverão ser elaborados pela União, Estados e Municípios, 
e articulados entre si, com prazos, estratégias, competências 
preestabelecidos na lei. A legislação exige um conteúdo mínimo para 
cada plano. Além disso, a articulação e a integração serão realizadas 
entre o Poder Público, setores empresariais e a coletividade, 
observando-se as informações armazenadas no Sistema Nacional de 

                                            
1306 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2 ed., rev., atual. e ampl., Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 623. 
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Informação de Resíduos Sólidos — SINIR, Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento Básico — SINISA e Sistema Nacional 
de Informações sobre Meio Ambiente — SINIMA1307. 

Como se percebe, a lei federal de resíduos ofereceu um mecanismo que 

fomenta não só a reflexão sobre as ações concretas para o trato dos resíduos, mas 

que também estimula o trabalho integrado, na medida em que o impacto ambiental 

da indevida destinação de resíduos não respeita fronteiras e exige a participação de 

todos. 

Dentro de uma lógica de organização que atinja todas as localidades 

brasileiras, importante visualizar a abrangências de cada plano que estrutura a 

gestão de resíduos no Brasil. 

O plano nacional de resíduos sólidos1308 representa a estratégia de 

longo prazo em âmbito nacional para operacionalizar as disposições legais, 

princípios, objetivos e diretrizes da PNRS. É elaborado pela União, sob a 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente, com realização de audiência e 

consultas públicas, a fim de mobilizar a sociedade e estimular a participação de 

todos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos e 

atualizado a cada 4 (quatro) anos, diagnosticando a situação dos resíduos sólidos, 

bem como propondo cenários, diretrizes, normas e fixando metas de redução, 

reutilização, reciclagem, entre outras, para fins de mitigação dos resíduos e rejeitos 

(LPNRS, art. 15 e incisos). 

Também devem ser elaborados planos estaduais de resíduos sólidos, 

com a mesma estrutura do plano nacional e mesmo prazo de vigência – por prazo 

indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos e atualizado a cada 4 (quatro) anos –. 

A aprovação dos planos estaduais, contudo, é condição para que os estados tenham 

acesso aos recursos da União, ou por ela controlados, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

                                            
1307 SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., 2020, p. 489. 
1308 BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 
<http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf>. Acesso em 21 dez. 2020.  
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federais de crédito ou fomento para tal finalidade (LPNRS, art. 16 e seguintes).  

Além disso, poderão os estados aprovar planos microrregionais de 

resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou 

aglomerações urbanas, com a participação obrigatória dos municípios envolvidos, 

não podendo excluir ou substituir as prerrogativas conferidas aos municípios pela 

PNRS, mas estabelecendo soluções integradas para a coleta seletiva, a 

recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos 

(LPNRS, art. 17, §§ 1º, 2º e 3º). 

No tocante aos municípios, cumpre destacar que, dada a sua capilaridade 

e abrangência pelo território nacional, os planos municipais de gestão integrada 

de resíduos sólidos ganham relevância e, se bem aplicados, oferecem efetividade 

à política nacional de resíduos sólidos (LPNRS, art. 18 e seguintes). 

Os municípios tiveram o prazo de 2 (dois) anos da publicação da Lei n. 

12.305/2010 para aprovar seus respectivos planos municipais (LPNRS, art. 55). A 

elaboração dos referidos planos também funciona como condição para o acesso dos 

municípios aos recursos da União ou por ela controlados, tal como acontece com os 

estados. Ainda sobre o acesso aos recursos, serão priorizados os municípios que: (i) 

optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos 

sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se 

inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos 

referidos no § 1º do art. 16; e (ii) implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

A importância dos planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos também é verificada quando se percebe a especial atenção no detalhamento 

do conteúdo mínimo dada pelo legislador, conforme previsão do art. 19 da LPNRS, 

que conta com 19 (dezenove) incisos e 9 (nove) parágrafos. 

Aos municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes foi permitida a 
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elaboração de plano simplificado municipal para a gestão integrada de resíduos 

sólidos, nos termos do § 2º do art. 19 da LPNRS. Tal regra excetua os municípios 

que: (i) integram áreas de especial interesse turístico; (ii) inseridos na área de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional; e (iii) cujo território abranja, total ou parcialmente, 

unidades de conservação (LPNRS, art. 19, § 3º).   

Foi facultada a elaboração de planos intermunicipais de resíduos 

sólidos, em regime de consórcios públicos, com prioridade na percepção de 

recursos da União, e que poderão dispensar a elaboração de plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos (LPNRS, art. 19, inc. III, e § 9º). 

Por fim, a lei de resíduos indica os planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos (LPNRS, art. 20 e seguintes), parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade (LPNRS, art. 24), e que 

consiste no conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos (LPNRS, art. 3º, X), cujo conteúdo mínimo está disposto no art. 21 da Lei n. 

12.305/2010. 

Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos as pessoas físicas e jurídicas geradoras de resíduos sólidos listadas no art. 

20, I, da Lei n. 12.305/2010: (i) resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico, que são os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos 

urbanos; (ii) resíduos industriais, que são os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; (iii) resíduos de serviços de saúde, que são os gerados nos 

serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 

pelos órgãos do Sisnama e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e (iv) 

resíduos de mineração, que são os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios (LPNRS, art. 20, inc. I). 

Ainda, devem aprovar os seus planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos: (i) os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem 
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resíduos perigosos ou que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não 

perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo poder público municipal; (ii) as empresas de construção 

civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama; (iii) os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na 

alínea “j” do inciso I do art. 13 (resíduos de serviços de transportes: os originários de 

portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens 

de fronteira) e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; e (iv) os 

responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 

Sisnama, do SNVS ou do Suasa (LPNRS, art. 20, incs. II a V). 

Em arremate, Lucilene dos Santos distingue os planos de gestão de 

resíduos sólidos do plano de gerenciamento: 

(...) os planos de gestão de resíduos sólidos diferenciam-se dos 
planos de gerenciamento, pois estes últimos são menos abrangentes 
e devem guardar observância aos primeiros. Além disso, enquanto a 
gestão é planejada pelo Poder Público, a elaboração do plano de 
gerenciamento é obrigação ao encargo de geradores de resíduos 
sólidos, como empresas de saneamento, instalações industriais, 
hospitais e clínicas, mineradoras, estabelecimentos comerciais, 
empresas de construção civil, responsáveis por serviços de 
transportes e por atividades agropastoris1309. 

Diante da sistemática de planos apresentadas, pensar a gestão circular 

de resíduos sólidos pós-consumo, notadamente no tocante à destinação e à 

disposição final dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos é fundamental 

instrumento para o tratamento deste tema com repercussões positivas para o meio 

ambiente em municípios, estados e país. 

Apresentada a sistemática dos planos de resíduos sólidos da política 

nacional a respeito e as reais possibilidades de dotar cada um dos planos com uma 

lógica circular no trato dos resíduos, passa-se a apresentar outros instrumentos 

importantes para esta tese. 

                                            
1309 SANTOS, Lucilene dos. A responsabilidade pós-consumo e a logística reversa dos resíduos 
sólidos. Dissertação submetida à Universidade do Valei do Itajaí – UNIVALI. Disponível em: 
<https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/2597/Lucilene%20dos%20Santos.pdf>. 
Acesso em: 22 jul. 2020, pp. 90-91. 
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5.3.3.2 A coleta seletiva 

A coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil pode se dar de duas 

formas: (i) indiferenciada, em que a fonte geradora disponibiliza os resíduos para 

coleta sem segregação prévia; e (ii) coleta seletiva, quando há separação na fonte, 

separação esta que pode se dar entre resíduos secos e úmidos, ou ainda entre 

secos, orgânicos e rejeitos1310. 

É justamente a coleta seletiva que a lei de resíduos aponta como um de 

seus instrumentos para a gestão dos resíduos sólidos. Nos termos do inc. V do art. 

3º da LPNRS, a coleta seletiva consiste na “coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição”. Envolve, portanto, o 

acondicionamento dos resíduos coletados, com o intuito de atender aos aspectos 

sanitários e ambientais preconizados pela lei. 

A implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos é de 

responsabilidade dos municípios, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos (LPNRS, art. 36, inc. II), os quais deverão fixar nos 

planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos as metas de redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem, com vistas a reduzir a quantidade de 

rejeitos encaminhados para disposição final.  

Por tal razão, a coleta seletiva contribui diretamente para a consecução 

da ordem de prioridade para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, 

preconizada pelo art. 9º da LPNRS. A “segregação e a coleta seletiva de resíduos 

sólidos, além de aumentar o seu valor agregado, permitem reduzir os custos dos 

processos voltados ao seu reaproveitamento”1311. 

Ao bem desempenhar este papel de selecionar, segregar, coletar e 

destinar os resíduos sólidos, a coleta seletiva contribui ativamente para uma 

                                            
1310 BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 
<http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf>. Acesso em 21 dez. 2020, p. 18. 
1311 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. op. cit., 2018, p. 1500. 
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economia circular plena, com resultados sociais, econômicos e ambientais 

importantes.  

Por intermédio da coleta seletiva é possível dar destinação final adequada 

aos resíduos sólidos, entre eles aparatos eletroeletrônicos, fazendo-se a devida 

separação entre materiais decorrentes do pós-consumo e que irão para a 

reciclagem, para a reutilização, para a recuperação, para aproveitamento energético 

e até para a compostagem. Ademais, os resíduos não destinados – não passíveis de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis – tornam-se rejeitos e devem receber disposição final 

ambientalmente adequada em aterros.  

Nesse tópico cabe um parêntese. A recente Lei n. 14.026, de 15 de julho 

de 2020, alterou o art. 54 da Lei n. 12.305/2010, fixando nova regra impositiva para a 

implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos 

seguintes termos: 

Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os 
Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal 
de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que 
garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do 
art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam 
definidos os seguintes prazos: 
I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios 
integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de 
Desenvolvimento (Ride) de capitais; 
II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior 
a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para 
Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a 
menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;             
III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 
50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 
2010; e             
IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior 

a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 20101312. 

Na redação original do art. 54 da LPNRS, havia a fixação de uma 

                                            
1312 BRASIL. Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico, 
enre outras providências. Art. 54. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L14026.htm#art6>. Acesso em: 05 dez. 2020. 
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moratória de 4 (quatro) anos para que os entes federados se adequassem aos 

ditames da lei. Contudo, muitos municípios não cumpriram os rigores da norma e 

houve recentemente a alteração do dispositivo, com o intuito de facultar novo prazo 

para que os municípios se ajustem, a fim de dar disposição final ambientalmente 

adequada aos seus rejeitos, fomentando ainda a necessidade de elaboração de 

plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, visando à sua sustentabilidade econômico-financeira.  

Milaré observa que a medida do art. 54 da lei de resíduos buscava não 

apenas conferir efetividade à coleta seletiva, mas também extinguir a prática nefasta 

de disposição de todo e qualquer resíduo, aproveitável ou não, em lixões. Referido 

autor conclui, em tom crítico, afirmando que o desrespeito ao prazo fixado ainda no 

ano de 2010 pela lei confirma “a velha história – obras que não aparecem e, 

portanto, não rendem votos, como coleta e tratamento de lixo, não recebem atenção 

e recursos, embora sejam vitais para a população”1313. 

Além de se tratar de um importante instrumento de preservação ambiental 

e de valorização econômica, a coleta seletiva também representa fundamental 

ferramenta para melhorias sociais, uma vez que prioriza a participação de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. Colhe-se 

do plano nacional de resíduos sólidos: 

O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 
promotor de cidadania, como um dos pilares da PNRS, traz uma 
perspectiva importante para a gestão integrada dos resíduos sólidos 
por meio de ações coordenadas que viabilizem a inclusão  
socioeconômica e produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis, na condição de agentes ativos na consecução dos 
objetivos da Política e na recuperação efetiva de parte dos resíduos  
sólidos gerados1314. 

A coleta seletiva é mais uma importante alternativa de concretização da 

máxima “pensar globalmente, agir localmente”, pois se trata de instrumento social de 

                                            
1313 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. op. cit., 2018, p. 1500. 
1314 BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 
<http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf>. Acesso em 21 dez. 2020, p. 40. 
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atendimento da sociedade, mas que tem sua efetividade atrelada à participação 

individual de todos. O cenário, conforme relatório da ABRELPE, ainda deixa muito a 

desejar: 

(...) mesmo após três décadas de coleta seletiva em algumas 
cidades brasileiras e muitas campanhas e ações sobre o tema, uma 
pesquisa Ibope publicada em 2018, que aplicou entrevistas a 1.816 
pessoas de todos os Estados e Distrito Federal e teve por objetivo 
conhecer a percepção do brasileiro sobre os resíduos, aponta que a 
população pouco ou nada sabe sobre coleta seletiva. Os dados 
mostram que 98% das pessoas enxergam a reciclagem como algo 
importante para o futuro do país e 94% concordam que a forma 
correta de descartar os resíduos é separando materiais que podem 
ser reciclados. Por outro lado, essa percepção não se reflete no 
comportamento: 75% revelaram não separar seus resíduos em casa, 
e uma das possíveis razões que levam a isso é a falta de informação, 
já que 66% dos entrevistados afirmaram saber pouco ou nada a 
respeito de coleta seletiva. Além disso, o estudo revela 
desconhecimento sobre quais materiais podem ser reciclados, onde 
somente 4% das pessoas sabem que as embalagens longa vida são 
recicláveis e 60% não reconhecem as garrafas PET como um tipo de 
plástico reciclável1315. 

Enfim, apesar de um quadro desolador, ainda há tempo de atentar para 

este importante instrumento fomentador da gestão dos resíduos sólidos pós-

consumo, com ganhos na mitigação da extração dos recursos naturais e na 

destinação e na disposição final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos, 

respectivamente. Os benefícios, por certo, alcançarão a todos. 

 

5.3.3.3 A logística reversa  

A logística reversa é mais um dos instrumentos da gestão integrada da 

PNRS que abarca regras sobre o gerenciamento, soluções econômicas e sociais ao 

deduzir para a iniciativa privada a responsabilidade pela destinação final 

ambientalmente adequada de determinados resíduos sólidos pós-consumo, tidos por 

perigosos, tais como os equipamentos eletroeletrônicos. 

Para Silva e Oliveira, a logística reversa é um dos mais importantes 
                                            
1315 ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2018/2019. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/download-panorama-2018-2019/>. Acesso em: 24 fev. 2020, p. 65. 
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instrumentos de concretização dos objetivos e princípios da PNRS. Explicam: 

Configura-se como um instrumento de desenvolvimento econômico e 
social para viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao 
setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. Reveste-se em uma das ferramentas para a 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos1316. 

A logística reversa encontra-se disposta no art. 8º, inc. III, da Lei n. 

12.305/2010, sendo que seu conceito legal está expresso no art. 3º, inc. XII, do 

mesmo diploma legal, definindo-se como 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. 

Com efeito, trata-se de procedimento para facilitar a coleta e o retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor e/ou do resíduo produzido em casos 

específicos, independentemente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos1317. 

Lemos e Mendes destacam que todos aqueles que participam do ciclo de 

vida do produto, portanto, são juridicamente responsáveis pelos resíduos gerados a 

partir de sua atividade, tendo em vista a posição privilegiada que ocupam no âmbito 

da cadeia produtiva. Esta responsabilidade se inicia com o desenvolvimento e 

fabricação do produto ou da embalagem e permanece até a disposição final, 

gerando a obrigação de atuação inclusive preventiva diante de potenciais danos 

ambientais decorrentes de eventuais resíduos produzidos1318. 

A propósito, importante frisar que os preceitos da Lei n. 12.305/2010 

tornam clara a dedução de que a visão objetivista deve ser adotada para o conceito 

de resíduos. Lemos e Mendes justificam: 

                                            
1316 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 222. 
1317 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 222. 
1318 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 45. 
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(...) não existe dúvida de que se adota no país a visão objetivista do 
resíduo, pouco importando tratar-se ou não de matéria-prima 
secundária, já que o referido dispositivo legal considera a logística 
reversa como meio de viabilizar a coleta e o retorno dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, de forma ampla, tanto para destinação 
final, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético dos resíduos, quanto 
para disposição final ambientalmente adequada, no caso dos rejeitos 
(art. 33, § 6º, da PNRS)1319. 

Prosseguindo, assim como a coleta seletiva, a logística reversa também 

configura um sistema de recolhimento e de restituição de resíduos, com o fito de 

melhor destiná-los sob o enfoque de adequação ambiental. Contudo, importante a 

seguinte distinção: enquanto a coleta seletiva é uma obrigação dos titulares dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos – ligados ao setor público –, a logística 

reversa é uma obrigação voltada para o setor empresarial, haja vista o caráter de 

periculosidade dos resíduos tutelados. 

O custo dessa obrigação de destinar adequadamente os rejeitos de 

produção é repassado ao setor empresarial, que deve internalizá-lo a fim de que a 

coletividade não arque com tais gastos sob a forma de danos socioambientais. 

Recai, portanto, sobre os geradores de determinados resíduos a responsabilidade 

pela gestão integrada das sobras e restos de suas atividades, influenciando 

diretamente nas ações de gerenciamento de resíduos e rejeitos. 

Corroborando tais apontamentos, Milaré explica que a logística reversa 

constitui uma das ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tratando-se de aplicação concreta do 

princípio do poluidor-pagador na medida em que exige a internalização dos custos 

provenientes da destinação e da disposição final dos resíduos sólidos gerados por 

determinados produtos ao responsabilizar aquele que aufere o bônus com o ônus da 

sua atividade potencialmente poluidora1320.  

A respeito, cumpre anotar que há semelhanças e diferenças entre a 

logística reversa e a economia circular.  

                                            
1319 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 46. 
1320 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 1501. 
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A logística reversa se preocupa com a operacionalização do retorno dos 

bens de pósuso ou pósconsumo (utilizando atividades logísticas como: transporte, 

gestão de estoques, armazenagem, manuseio, etc.), reinserindo-os no ciclo de 

produção ou de negócios (pelo reuso, remanufatura, recondicionamento, reciclagem, 

revenda ao mercado secundário, etc.). Ao promover tal ação, a logística reversa 

observa o comando legal ao mesmo tempo em que dá cumprimento a objetivo 

fundamental da economia circular, consistente na reintrodução dos resíduos na 

cadeia de produtiva. 

Noutro viés, a logística reversa atua partir da formação do resíduo sólido, 

após o final dos processos logísticos diretos, ou seja, após o consumo ou uso pelo 

consumidor, ocasião em que inicia a sua tarefa. A economia circular, diferentemente, 

atua durante todo o ciclo produtivo, desde a concepção do produto, passando pela 

fase de extração dos recursos naturais adequados, prosseguindo no 

desenvolvimento do design, na definição dos materiais que irão compô-lo, sua vida 

útil e seu uso sustentável, e um ciclo infinito de não geração de rejeito, observando o 

conceito do berço ao berço – “cradle to cradle”. 

O diferencial da economia circular é apontado por Ohde: 

(...) a Economia Circular pressupõe o uso de tecnologia de ponta. 
Desde seu conceito e primeira manufatura, um produto deve ser feito 
já se tendo em mente a reutilização. Portanto, além das tradicionais 
preocupações com design, características funcionais, qualidade e 
custos, é necessário agregar requisitos de uso de materiais 
reciclados, recicláveis, não perigosos, com possibilidade de fácil 
desmontagem e reaproveitamento de peças como matéria-prima. 
Estamos, então, falando da manufatura do futuro – e não estamos 
nos referindo aqui à robotização ou à automação de processos, mas, 
sim, ao modo como extraímos, tratamos e reutilizamos os bens1321. 

Veja-se, portanto, que as preocupações com a coleta, o tratamento e a 

destinação dos resíduos sólidos, funções típicas da logística reversa, representam 

apenas uma parte do problema ambiental e que acabam por ser abarcadas de forma 

mais efetiva na visão da economia circular.  

A economia circular, repisa-se, é um conceito holístico que pensa no 

                                            
1321 OHDE, Carlos (org.). op. cit., 2018, pos. 441 de 3743 – 13%. 
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resíduo antes de ele ter sido gerado, ou seja, na extração, redução na fonte, 

abrangendo inclusive a ideia do desenho do produto. A logística reversa, a seu 

modo, visa a operacionalizar somente o retorno do resíduo ao ciclo produtivo e de 

negócios.  

Ainda que se trate de ideia mais restrita que o conceito trazido pela 

economia circular, a logística reversa configura-se como importante instrumento para 

a gestão de resíduos sólidos no Brasil. 

O art. 33, da LPNRS, indica que estão obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: (i) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 

regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista; (vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Importante anotar que o referido artigo aponta exemplos de resíduos 

perigosos, os quais, pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental e, por isso, trazem esta especial responsabilidade e obrigação para os 

seus fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (LPNRS, art. 13, inc. II, 

“a”). 

No tocante aos produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso 

doméstico existentes no mercado interno, recente regulamento – Decreto n. 

10.240/2020 –, passou a disciplinar a estruturação, a implementação e a 

operacionalização de sistema de logística reversa dos mesmos (art. 4º do referido 

Decreto), organizando a implementação do sistema de logística reversa e fixando 
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obrigações, objetivos e metas para fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, além de fazer outros encaminhamentos. 

Os aparatos eletroeletrônicos, como já destacado nesta tese (vide 

capítulo 4.2.4.3 retro), são típicos resíduos sólidos pós-consumo e, por se tratarem 

de alvo constante da estratégia de mercado denominada obsolescência planejada, 

são produzidos em grande escala e, consequentemente, cada vez mais são objeto 

de descarte. 

Contextualizando a importância da logística reversa para os resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos e para a formação de uma cultura de destinação 

adequada do e-lixo, Lemos e Mendes explicam: 

(...) no caso dos equipamentos eletroeletrônicos, após o período útil 
haverá o descarte. É sabido que esse denominado “lixo eletrônico” 
(ou e-lixo) bastante prejudica o meio ambiente e que certamente o 
destino mais utilizado pela população ainda hoje tem sido o lixo 
comum, quando não as vias públicas1322. 

A logística reversa, repisa-se, é um instrumento da PNRS por meio da 

qual o produto retorno à cadeia produtiva após o consumo e o descarte pelo 

consumidor final. Deve ser estrutura pelos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciante e a sua formalização ocorre mediante quatro formas: (i) previsão legal; 

(ii) acordos setoriais; (iii) regulamento; e (iv) termos de compromisso (LPNRS, art. 

33, § 1º)1323. 

O rol do art. 33 da LPNRS é taxativo. Contudo, o citado § 1º do art. 33 da 

lei de resíduos autoriza, na forma do disposto em regulamento, acordos setoriais e 

termos de compromisso, o referido rol poderá ser ampliado, estendendo-se a 

produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 

demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão 

do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

Os exemplos de organização do setor empresarial para concretização da 

logística reversa encontram-se no § 3º, também do art. 33, da LPNRS: (i) implantar 

                                            
1322 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; MENDES, João Múcio Amado. op. cit., 2013, p. 45. 
1323 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 222. 
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procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas; (ii) disponibilizar 

postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; (iii) atuar em parceria com 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis.  

No cotidiano atual, é comum encontrar recipientes para coleta em 

mercados e estabelecimentos, deixados por indústrias ou empresas que buscam 

reaproveitar as sobras na cadeia produtiva. Cinco exemplos comuns no Brasil de 

logística reversa são: retorno das embalagens plásticas de óleo lubrificante; retorno 

de lâmpadas fluorescentes, de vapor, de sódio e de mercúrio e de luz mista; retorno 

de pilhas e baterias; destinação de pneus; destinação de embalagens em geral 

(papel, plástico e papelão); destinação de produtos eletrônicos e seus componentes 

(computadores, celulares, televisões); e destinação de agrotóxicos e medicamentos.  

Interessante destacar dois exemplos sobre a importância de uma efetiva 

implementação da logística reversa. No primeiro, o destaque vai para os “sacos 

plásticos” e a tendência mundial de proibição da sua utilização indiscriminada, como 

ainda ocorre no Brasil: 

1. A mais volumosa categoria de produtos que estamos descartando 
nos Estados Unidos, e talvez a mais irritante, é a de embalagens e 
recipientes. Talvez você esteja surpreso por eu chamá-los de 
“produtos”, mas faz sentido, porque, na prática, funcionam como tal. 
Com certeza o que você deseja é o creme de amendoim e não o 
pote; o aparelho de mp3, e não a caixa de plástico; a espuma de 
barbear, e não o tubo de metal. Só que, muitas vezes, é tão somente 
a embalagem que diferencia as marcas concorrentes. Claro que, no 
caso de alguns alimentos e itens delicados, o invólucro desempenha 
a importante função de conservá-los intactos, porém, isso não altera 
o fato de que ele foi concebido como um produto individualizado que 
estimula a compra. Exemplos particularmente perniciosos de 
embalagens são os frágeis sacos plásticos usados para embalar as 
coisas e os recipientes descartáveis de bebidas. Quanto aos 
primeiros, em todo o mundo, felizmente, os governos começam a 
apertar o cerco: na China e na África do Sul, há proibições explícitas; 
na Irlanda, na Itália, na Bélgica e em Taiwan, foi estabelecida uma 
taxa para a sua utilização.26 Na Irlanda, seis meses após a 
implementação do imposto, em 2002, a disseminação dos sacos 
plásticos havia declinado 90%1324. 

No segundo exemplo, interessante demonstração de como a logística 

                                            
1324 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 208. 
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reversa pode ser facilmente estimulada. No caso, a devolução de vasilhames 

retornáveis, a partir de um pequeno incentivo econômico – depósito da embalagem 

em máquina de recolhimento em troca de dinheiro –, promove impactos sociais, 

econômicos e ambientais positivos, bem como fomenta a circularidade, gerando 

cultura comportamental individual de destinar de forma ambientalmente adequada o 

resíduo pós-consumo:  

 

A regulamentação sobre o uso de vasilhames retornáveis determina 
que o consumidor pague uma taxa entre cinco e dez centavos de 
dólar sobre cada garrafa de bebida, valor que lhe é devolvido quando 
ele retorna com o recipiente vazio. Essa lei simples já comprovou ser 
singularmente eficaz na redução do descarte de garrafas, uma vez 
que estimula a produção de vasilhames retornáveis e a reciclagem, 
preserva matérias-primas, economiza energia e gera empregos. 
Apesar da oposição ferrenha da indústria, a lei está em vigor em 
onze estados americanos, oito províncias canadenses e vários 
países, como Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suécia1325.  

Independentemente das práticas de incentivo à correta destinação dos 

resíduos, na estrutura da logística reversa cada protagonista deve cumprir sua 

parcela de responsabilidade compartilhada conforme Silva e Oliveira pontuam: 

(a) os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens 
objeto de logística reversa. Devem também acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados 
e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis para coleta ou devolução; 
(b) os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens 
reunidos ou devolvidos; 
(c) os fabricantes e os importadores darão destinação 
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos 
ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final 
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão 
competente do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e, se 
houver, pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos1326. 

Do exposto, ainda que a responsabilidade seja compartilhada, importante 

ressaltar o estímulo legal que indica os consumidores como atores fundamentais 

                                            
1325 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, pp. 209-210. 
1326 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 222. 
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para o efetivo sucesso dos programas de logística reversa, em especial na gestão 

de resíduos sólidos pós-consumo de produtos eletroeletrônicos e seus componentes 

de uso doméstico, fomentando, mais do que o hábito de bem destinar resíduos, a 

circularidade da cadeia produtiva deste tipo de aparato. 

 

5.3.3.3.1 A logística reversa e o tratamento jurídico dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos 

Passando ao tratamento jurídico dos resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos, que ocupam gigantesco segmento da iniciativa privada e alcançam 

impressionante volume notadamente por conta da obsolescência planejada, o 

enfoque normativo recai sobre o Decreto n. 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, que 

tem como objeto a estruturação, a implementação e a operacionalização de sistema 

de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso 

doméstico existentes no mercado interno (art. 4º do referido Decreto).  

É no citado diploma que se apresenta, no anexo I, a relação de produtos 

eletroeletrônicos objeto do sistema de logística reversa, em rol extenso, mas não 

exaustivo, que pode ser atualizado mediante provocação de empresas e entidades 

gestoras interessadas. 

O conceito de produtos eletroeletrônicos já mereceu destaque em etapa 

anterior deste texto (vide capítulo 4.2.4.3 retro), mas convém relembrar que o 

decreto os define como os equipamentos de uso doméstico cujo funcionamento 

depende de correntes elétricas com tensão nominal de, no máximo, duzentos e 

quarenta volts (Decreto n. 10.420/2020, art. 3º, inc. XIV). 

Considerando que o foco do Decreto n. 10.240/2020 são os produtos 

eletroeletrônicos – e seus componentes – de uso doméstico existentes no mercado 

interno, o art. 5º do referido decreto indica quais bens não constituem seu objeto: (i) 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso não doméstico, incluídos os 

produtos de uso corporativo e os produtos utilizados em processos produtivos por 

usuários profissionais; (ii) produtos eletroeletrônicos de origem, uso ou aplicação em 
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serviços de saúde, incluídos os produtos utilizados nas residências (home care); (iii) 

pilhas, baterias ou lâmpadas não integrantes ou removíveis da estrutura física dos 

produtos eletroeletrônicos constantes do Anexo I, que constituem objeto de sistemas 

de logística reversa próprio; (iv) componentes eletroeletrônicos individualizados e 

não fixados aos produtos eletroeletrônicos de que trata este Decreto; e (v) grandes 

quantidades ou volumes de produtos eletroeletrônicos oriundos de grandes 

geradores de resíduos sólidos, na forma da legislação municipal ou distrital. 

A partir do Decreto n. 10.240/2020 foi fixado importante marco temporal 

para a estruturação e implementação do sistema de logística reversa de produtos 

eletroeletrônicos. A fase 1 iniciou com a publicação do decreto e terminou em 31 de 

dezembro de 2020 e a fase 2 inicia a partir de 1º de janeiro de 2021. O objetivo do 

decreto foi vincular obrigações concretas para fabricantes, importadores, 

comerciantes e distribuidores, bem como a prestadores de serviços e do próprio 

poder público para a adoção de medidas que possibilitem a plenitude da logística 

reversa de aparatos eletroeletrônicos. 

Como medidas de operacionalização do sistema de logística reversa e 

para o gerenciamento de produtos eletroeletrônicos descartados, o art. 9º do 

Decreto n. 10.240/2020 destaca: (i) descarte, pelos consumidores, dos produtos 

eletroeletrônicos em pontos de recebimento; (ii) recebimento e armazenamento 

temporário dos produtos eletroeletrônicos descartados em pontos de recebimento ou 

em pontos de consolidação, conforme o caso; (iii) transporte dos produtos 

eletroeletrônicos descartados dos pontos de recebimento até os pontos de 

consolidação, se necessário; e (iv) destinação final ambientalmente adequada. 

Aos consumidores, o mencionado decreto impôs a sua participação no 

sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos, fixando as seguintes 

obrigações: (i) segregar e armazenar os produtos eletroeletrônicos separadamente 

das outras frações de resíduos sólidos, para a manutenção de sua integridade física 

e prevenção de riscos à saúde humana ou de danos ao meio ambiente; (ii) remover, 

previamente ao descarte, as informações e os dados privados e os programas em 

que eles estejam armazenados nos produtos eletroeletrônicos, discos rígidos, 

cartões de memória e estruturas semelhantes, quando existentes; e (iii) descartar os 
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produtos eletroeletrônicos de forma adequada e desligados, nos pontos de 

recebimento específicos do sistema de logística reversa, observados os 

procedimentos e as orientações relativas aos descartes constantes dos manuais dos 

produtos, do manual operacional básico ou dos demais meios de comunicação 

previstos no art. 43 (Decreto n. 10.240/2020, art. 31). 

Indo além, o art. 32 do Decreto n. 10.240/2020 definiu que o descarte dos 

produtos eletroeletrônicos efetuado no âmbito do sistema de logística reversa 

implica na perda da propriedade tácita e imediata, de forma irrevogável e irretratável, 

dispensadas formalidades adicionais, bem como na ciência do consumidor de que 

os dados neles eventualmente armazenados são irrecuperáveis e de que nenhuma 

forma de indenização, pagamento ou ressarcimento lhe será devida. 

O decreto também fixa obrigações aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes nos arts. 33, 35 e 36. Em todas as obrigações fixadas, 

prevalece a lógica de responsabilidade compartilhada na medida da sua participação 

na cadeia produtiva, cabendo funções específicas a fim de propiciar a plena 

efetivação da logística reversa para os aparatos eletroeletrônicos. 

Por fim, importante ressaltar que a implantação do sistema de logística 

reversa, nos moldes do Decreto n. 10.240/2020, tem como objetivo a criação e a 

estruturação de um sistema para recebimento e destinação final ambientalmente 

adequada de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico (art. 47), havendo 

inclusive definição e priorização da quantidade e da localização de pontos de 

recebimento dos resíduos e produtos, conforme os seguintes parâmetros: I - a 

quantidade de domicílios com energia elétrica; II - a estimativa da quantidade de 

produtos eletroeletrônicos e de seus componentes comercializados no mercado 

interno; III - a estimativa da quantidade de produtos eletroeletrônicos e de seus 

componentes descartados pelos consumidores anualmente; IV - a demonstração da 

capacidade de financiamento do sistema de logística reversa; V - a distribuição 

geográfica do uso de produtos eletroeletrônicos e de seus componentes; VI - os 

dados demográficos, tais como população, densidade populacional e quantidade de 

pessoas residentes na área urbana; VII - a distribuição demográfica das atividades 

econômicas; VIII - a distância de deslocamento dos consumidores aos pontos de 
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recebimento; e IX - a infraestrutura atual e futura do País, para gerenciamento, 

transporte e destinação final ambientalmente adequada de produtos 

eletroeletrônicos (Decreto n. 10.240/2020, art. 48). 

Como se vê, o Decreto n. 10.240/2020 busca dar efetividade à logística 

reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, inclusive com reflexos nos 

âmbitos administrativo, civil e penal – até mesmo para os consumidores –, nas 

hipóteses de descumprimento (art. 65). 

Trata-se de importante instrumento jurídico que chegou em hora 

apropriada para estimular boas e necessárias práticas circulares e ambientalmente 

adequadas para a gestão deste tipo de resíduo sólido pós-consumo tão comum na 

pós-modernidade. 

 

5.3.3.4 A responsabilidade ambiental, pós-consumo e compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos 

Já não é novidade nesta pesquisa dizer que o direito, como ciência, deve 

estar atento à evolução da vida, na medida em que pode moldar condutas, incentivar 

práticas e estimular ações. Neste contexto, um importante instituto jurídico 

apresenta-se como um fator externo, de ordem legal e jurisdicional, apto a interferir 

na gestão de entidades e na conscientização dos indivíduos e empresas, dando-lhes 

um olhar voltado para a proteção do meio ambiente: a responsabilidade ambiental. 

Com o desenvolvimento das relações sociais e do progresso científico e 

tecnológico, cada vez mais se acentuam as hipóteses que podem gerar obrigação 

de indenizar, em todo e qualquer ramo da atividade humana. Neste rumo, o direito 

está em evolução para assegurar a reparação de qualquer lesão, entre elas os 

prejuízos ao meio ambiente; concomitantemente, a responsabilidade ambiental 

também se encontra em processo de construção permanente. 

A massificação da produção forjou o consumo em grandes quantidades e 

em larga escala, gerando, por sua vez, “(...) dano em série, dano em massa, dano 
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coletivo, cujo autor, muitas vezes, é anônimo, sem rosto, sem nome, sem 

identidade”1327. A responsabilidade ambiental vincula-se, portanto, à problemática da 

vida do homem em sociedade e da sua relação com os ecossistemas ecológicos, 

exigindo deste que oriente sua conduta de modo a não causar prejuízos a outro, 

evitando lesões e danos ambientais. 

Como a vida humana em sociedade apresenta mudanças constantes, o 

instituto da responsabilidade vem se redesenhando. Na atualidade, com danos cada 

vez mais frequentes e dificuldades maiores de apontar responsáveis, presencia-se o 

declínio do pressuposto da culpa e do subjetivismo, transmudando-se para um 

modelo de responsabilidade objetiva.  

Cavalieri Filho fala em socialização dos riscos: 

(...) se antes a regra era a irresponsabilidade e a responsabilidade a 
exceção, porque o grande contingente de atos danosos estava 
protegido pelo manto da culpa, agora, e daqui para frente cada vez 
mais, a regra será a responsabilidade objetiva por exigência da 
solidariedade social e da proteção do cidadão, consumidor e 
usuários de serviços públicos e privados. O legislador, a 
jurisprudência e a doutrina continuarão se esforçando, pelos mais 
variados meios e processos técnicos apropriados, para estarem 
sempre ao lado da vítima a fim de assegurar-lhe uma situação 
favorável1328. 

Presentemente, o ordenamento jurídico brasileiro possui um sistema de 

responsabilidade ambiental complexo, que permite a convivência das várias 

espécies de responsabilidade – civil, administrativa e penal, por onde perpassam 

questões ambientais, sendo, por isso, possível falar em responsabilidade civil 

ambiental, responsabilidade administrativa ambiental e responsabilidade penal 

ambiental –, exigindo do operador do Direito a mais perfeita adequação da norma ao 

caso concreto. 

Abre-se um parêntese. A Lei n. 26, de 23 de outubro de 2007, trata da 

“responsabilidad medioambiental” na Espanha1329. Diferentemente do ordenamento 

                                            
1327 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 4.  
1328 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 9.  
1329 ESPANHA. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. Boletín 
Oficial del Estado n. 255, de 24/10/2007. Disponível em: 
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jurídico brasileiro, para os espanhóis há uma quarta via para o trato da prevenção e 

da reparação do dano ambiental, que se soma à responsabilidade civil, penal e 

administrativa. Referida lei espanhola apenas se aplica aos danos ambientais de 

caráter difuso, quando seja possível estabelecer um vínculo causal entre os danos e 

as atividades de operadores concretos, nos termos da referida lei. Para outras 

circunstâncias fáticas, é possível vislumbrar as responsabilidades civil, penal e 

administrativa também no ordenamento jurídico espanhol, de onde se denota um 

grau maior de disposição legislativa para o trato dos danos ambientais. 

Fechado o parêntese, no Brasil, tanto a CRFB/88, em seu art. 225, § 3º, 

quanto a Lei n. 6.938/81, em seu art. 14, § 1º, tratam da responsabilidade objetiva do 

poluidor pelos danos ambientais. Não obstante, a Lei n. 12.305/2010 oferece 

“respectivas formas de responsabilidade para ações destoantes do seu texto e do 

diploma regulamentador”1330, com reflexos civis, penais e administrativos. 

Milaré pontua reflexos da lei de resíduos nos institutos de 

responsabilidade civil, penal e administrativa: 

(...) Responsabilidade civil. 
Colhe-se do (...) art. 51 (Lei n. 12.305/2010) que a ação reparatória 
da danosidade ambiental, na linha do já preconizado pela Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente, pauta-se pelo regime de 
responsabilidade objetiva, fundado no risco inerente à atividade. No 
entanto, importa notar que o art. 28 da Lei 12.305/2010 inovou na 
matéria, ao estabelecer uma linha de corte para a responsabilidade 
do gerador de resíduos sólidos domiciliares (...). Dito de outra 
maneira: a partir do momento em que o gerador de resíduos sólidos 
domiciliares disponibiliza seus resíduos de forma adequada para a 
coleta ou devolve o produto ou a embalagem ao fabricante, 
importador, distribuidor ou comerciante (sistema de logística 
reversa), tem cessada a sua responsabilidade (...). Essa previsão (...)  
possibilita o afastamento da teoria do risco integral (...) ao permitir a 
incidência de uma excludente de responsabilidade. Sim, porque, uma 
vez tendo se desincumbido do que lhe é exigido pela lei, não haverá 
como se vindicar do gerador de resíduos domiciliares a reparação ou 
o ressarcimento de eventual dano verificado no meio ambiente (...). 
Responsabilidade penal. 
O art. 52 da Lei 12.305/2010 considera como de relevante interesse 
ambiental, para efeitos do art. 68 da Lei 9.605/1998, o estrito 
cumprimento de duas obrigações: (i) – de os responsáveis por plano 

                                                                                                                                        
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18475>. Acesso em: 27 abr. 2020.  
1330 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 1513. 
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de gerenciamento de resíduos sólidos manterem atualizadas e 
disponíveis às autoridades competentes, informações completas 
sobre a implementação e operacionalização do aludido plano;  
(ii) – de as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos: a) 
manterem registro atualizado e de fácil acesso de todos os 
procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização 
do plano de gerenciamento de resíduos perigosos; b) informarem 
anualmente ao órgão competente do SISNAMA e, se couber, do 
SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou 
final dos resíduos sob sua responsabilidade; c) adotarem medidas 
destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob 
sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; e 
d) informarem imediatamente aos órgãos competentes sobre a 
ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos 
resíduos perigosos. Com isso, retira-se do subjetivismo do intérprete 
a identificação da “obrigação de relevante interesse ambiental”, 
sempre fluida e discutível, facilitando o enquadramento do infrator no 
referido tipo penal. Outro tanto, por determinação de seu art. 53, 
nova redação foi dada ao § 1º do art. 56 da Lei 9.605/1998, verbis: 
Art. 56. (...). § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I – abandona os 
produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em 
desacordo com as normas ambientais ou de segurança; II – 
manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla 
ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da 
estabelecida em lei ou regulamento (...). 
Responsabilidade administrativa. 
O Decreto 7.404/2010, por determinação de seu art. 84, acrescentou 
às infrações relativas à poluição previstas no art. 62 do Decreto 
6.514/2008, que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais, mais as 
seguintes: Art. 62. (...). IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em 
praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; X – lançar resíduos 
sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto (...); XI – queimar resíduos 
sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para a atividade; XII – descumprir 
obrigação prevista no sistema de logística reversa (...); XIII – deixar 
de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta 
seletiva (...); XIV – destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação 
energética em desconformidade com o § 1º do art. 9º da Lei 12.305, 
de 2010, e respectivo regulamento; XV – deixar de manter 
atualizadas e disponíveis (...) informações completas sobre a 
realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua 
responsabilidade; XVI – não manter atualizadas e disponíveis (...) 
informações completas sobre a implementação e a 
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
sob sua responsabilidade; e XVII – deixar de atender às regras sobre 
registro, gerenciamento e informação (...). Os consumidores que 
descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de 
logística reversa e de coleta seletiva estão sujeitos à advertência. No 
caso de reincidência poderá ser aplicada a penalidade de multa (...), 
que poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente. Importante inovação do 
Decreto 7.404/2010 foi a determinação para se incluir novo artigo no 
Decreto 6.514/2008, direcionado a coibir a importação de resíduos 
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sólidos cujas características causam dano ao meio ambiente (...). 
Mais do que oportuna essa reação do legislador ao tráfico ilegal de 
lixo dos países dito desenvolvidos, operado por quadrilhas 
internacionais. Nesse sentido, estudo da International Relations and 
Security Network – ISN aponta que o principal foco do negócio ilegal 
de transporte internacional de lixo está hoje nos componentes tóxicos 
de computadores obsoletos, telefones celulares e aparelhos 
eletrônicos diversos, originários de países desenvolvidos (...)1331 
(grifou-se). 

Superada esta análise do tripé da responsabilidade ambiental e seus 

reflexos civis, penais e administrativos, prossegue-se com a análise do instituto da 

responsabilidade na gestão de resíduos sólidos.  

Nesse contexto e sob a tutela da Lei n. 12.305/2010, uma outra 

modalidade de responsabilidade ganha espaço: a responsabilidade ambiental pós-

consumo. A respeito, a lei da política nacional de resíduos sólidos é um primeiro 

passo indutor em nível nacional para o estudo da responsabilidade pós-consumo, 

oferecendo subsídios normativos e axiológicos para tanto1332. 

Para Pinz, a responsabilidade ambiental pós-consumo deve abarcar um 

conceito amplo: 

(...) congrega tanto o dever dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, de coletar, transportar e dar destino 
final adequado aos resíduos sólidos gerados pelos produtos ou por 
suas embalagens, quanto a responsabilidade civil pelos danos 
ambientais decorrentes da disposição inadequada desses 
materiais1333. 

Moreira, a seu modo, define a responsabilidade pós-consumo como a 

obrigação do fabricante ou importador de produtos, cujo consumo gere resíduos 

especiais pós-consumo, de promover o recolhimento, o armazenamento e a 

destinação final ambientalmente adequada a fim de evitar danos ou de repará-los 

caso ocorram1334. Indo além, a referida autora considera a responsabilidade 

                                            
1331 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, pp. 1513-1517. 
1332 FRANZOLIN, Cláudio José. A política nacional dos resíduos sólidos e os deveres de conduta 
do(s) fornecedor(es) e a função da responsabilidade civil pós-consumo de equipamentos 
eletrônicos. op. cit., 2017, p. 160. 
1333 PINZ, Greice Moreira. A responsabilidade ambiental pós-consumo e sua concretização na 
jurisprudência brasileira. Revista de Direito Ambiental, vol. 65, jan.–mar./2012, pp. 153-213, São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2012, p. 163. 
1334 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-consumo: prevenção e 
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compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, prevista na Lei n. 12.305/2010, uma 

das formas de responsabilidade ambiental pós-consumo1335. 

Apresentada a responsabilidade ambiental pós-consumo, volta-se à Lei n. 

12.305/2010, que dispõe sobre uma espécie de responsabilidade específica para a 

gestão de resíduos sólidos. Trata-se da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, definida no já destacado inc. XVII do art. 3º da lei de resíduos, 

e melhor detalhada no capítulo III, entre os arts. 25 e 36 do diploma legal em exame. 

Resgatando-se o conceito legal, a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos 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 dos 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 (LPNRS, art. 3º, inc. XVII).  

A responsabilidade compartilhada, é bom que se diga, não substitui a 

responsabilidade civil objetiva, tampouco a responsabilidade penal ou administrativa. 

Machado explica que, em relação à responsabilidade civil, a responsabilidade 

compartilhada “personaliza o relacionamento dessas duas responsabilidades, numa 

relação jurídica individualizada e encadeada, de contextura econômica, ambiental e 

social especial: a da geração e da gestão de resíduos”1336. 

Assim esclarecido, na Seção I do capítulo III da LPNRS há disposição 

sobre as responsabilidades dos geradores e do poder público. Para tanto, de início 

são apresentados os protagonistas deste compartilhamento da responsabilidade 

pelo ciclo de vida dos produtos. São eles o poder público, o setor empresarial e a 

coletividade responsáveis pela “efetividade das ações voltadas para assegurar a 

observância da política nacional de resíduos sólidos e das diretrizes e demais 

determinações fixadas em lei e regulamento” (LPNRS, art. 25). 

                                                                                                                                        
reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. São Paulo: Letras Jurídicas; Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 158. 
1335 MOREIRA, Danielle de Andrade. op. cit., 2015, p. 240. 
1336 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2006, p. 697. 
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Ademais, “o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta 

desses serviços” (LPNRS, art. 26). 

Prosseguindo, nos termos do art. 27 da LPNRS, mais uma categoria de 

responsáveis é apontada, considerando para tanto a implementação e a 

operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado 

pelo órgão competente. Trata-se das pessoas físicas e jurídicas geradoras de 

resíduos sólidos listadas no inc. I do art. 20, da lei em comento – (i) serviços públicos 

de saneamento básico; (ii) resíduos industriais; (iii) resíduos de serviços de saúde; e 

(iv) resíduos de mineração –; e nos incs. II a V do art. 20, da mesma lei – (v) os 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos ou não perigosos que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal; (vi) as empresas de construção civil; (vii) os 

responsáveis pelos terminais e outras instalações que produzam resíduos de 

serviços de transportes: portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira; e (viii) os responsáveis por atividades 

agrossilvopastoris. 

Nesse rumo, é apropriada a ressalva feita no § 1º do art. 27 da LPNRS de 

que a contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, 

não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas acima da responsabilidade por 

danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 

resíduos ou rejeitos. Além disso, havendo atuação do poder público em atividade de 

responsabilidade do gerador deverá implicar na devida remuneração por parte 

daquele que se beneficiou da atuação estatal (LPNRS, art. 27, § 2º). 

Para Machado, a lógica de compartilhamento de responsabilidades 

preceituada na lei de resíduos estabelece “uma cadeia de responsabilidade, sem 
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ignorar os elos dessa cadeia, isto é, individualizada a responsabilidade e, ao mesmo 

tempo, não isola essa responsabilidade, integrando-a numa cadeia”1337. 

Retomando, cabe relembrar o conceito legal de ciclo de vida do produto. 

Cuida-se da série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 

obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final (LPNRS, art. 3º, inc. IV).  

Milaré adverte: 

Nunca é demais frisar: o ciclo de vida do produto, na forma da lei, 
termina com a sua disposição final, isto é, apenas com a distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Ou seja, 
somente encerra o ciclo de vida de um produto quando dele resultar 
um resíduo sólido não passível de tratamento ou recuperação, sendo 
a única possibilidade restante a disposição final ambientalmente 
adequada. A contrario sensu, significa dizer que as hipóteses de 
destinação final ambientalmente adequada – que compreende a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações regularmente 
admitidas (à exceção da disposição final, não obstante também 
tratar-se de forma de destinação final) – não encerram o ciclo de vida 
do produto1338. 

Daí se extrai a relevância da disposição do art. 28 da lei de resíduos. Com 

efeito, o gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 

pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos onde 

há obrigação de estruturar e implementar a logística reversa (LPNRS, art. 33), com a 

devolução. Trata-se de hipótese de isenção de responsabilidade do poluidor indireto 

pelo dano causado ao meio ambiente. 

Tal concepção se aproxima da lógica proposta pela economia circular e 

do método “do berço ao berço” – cradle to cradle. A responsabilidade compartilhada 

persiste até o momento em que os resíduos sólidos forem devidamente destinados 

ou os rejeitos dispostos. Sendo assim, quanto mais eficiente, eficaz e efetivo for o 

ciclo de reaproveitamento de resíduos ou quanto menor for a produção de rejeitos, 

                                            
1337 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2006, p. 696. 
1338 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. op. cit., 2018, p. 1518. 
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menor os riscos de causar danos ambientais e ser responsabilizado a respeito. Esta 

lógica ganha especial atenção quando direcionada para os resíduos sólidos pós-

consumo, notadamente aqueles decorrentes de aparatos eletroeletrônicos.  

Franzolin oferece respeitável consideração de base principiológica para a 

responsabilidade compartilhada da lei de resíduos: 

Os princípios da precaução e do poluidor-pagador, sob uma 
perspectiva sistêmica na gestão de resíduos sólidos (art. 6º, III, da 
LPNRS), considerando as variáveis ambientais, sociais, culturais, 
econômicas, tecnológicas e de saúde pública contribuem para 
melhor dimensionar a responsabilidade civil pós-consumo decorrente 
de resíduos eletroeletrônicos sob o prisma da sua função 
preventiva1339. 

Verifica-se a partir de tal afirmação que o instituto da responsabilidade 

compartilhada vai além de uma função reparatória/ressarcitória, destacando-se um 

viés pedagógico ou sociopreventivo, além dos encargos punitivo e compensatório. A 

lição de Wald sobre as quatro funções do instituto jurídico da responsabilidade, 

mutatis mutandis, aplica-se à responsabilidade compartilha da lei de resíduos: 

Função ressarcitória: a função ressarcitória tem como objetivo 
garantir o direito do lesado à segurança dos bens que compõem seu 
patrimônio pessoal, por meio de uma reconstituição do modo mais 
exato possível do valor do prejuízo no momento da ocorrência do 
dano (...). 
Função compensatória: a função compensatória visa reequilibrar o 
prejuízo sofrido pela vítima dos bens que não pode ser ressarcido 
(...). 
Função punitiva: a função punitiva, também chamada de punitive 
damages ou pena privada, garante uma modificação e 
conscientização do comportamento danoso do ofensor através da 
atribuição de uma sanção (...). 
Função sociopreventiva: a função sociopreventiva, que decorre do 
princípio da precaução, representa o esforço do legislador no sentido 
de evitar a infração. Trata-se de uma forma mais suave que a pena 
em sentido lato1340. 

Conhecer as funções da responsabilidade ambiental, notadamente da 

responsabilidade pós-consumo e compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

                                            
1339 FRANZOLIN, Cláudio José. A política nacional dos resíduos sólidos e os deveres de conduta 
do(s) fornecedor(es) e a função da responsabilidade civil pós-consumo de equipamentos 
eletrônicos. op. cit., 2017, p. 168. 
1340 WALD, Arnoldo. Direito civil: responsabilidade civil. Vol. 7. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
66. 
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permite perceber a relevância desta ferramenta jurídica no sentido de contribuir para 

a destinação e a disposição final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos. 

Continuando, no art. 29 da LPNRS restou definida a responsabilidade 

subsidiária do poder público em atuar com o objetivo de minimizar ou cessar o dano 

ambiental logo que tome conhecimento do evento lesivo ao meio ambiente ou à 

saúde pública no tocante ao gerenciamento de resíduos sólidos. Também nesta 

hipótese os responsáveis pelo dano cuja atuação demandou recursos estatais 

deverão ressarcir integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações 

empreendidas (LPNRS, art. 29, parágrafo único). 

Em arremate, importante recordar que o art. 51 da lei de resíduos 

preconiza que a obrigação de reparar os danos causados por inobservância dos 

preceitos da Lei n. 12.305/2010 ou do Decreto n. 7.404/2010 se dá 

independentemente da existência de culpa. Para Franzolin, tais disposições legais 

derivam da “preocupação com a qualidade de vida e com o meio ambiente, ante o 

dano efetivo ou potencial decorrente da disposição inadequada de resíduos 

eletroeletrônicos”1341. 

  Superada esta etapa de disposições gerais sobre as responsabilidades 

dos geradores e do poder público, passa-se à responsabilidade compartilhada 

propriamente dita.  

Buscando-se entendimento a respeito, o art. 30 da LPNRS institui a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que deve ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

Mais uma vez a lei de resíduos procurou apresentar um rol ampliado de 

responsáveis, evidenciando a relevância de que todos, indistintamente, contribuam 

ativamente e com responsabilidade na produção, consumo e destinação de resíduos 

                                            
1341 FRANZOLIN, Cláudio José. A política nacional dos resíduos sólidos e os deveres de conduta 
do(s) fornecedor(es) e a função da responsabilidade civil pós-consumo de equipamentos 
eletrônicos. op. cit., 2017, p. 162. 
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sólidos. Não há oneração apenas do estado, tampouco a distribuição única dos 

custos ambientais para a iniciativa privada ou para os indivíduos. A responsabilidade 

é efetivamente compartilhada, em todo o ciclo de vida do produto: desenvolvimento 

do produto, obtenção de matérias-primas e insumos, processo produtivo, consumo e 

disposição final.  

Juras e Araújo ressaltam a importância da responsabilidade 

compartilhada, considerada um avanço relevante na gestão de resíduos sólidos: 

(...) com a crescente geração e a mudança no teor dos resíduos 
domiciliares, com proporção cada vez maior de resíduos não 
biodegradáveis, não era socialmente justo fazer recair sobre toda a 
sociedade, por meio da responsabilização única do poder público, o 
ônus da correta gestão do lixo urbano1342. 

Indo adiante, o parágrafo único do referido art. 30 da LPNRS informa os 

objetivos da responsabilidade compartilhada: I - compatibilizar interesses entre os 

agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 

mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 

sustentáveis; II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os 

para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; III - reduzir a geração 

de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 

de maior sustentabilidade; V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção 

e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; VI - 

propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; VII - 

incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Este compartilhamento de responsabilidades acaba por evitar que os 

protagonistas integrantes das etapas de ciclo de vida de um produto se “enfrentem 

ou disputem na assunção ou denegação de sua responsabilidade jurídica”. Por isso, 

Machado enfatiza que o primeiro objetivo da responsabilidade compartilhada é 

“compatibilizar os interesses entre os agentes econômicos e sociais, na gestão 

                                            
1342 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins; ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. A 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. In JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, 
Consuelo; MACHADO FILHO, José Valverde (org.). Política nacional, gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos. Barueri-SP: Manole, 2012, p. 75. 
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empresarial e mercadológica, com os interesses da gestão ambiental, utilizando-se 

de estratégias sustentáveis”1343. 

O art. 31 da LPNRS, por seu turno, elucida que a responsabilidade dos 

fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes abrange: I - 

investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de 

produtos: a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à 

reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada; b) cuja 

fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; II - 

divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os 

resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; III - recolhimento dos 

produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente 

destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema 

de logística reversa na forma do art. 33; IV - compromisso de, quando firmados 

acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações previstas 

no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos 

ainda não inclusos no sistema de logística reversa. 

No tocante às embalagens de produtos, as quais também se transformam 

em resíduos após o consumo, há disposição específica na Lei n. 12.305/2010. 

Encontra-se no art. 32 o preceito de que as embalagens devem ser fabricadas com 

materiais que propiciem a reutilização ou reciclagem. Tal redação prestigia o 

conceito de circularidade e fomenta controle ambiental, utilidade social e boa medida 

econômica.  

São responsáveis pelo atendimento do disposto no art. 32 todo aquele 

que manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens 

ou que coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 

embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. Do 

comando indicado no art. 32 da LPNRS ainda é possível extrair responsabilidade 

para os fabricantes, os quais deverão assegurar que suas embalagens sejam: I - 

restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à 

                                            
1343 MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., 2006, p. 696. 
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comercialização do produto; II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira 

tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que 

contêm; III - recicladas, se a reutilização não for possível (LPNRS, art. 32, §§ 1º e 

3º). 

No tocante à logística reversa, que já foi alvo de estudo destacado no 

tópico anterior (capítulo 5.3.3.3 retro), cabe apenas ressaltar que configura o 

principal instrumento de implementação da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos1344.  

Quanto à coleta seletiva, também já examinada nesta tese anteriormente 

(capítulo 5.3.3.2 retro), o art. 35 da LPNRS fixa aos consumidores a obrigação de 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados 

ou disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 

coleta ou devolução, fomentando cooperação para o adequado recolhimento e 

transporte. 

Por fim, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos: I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos; II - estabelecer sistema de coleta seletiva; III - articular 

com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo 

produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; IV - realizar as atividades definidas 

por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do art. 33, mediante a 

devida remuneração pelo setor empresarial; V - implantar sistema de compostagem 

para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais 

formas de utilização do composto produzido; VI - dar disposição final 

ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (LPNRS, art. 36). 

                                            
1344 MOREIRA, Danielle de Andrade. op. cit., 2015, p. 245. 
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Nesse ponto, antes de encerrar, necessário destacar que o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a 

organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda, bem como sua contratação (LPNRS, art. 36, § 1º). Cuida-se de 

importante medida social, que acaba também por contribuir economicamente e 

ambientalmente. 

 

5.3.3.5 A importância da educação ambiental e do consumo sustentável 

A ideia de uma educação ambiental passa além da institucionalização do 

tema nas academias e escolas que atravessam as vidas de todos os indivíduos. A 

informação educativa é importante e deve ter por grande palco os lares e 

residências. Princípios ensinados e criados no âmbito familiar e de intimidade do 

homem são capazes de melhores resultados, porquanto plantados em solo fértil e 

hábil a dar bons frutos. 

A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental – Lei n. 9.795, de 27 de 

abril de 1999, em seu art. 1º, apresenta o conceito de educação ambiental, verbis:  

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade1345.  

Trata-se de diploma legal que constitui ferramenta jurídica que estimula a 

construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

para a preservação da natureza.  

Como produto da ciência do direito, é a referida lei que impõe a obrigação 

de promoção da educação ambiental, que deve ser alcançada por meio de políticas 

                                            
1345 BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 21 nov. 2020. 
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públicas e, por isso, deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis do 

processo educativo, seja em caráter formal ou não formal.  

Na verdade, o aprendizado formal é importante alternativa de construção 

dos valores e do conhecimento que a vida em sociedade exige.  

Todavia, este não é o único caminho. A educação familiar, informal, 

fomentada em bons exemplos cotidianos e ensinada no dia a dia ainda é 

fundamental para a boa formação dos cidadãos. Trata-se, em verdade, de 

importante pilar para a conscientização e de modulação de comportamentos 

ambientalmente adequados.   

Incumbe ao Poder Público definir políticas públicas para a promoção da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e em todos os setores da 

sociedade. 

Dalrymple contribui neste tema com importante reflexão a respeito da 

educação, não apenas a formal, mas fundamentalmente aquela que começa em 

casa. Trata-se de texto extenso, mas muito interessante e que merece destaques 

pontuais. O autor relata inicialmente a problemática do acúmulo de lixo e das 

motivações e/ou fala de inibições para a destinação dos resíduos: 

Suponho que haja outra explicação possível para o acúmulo de lixo 
no terreno defronte às habitações “sociais”: de que o lixo gera lixo. 
Uma vez que as pessoas percebem que um lugar está repleto de 
dejetos, qualquer inibição que tivessem quanto a jogar lixo onde bem 
entendem é destruída. Isso é uma variação da teoria das janelas 
quebradas: o menor sinal de desordem e negligência leva as 
pessoas a suporem que a autoridade pública abandonou a área, e 
elas assim são encorajadas a pensar que escaparão da punição por 
qualquer crime que cometam ali (...). 
A caminho de Glasgow, dirigindo pelo trecho particularmente imundo 
da rodovia que mencionei no começo deste livro, outra questão 
filosófica veio de súbito à minha mente. (...) a questão era a seguinte. 
Por que tive a forte convicção de que, não obstante a imundície da 
rodovia, eu não deveria contribuir com a sujeira atirando lixo pela 
janela do meu carro? E eu logo vi uma possível refutação do 

utilitarismo1346. 

 

                                            
1346 DALRYMPLE, Theodore. op. cit., 2018, pp. 93-94. 
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Em seguida, Dalrymple passa a refletir sobre as razões para a má gestão 

ou destinação do lixo, ou seja, quais seriam as motivações racionais para não atirar 

lixo pela janela do carro: 

A primeira noção a refutar é a de que eu tive aquela convicção tão 
forte por medo de ser flagrado e processado. As chances de ser 
pego e processado por isso são insignificantes. O enorme volume de 
lixo ao longo da rodovia era prova disso. Se as pessoas forem 
processadas por jogar lixo, ainda que em uma pequena proporção, 
nossos tribunais não lidariam com mais nada. Em segundo lugar, eu 
não poderia ter tanta convicção de que não devia contribuir com a 
sujeira por causa de quaisquer consequências estéticas. Era muito 
tarde para isso. É uma certeza psicológica que um estímulo sensorial 
não é perceptível sob certa proporção de um estímulo já existente. 
Se você estiver carregando algo que pesa 45 quilos, não perceberá 
se alguns gramas forem acrescentados, embora possa perceber 
esses mesmos gramas se não estiver carregando nada. Mais um 
pedaço de papel, mais uma garrafa plástica, nada disso teria feito a 
menor diferença para a aparência da paisagem. Assim, minha forte 
resistência a jogar lixo pela janela do carro naquelas circunstâncias 
não pode ter surgido de nenhuma consideração das consequências 
disso para mim ou para a paisagem. Claro que um utilitarista poderia 
retrucar que a relutância surgiu não em razão das consequências do 
meu ato individual, mas das consequências do meu ato se ele fosse 
tomado com uma permissão generalizada para todo mundo atirar lixo 
pela janela do carro. Se todos agissem como eu a esse respeito, 
meu ato teria feito alguma diferença. Também não penso que seja 
esse o caso. Isso depende da suposição de que, se todos jogam lixo 
pela janela do carro, minha decisão de não jogá-lo faria alguma 
diferença estética, mas isso não é, de forma alguma, uma certeza 
(...). O que explica, então? Por que eu sinto algo parecido com um 
imperativo categórico kantiano no que diz respeito ao lixo (de uma 
forma que não sinto em relação à mentira), de tal modo que não 
poluiria nem mesmo um país pelo qual sentisse profunda aversão e 

até mesmo animosidade?1347. 

 

Ainda em dúvidas sobre as reais razões para não contribuir com o 

acúmulo de lixo, o autor volta a se questionar e reflete sobre a educação escolar a 

respeito da poluição e do despejo dos resíduos: 

De onde vêm sentimentos como esse? Há uma forte tendência de 
enfatizar exageradamente os processos cognitivos na formação dos 
juízos morais. Claro que não quero descartar por completo tais 
processos, longe disso, especialmente em temas complexos que 
exigem muitos fatores sejam levados em consideração e 
apropriadamente contrabalançados.  Mas na questão de jogar lixo, 

                                            
1347 DALRYMPLE, Theodore. op. cit., 2018, pp. 94-95 
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ou melhor, de se recusar a fazê-lo, algo muito mais profundo – mais 
primitivo, se preferir –, está em ação, pelo menos inicialmente. 
Percebemos que é assim pela abordagem absurda do problema por 
certas escolas. Com frequência, as escolas são focos de lixo. As 
crianças são consumidoras de grande quantidade de salgadinhos e 
refrigerantes, e jogas as embalagens e latinhas em qualquer área 
gramada ao redor de suas escolas. Não há dúvida de que a situação 
é piorada pelo fato de muitas escolas permitirem a instalação de 
máquinas de venda automática em seus corredores. O dano causado 
às crianças por certo supera o bem do lucro gerada para as escolas; 
poucos argumentariam que as crianças são as melhores juízas de 
seu próprio interesse nutricional. Um conhecido me contou que tinha 
lido a resposta de um diretor, em um jornal local, a uma queixa de 
que os alunos de sua escola deixavam imensas quantidades de lixo 
por onde quer que passassem. Ele havia, segundo disse, instituído a 
matéria “estudos sobre o lixo” como parte do currículo. Em outras 
palavras, a escola tentava mudar o comportamento das crianças por 
meios puramente cognitivos (...). As crianças em uma escola que 
sente a necessidade de lecionar “estudos sobre o lixo” não jogam lixo 
porque lhes faltam informações. Elas não são visuais ou 
cognitivamente deficientes. Elas jogam lixo porque não foram 

apropriadamente socializadas1348. 

 

Após interessante reflexão sobre as razões para não poluir por meio do 

despejo irresponsável de resíduos, Dalrymple explica qual a verdadeira razão da sua 

recusa em não jogar lixo na rua: sua mãe. Revela, assim, a importância da 

educação ambiental desde a mais tenra idade: 

Quando penso na origem de minha aversão ao lixo – falo agora da 
minha própria recusa em jogar lixo por aí, não do meu desgosto por 
outras pessoas jogarem –, percebo o quão pouco isso tem a ver com 
uma argumentação racional. Claro que isso não é o mesmo que dizer 
que não existem argumentos racionais contra o ato de jogar lixo, mas 
apenas que tais argumentos não estão na origem de minha recusa 
de agir assim. Eu não me pergunto todas as vezes que tenho comigo 
algo que quero jogar fora: “Devo jogar na rua ou devo me livrar disso 
de outra maneira?”. Tampouco, depois de falhar em responder à 
questão, eu repasso em minha cabeça todos os prós e contras de 
jogar lixo na rua e, tendo-os pesado com extremo cuidado, decido 
contra. A razão pela qual não jogo lixo na rua é a minha mãe. Por 
causa dela, simplesmente não me ocorre jogar lixo na rua, nem 
mesmo por uma fração de segundo. Bom comportamento é uma 

questão tanto de preconceitos e hábitos quanto de raciocínio1349.  

                                            
1348 DALRYMPLE, Theodore. op. cit., 2018, pp. 95-96 
1349 DALRYMPLE, Theodore. op. cit., 2018, pp. 96-97. 
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Crê-se que a exposição retro fornece importante reflexão sobre a 

importância de a educação ambiental iniciar em casa, ou seja, no seio familiar e 

desde o berço.  

Os estímulos da ciência do direito e os incentivos econômicos são muito 

importantes para criar hábitos saudáveis e sustentáveis nos homens, nas empresas 

e em toda a sociedade civil consolidada. Contudo, as decisões em favor de 

mudanças ou de boas condutas parte dos indivíduos. Bons indivíduos são formados 

em boas famílias – o “ser” é muito mais importante do que o “ter”, notadamente 

nesta concepção.  

A educação, portanto, começa no meio dos lares. As informações em prol 

de um novo olhar sobre os resíduos devem alcançar as famílias. O consumo 

sustentável e a destinação de resíduos e a disposição de rejeitos de forma 

ambientalmente adequada devem começar em casa, a partir dos ensinamentos e 

exemplos familiares. Os resultados ambientalmente favoráveis serão ilimitados. 

Wendell Erdman Berry, em 1971, já alertava que “não herdamos o mundo 

de nossos pais; nós o pegamos emprestado de nossos filhos”1350. Importante incutir 

nos indivíduos esta fundamental revelação daquilo que estamos produzindo e de 

qual será o nosso legado para as futuras gerações. O que vamos deixar para os 

mais novos e para aqueles que virão? 

Isso não se aplica apenas para os recursos naturais; aquilo que é 

ensinado de pai para filho e de geração em geração torna-se importante herança. 

Uma consciência ambientalmente responsável é um legado vital, capaz de se 

perpetuar não só como ensinamento, mas como elemento de voluntariedade 

modelador de condutas que promoverão a perpetuação da própria espécie humana.  

Dalrymple arremata: 

                                            
1350 BERRY, Wendell Erdman. The unforeseen wilderness: Kentucky’s Red River Gorge. 
Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1971, p. 26: “We do not inherit the earth from our 
ancestors; we borrow it from our children” (tradução livre). 
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Rastreie o lixo até suas origens e você logo encontra as questões 
fulcrais da filosofia política, da economia política e até mesmo o 

sentido da vida1351.  

As diretrizes da PNRS, previstas no art. 9º da Lei n. 12.305/2010, 

precisam ser ensinadas, estimuladas e integradas ao ensino ambiental. A seguinte 

ordem de prioridades na gestão dos resíduos precisa ser incorporada por todos: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

O art. 77 do Decreto n. 7.404/2010, ao regulamentar a lei de resíduos, 

evidenciou que a educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte 

integrante da política nacional de resíduos sólidos e tem como objetivo o 

aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de 

vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos.  

Referido artigo também apontou algumas medidas a serem adotadas pelo 

poder público: I - incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em 

colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada; II - 

promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com 

a política nacional de educação ambiental; III - realizar ações educativas voltadas 

aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, com enfoque 

diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de 

coleta seletiva e logística reversa; IV - desenvolver ações educativas voltadas à 

conscientização dos consumidores com relação ao consumo sustentável e às suas 

responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei n. 

12.305/2010; V - apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas 

universidades, por organizações não governamentais e por setores empresariais, 

bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações sobre o 

comportamento do consumidor brasileiro; VI - elaborar e implementar planos de 

produção e consumo sustentável; VII - promover a capacitação dos gestores 

públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos aspectos da gestão 

                                            
1351 DALRYMPLE, Theodore. op. cit., 2018, p. 102. 
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integrada dos resíduos sólidos; e VIII - divulgar os conceitos relacionados com a 

coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo consciente e com a 

minimização da geração de resíduos sólidos (Decreto n. 7.404/2010, art. 77, § 2º) . 

Pelo que se vê, os impactos do consumismo podem ser mitigados pela 

educação em prol do consumo sustentável, com diminuição dos resíduos sólidos 

pós-consumo. A propósito, o consumo sustentável é repetidamente mencionado 

como norte na condução das medidas educacionais ambientalmente adequadas. 

O consumo sustentável como disciplina educacional contribui para a 

formação de consciência em prol da ecologia ao reforçar a preocupação individual a 

respeito da quantidade de resíduos que se está produzindo com o consumismo e 

com a maneira como os rejeitos estão sendo descartados. Mas não se resume aos 

cidadãos, avançando ainda pelo papel do estado e das empresas. Pasqualotto 

contribui para esta reflexão: 

O consumo sustentável, portanto, preocupa-se com a quantidade de 
produto que está sendo produzida e com a maneira como ele está 
sendo descartado. Ele não se resume a mudanças comportamentais 
do indivíduo, mas exige um papel ativo do governo, uma 
responsabilidade socioambiental das empresas, bem como uma 
maior consciência individual1352. 

Sobre a importância do consumo sustentável, cumpre lembrar que a 

Organização das Nações Unidas, ao firmar a agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável em setembro de 2015, elencou entre os 17 (dezessete) objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) a meta 12, voltada especificamente para o 

consumo e a produção responsáveis.  

Sobre a agenda 2030 e os compromissos firmados entre diversos países, 

é possível esclarecer: 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, 
para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro 

                                            
1352 PASQUALOTTO, Alberto de Souza. Consumo sustentável: limites e possibilidades das 
práticas de consumo no contexto nacional. Revista de Direito Ambiental, vol. 85, jan.–mar./2017, 
pp. 191-216, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2017, p. 194. 
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dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos 
os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem 
no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas 
necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro1353. 

Colhe-se da agenda 2030 a seguinte justificativa para a formulação do 

objetivo 12: 

Para alcançar as metas deste ODS, a mudança nos padrões de 
consumo e produção se configuram como medidas indispensáveis na 
redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente. Essas medidas 
são a base do desenvolvimento econômico e social sustentável. As 
metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de 
recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do 
acesso a serviços básicos. Além disso, o objetivo prioriza a 
informação, a gestão coordenada, a transparência e a 
responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais 
como ferramentas chave para o alcance de padrões mais 
sustentáveis de produção e consumo1354. 

O objetivo 12 ainda possui metas específicas. Algumas merecem 

destaque, seja pelo viés da sustentabilidade, seja pela importância para melhorias 

na gestão dos resíduos: (i) apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam 

suas capacidades científicas e tecnológicas em rumo à padrões mais sustentáveis 

de produção e consumo; (ii) até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, 

tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza; (iii) promover práticas de 

compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais; 

(iv) incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 

adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu 

ciclo de relatórios; (v) até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 

meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; (vi) até 2020, alcançar o manejo 

ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo 

de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente 

acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, 

para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

(vii) até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, 

                                            
1353 ONU - Organização das Nações Unidas. Conheça a Agenda 2030. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.com.br/sobre/>. Acesso em 22 nov. 2020. 
1354 ONU - Organização das Nações Unidas. Conheça a Agenda 2030. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.com.br/ods/12/>. Acesso em 22 nov. 2020. 
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em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita; (viii) até 

2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais1355. 

Logo, é possível concluir que o entrelaçamento da educação ambiental e 

do consumo sustentável permitirão o alcance de importantes resultados em prol da 

qualidade de vida, da saúde e da natureza. A conjugação de tais elementos fomenta 

sensibilização, conscientização e capacitação. O meio ambiente robustece, a 

economia fortalece e a sociedade agradece. 

É preciso fazer mais. E todos somos corresponsáveis, não só na medida 

de nossos atos, mas cooperando na indicação de caminhos para aqueles que nos 

cercam; afinal, dividimos a mesma casa. Precisamos cuidar desta morada. Não 

gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e destinar corretamente são necessidades de 

um viver pós-moderno. 

 

5.3.3.6 Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios 

A Lei n. 12.305/2010, ao tratar no título III das diretrizes aplicáveis aos 

resíduos sólidos, reservou o capítulo V, a partir do art. 42, para os instrumentos 

econômicos, nominados como incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 

Trata-se, em verdade, de alternativas legais que atuam preventivamente 

como estimuladoras de práticas ambientalmente adequadas. Podem ser apontadas 

como externalidades positivas, premiando financeiramente aqueles que adotarem 

hábitos e comportamentos salutares.  

Como contrapartida às inúmeras e custosas obrigações impostas pela lei 

da política nacional de resíduos sólidos, o legislador acenou com alguns incentivos 

econômicos, notadamente para impulsionar as ações do setor produtivo e da própria 

                                            
1355 ONU - Organização das Nações Unidas. Conheça a Agenda 2030. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.com.br/ods/12/>. Acesso em 22 nov. 2020. 
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sociedade a fim de alcançar resultados sustentáveis, com ganhos sociais, 

econômicos e ambientais. 

Alguns exemplos podem ser destacados e pretende-se aqui, neste tópico, 

apontar algumas medidas e iniciativas que se entende com incentivadoras ou 

premiadoras economicamente daqueles que assumem boa gestão ambiental de 

resíduos sólidos pós-consumo, tais como: linhas de financiamento, tributos e 

seguros ambientais, licitações sustentáveis e compliance ambiental.  

 

5.3.3.6.1 As linhas de financiamento ambiental 

Na mesma medida em que o estado cobra atuação ambientalmente 

adequada de todos os protagonistas na gestão salutar dos resíduos sólidos, o setor 

público oferece incentivos econômicos para favorecer o alcance e o cumprimento 

dos comandos legais e normativos fixados em prol de um equilíbrio ecológico. 

Com efeito, convém destacar a hipótese do art. 42 da Lei n. 12.305/2010, 

que preceitua que o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de 

financiamento ambiental para atender, prioritariamente, às iniciativas de: (i) 

prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; (ii) 

desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade 

ambiental em seu ciclo de vida; (iii) implantação de infraestrutura física e aquisição 

de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

(iv) desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 

intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; (v) 

estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; (vi) 

descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; (vii) 

desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 

resíduos sólidos; (viii) desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos. 
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Perceba-se que o legislador procurou promover a oferta de linhas de 

crédito, capazes de subsidiar práticas apontadas como ambientalmente 

recomendáveis de exercício e que, quando efetivadas, proporcionem ganhos em 

termos de sustentabilidade numa lógica circular. 

No art. 80 do Decreto n. 7.404/2010, as iniciativas do supracitado art. 42 

da lei de resíduos foram regulamentadas, prevendo-se a possibilidade do poder 

público fixar as seguintes medidas impulsionadoras de ações econômicas 

sustentáveis: (i) incentivos fiscais, financeiros e creditícios; (ii) cessão de terrenos 

públicos; (iii) destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis; (iv) subvenções econômicas; (v) fixação de 

critérios, metas, e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental 

para as aquisições e contratações públicas; (vi) pagamento por serviços ambientais, 

nos termos definidos na legislação; e (vii) apoio à elaboração de projetos no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ou quaisquer outros mecanismos 

decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas. O 

poder público poderá, ainda, estabelecer outras medidas indutoras além das 

previstas no referido art. 80 do Decreto n. 7.404/2010. 

Perceba-se que, assim com a política nacional de resíduos sólidos impõe 

ações concretas e, muitas vezes, custosas em prol do meio ambiente, também 

oportuniza alternativas viáveis de acesso a recursos para o alcance das finalidades 

ambientalmente adequadas. 

Outros exemplos de instrumentos jurídicos concretos e aptos a fomentar 

mudanças de comportamento em prol da natureza merecem destaque. Alguns deles 

serão a seguir mencionados. 

 

5.3.3.6.2 Os tributos ambientais 

Reconhecida a importância das linhas de financiamento ambiental, passa-

se a outro instrumento de estímulo – ou contra estímulo – para o alcance de uma 
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gestão eficaz dos resíduos sólidos: o tributo ambiental. 

A relação entre o direito ambiental e o direito tributário é fundamental para 

a efetividade da preservação da natureza pelo estado. A própria Constituição 

Federal de 1988 atribui ao estado, no art. 225, caput, e § 1º, o dever de proteção 

ecológica, resguardando a tutela do meio ambiente de práticas potencialmente 

lesivas. 

Sarlet e Fensterseifer destacam a importância da atuação estatal na 

seara tributária e ambiental: 

(...) exige-se a adoção por parte do Estado de uma política fiscal 
capaz de dar suporte a uma estrutura administrativa fiscalizadora da 
atividade econômica (no âmbito do poder de polícia ambiental), bem 
como no sentido de “moldar” e “ajustar” o comportamento dos 
agentes econômicos no sentido de adotarem práticas “amigas” do 
ambiente por meio de incentivos fiscais e tributos que tenham 
finalidade extrafiscal com o propósito de promover a proteção 
ecológica1356. 

O tributo, em uma das classificações que pode possuir, toma por base o 

critério da sua função, podendo ser fiscal, parafiscal e extrafiscal. Tradicionalmente o 

direito tributário é instrumento que garante ingressos financeiros no estado, 

caracterizando assim a sua função fiscal. Contudo, os tributos também atendem 

outras finalidades estatais. A utilização do tributo para finalidade diversa da 

arrecadatória, como por exemplo induzir condutas e comportamentos, ganha o nome 

de função extrafiscal tributária. Por fim, a função parafiscal se volta para a obtenção 

de recursos a fim de dar suporte para entidades da administração pública indireta ou 

paraestatal1357.  

Sarlet e Fensterseifer, por sua vez, detalham as funções fiscal e 

extrafiscal: 

A tributação ambiental deve carregar duas finalidades essenciais. A 
fiscal, ou seja, a obtenção de receitas que serão aplicadas em ações 
que promovam a defesa do ambiente, bem como a extrafiscal, com o 

                                            
1356 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op. cit., 2020, p. 298. 
1357 RICCI, Henrique Cavalheiro. Direito tributário ambiental e isonomia fiscal: extrafiscalidade, 
limitações, capacidade contributiva, proporcionalidade e seletividade. Curitiba: Juruá, 2015, p. 
44. 
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objetivo de induzir comportamentos tanto de pessoas físicas quanto 
jurídicas, públicas e privadas, ambientalmente desejáveis ou menos 
prejudiciais ao ambiente (por exemplo, a adoção de subsídios para 
que as empresas adotem novas tecnologias limpas em determinados 
setores industriais e o IPTU Ecológico). A adoção de práticas 
tributárias ecológicas, em última instância, representa um dos 
mecanismos mais eficazes de efetivação da legislação ambiental, 
estabelecendo mudanças concretas nas nossas práticas públicas e 
privadas em prol do desenvolvimento sustentável e de uma 
economia verde1358. 

Isso posto, verifica-se, por conseguinte, que a postura estatal na tutela 

tributária e do meio ambiente, ao buscar a adoção de práticas voltadas para a 

modulação de comportamentos com impacto positivo à natureza, segue a função 

extrafiscal do tributo. 

Zilveti e Nocetti definem norma tributária ambiental extrafiscal: 

Uma norma tributária ambiental extrafiscal, portanto, nada mais é 
que uma norma indutora pela qual o tributo é utilizado como 
mecanismo para internalizar custos ambientais aos negócios, 
gerando uma correção na alocação, ou seja, uma mudança de 
comportamento no emprego de bens ambientais, mediante uma 
retirada dirigida de recursos do setor privado1359. 

Em termos práticos, o tributo ambiental, sob o olhar extrafiscal, deve 

possuir a finalidade de provocar mudança de padrões de comportamentos, 

induzindo condutas ecologicamente sustentáveis. Tal lógica ganha ênfase sob o 

enfoque dos princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, representando 

o tributo ambiental um instrumento de internalização de externalidades negativas, 

buscando-se com a exação imputar ao poluidor os efeitos externos de sua conduta 

contaminante, fomentando a redução ou a eliminação do comportamento 

questionável em termos ambientais, ou estimulando boas práticas por meio de 

incentivos tributários.  

A simples ideia de punir economicamente não tem sido suficiente; faz-se 

necessário fomentar boas práticas por meio de normas ou sanções premiais. Não 

                                            
1358 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op. cit., 2020, p. 298. 
1359 ZILVETI, Fernando Aurelio; NOCETTI, Daniel Azevedo. Os tributos como meio de proteção do 
ambiente. In: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; Trennepohl, Terence (coord.). Temas de direito 
ambiental econômico. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 76. 
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significa apenas proibir condutas indesejáveis; também é importante direcionar 

comportamentos desejáveis.  

Timm e Squeff, ao entrelaçar as ciências econômica e jurídica, contribuem 

com esta percepção: 

(...) a solução encontrada por essa conjugação entre as Ciências 
Econômica e Jurídica (...) é a edificação de incentivos – entre eles, 
de particular interesse aqui os incentivos positivos que poderiam ser 
denominados na teoria jurídica como normas premiais. Em oposição 
às sanções negativas, as quais visam um controle social por meio da 
repressão (impedindo e restringindo o indivíduo), as primeiras 
aspiram direcionar a comunidade internacional e doméstica por meio 
do incentivo (da recompensa, do prêmio)1360. 

Hipóteses de incidência tributária sobre comportamentos e um conceito 

para direito tributário ambiental são apresentados por Pimenta: 

(...) a hipótese tributária poderá incidir sobre determinados 
comportamentos que contaminam o meio ambiente, induzindo os 
sujeitos econômicos que os praticam a adotar uma conduta diversa, 
que não agrida ou que contamine em menor escala a natureza. Além 
disso, a função indutora poderá ser realizada mediante uma inserção 
de normas de agravação ou de benefício fiscal no regime jurídico de 
um imposto ordinário, com o objetivo de que este proteja o meio 
ambiente. (...) direito tributário ambiental circunscreve-se à 
instrumentalização do Direito Tributário em favor da proteção do 
meio ambiente através de normas de finalidade fiscal com o fim 
acessório de proteção ambiental e através dos conhecidos eco-
impostos, cuja principal função é a indução do direito ambiental1361. 

Tem-se na ideia de modulação de comportamentos fundamental virtude 

dos tributos ambientais, dada o caráter não só repressivo, mas também preventivo 

do instrumento. A motivação humana é um fator decisivo para que se consiga 

chegar em determinados objetivos previamente traçados, uma vez que “é necessário 

fornecer ao homem um interesse para realizar bons atos, prevenindo 

comportamentos contrários aos fins almejados”1362.  

                                            
1360 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 63. 
1361 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Impostos ambientais: admissibilidade e estrutura possível no 
ordenamento brasileiro. Revista de Direito Ambiental, vol. 96, out – dez/2019, pp. 249-269, São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 251. 
1362 TIMM, Luciano Benetti; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. op. cit., 2019, p. 64. 
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Ainda sobre os tributos ambientais, em face da diversidade de situações 

passíveis de tributação, Pimenta os separa em duas categorias, conforme segue: 

(...) tributos sobre atividades contaminadoras e tributos sobre 
produtos contaminadores. No primeiro grupo duas espécies podem 
ser identificadas: tributos relacionados à produção, também 
denominados tributos sobre a emissão; e tributos sobre o consumo. 
Já na segunda classe, podem ser identificados os tributos sobre 
matérias-primas contaminadoras (input ou tributos sobre a matéria-
prima) e tributos sobre o produto final (tributo output ou sobre 
bens)1363. 

Voltando-se para modalidades de tributos ambientais, é possível falar nos 

impostos ambientais. Estes podem ser conceituados em sentido amplo e em sentido 

estrito, neste caso também sendo conhecidos por impostos ecológicos. Pimenta, 

mais uma vez, esclarece: 

Os impostos ecológicos são aqueles cuja hipótese de incidência 
prevê, em seu aspecto material, um fato que direta ou indiretamente 
contamina o meio ambiente (ex.: emitir CO2). Já os impostos 
ambientais em sentido amplo são os impostos ordinários (clássicos) 
que apresentam como função acessória a indução de 
comportamentos favoráveis à preservação ambiental, por meio do 
uso das normas de agravação ou de benefício fiscal. Os impostos 
ecológicos situam-se obviamente no âmbito da contaminação 
admitida pelo ordenamento jurídico. Caso contrário, estariam 
incidindo sobre fatos ilícitos, apresentando a natureza de sanção1364. 

Além dos impostos, as taxas ambientais também são modalidade de 

tributo ambiental que possuem importante papel na proteção ambiental1365. Cunha 

conceitua esta espécie tributária: 

Na seara ambiental, pode-se dizer que é admitido, sem muitos 
questionamentos, o entendimento de que taxas ambientais são 
preços a serem pagos pela poluição (...). Os tipos principais são: a) 
taxas por emissão, em que os valores são proporcionais à carga ou 
ao volume (...); b) taxas ao usuário, pagamento direto por serviços de 
tratamento público ou coletivo de efluentes (...); c) taxas por produto, 
acrescentadas ao preço de produtos que causam poluição (...); d) 
taxas administrativas, para cobrir os custos do governo com o 
licenciamento, o controle, o registro e outros serviços; e e) taxação 

                                            
1363 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. op. cit., 2019, pp. 251-252. 
1364 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. op. cit., 2019, p. 251. 
1365 ZILVETI, Fernando Aurelio; NOCETTI, Daniel Azevedo. op. cit., 2019, p. 87. 
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diferenciada, aplicada a produtos similares com efeitos ambientais 
diversos1366. 

As taxas ambientais promovem mudanças de comportamentos por conta 

da contraprestação pecuniária que sua incidência impõe. Via de regra, na condição 

de tributos com vinculação direta, são apontadas como preços a serem pagos pela 

atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais. Quanto 

maior a taxação, maior o custo a ser internalizado e que impactará na perpetuação 

da atividade eventualmente danosa ao meio ambiente. 

Ainda em termos de mecanismos de regulação de conduta e preservação 

ambiental, é possível apontar outros elementos de tributação ambiental, tais como 

os incentivos fiscais ambientais – estímulos à iniciativa privada por meio do 

abatimento de valores tributários a serem arrecadados, com vistas à proteção 

ambiental – e os créditos ambientais – medida de redução comprovada da 

degradação ao meio ambiente. 

Independentemente da alternativa fiscal, a tributação ambiental deve ser 

considerada como respeitável opção “para internalizar custos (...), atuando 

precisamente em atividades lícitas que possuam maior impacto ambiental, visando 

mitigar ou extinguir essas externalidades”1367. Por isso, ressalva-se que não se trata 

de uma lógica de “pagar para poluir”, mas sim de fomentar comportamentos 

ambientalmente adequados para uma gestão circular sustentável e responsável dos 

resíduos sólidos pós-consumo. 

 

5.3.3.6.3 Os seguros ambientais 

Passando para outro instrumento jurídico na seara ambiental, merecem 

destaque os seguros para riscos ambientais, cuja utilização possibilita não 

apenas garantia de reparação para acidentes ou sinistros súbitos, mas também 

assegura o cumprimento de termo de ajustamento de conduta. 

                                            
1366 CUNHA, Luiza Fontoura. As taxas ambientais e o direito tributário. Revista de Direito 
Ambiental, vol. 85, jan.–mar./2017, pp. 353-372, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2017, p. 359. 
1367 ZILVETI, Fernando Aurelio; NOCETTI, Daniel Azevedo. op. cit., 2019, p. 91. 
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O seguro ambiental é um instrumento extremamente importante da 

política nacional do meio ambiente - PNMA, listado entre os seus instrumentos 

econômicos previstos expressamente no art. 9º, XIII, da Lei n. 6.938/81. Também 

encontra respaldo legal na PPNRS a partir do art. 40 da Lei n. 12.305/2010 e no art. 

67 do Decreto n. 7.404/2010. 

Pensando-se em garantia de interesse ambiental legítimo, mas mirando-

se nas relações privadas, o art. 757 do Código Civil, ao estabelecer o conceito geral 

do instituto jurídico do seguro, destacou que pelo seu contrato, “o segurador se 

obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.  

Logo, os riscos inerentes a várias atividades lesivas ou potencialmente 

degradadoras do ambiente podem ser amenizados enquanto objeto de cobertura 

pelo seguro ambiental, com o propósito de assegurar a reparação dos danos 

eventualmente sofridos por terceiros ou pela sociedade como um todo (pela ótica do 

dano ambiental difuso) como resultado, por exemplo, de um desastre ambiental.  

Para Sarlet e Fensterseifer, o mais correto, do ponto de vista da PNMA, 

seria exigir seguro ambiental obrigatório na hipótese de empreendimentos com 

impacto ambiental, notadamente aqueles com maior risco de danos ambientais. O 

seguro, nestes casos, deveria ser um pré-requisito para o licenciamento ambiental 

da atividade, funcionando como uma exigência do órgão administrativo 

licenciador1368.  

Indo além, a PNRS também preconiza a necessidade da contratação de 

seguro quando do licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que 

operem com resíduos perigosos, buscando prevenir danos ambientais futuros por 

meio da responsabilização civil (LPNRS, art. 40). 

Tal exigência, além de assegurar a natureza de eventuais tragédias 

decorrentes da ação humana, promove um maior cuidado quando da contratação do 

seguro, seja por parte do segurador, que estaria atento e faria exigências legais e 

                                            
1368 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op. cit., 2020, p. 300. 
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contratuais aceitáveis, seja por parte do segurado, o qual, ao ter que arcar com um 

custo para o licenciamento, agiria com maior cuidado e cautela a fim de evitar 

prejuízos a si próprio e a terceiros. 

Numa análise econômica, a instituição do seguro ambiental, malgrado 

incremente o custo econômico da atividade, acaba por internalizar os riscos sociais 

e ecológicos da atividade à luz do princípio do poluidor-pagador, salvaguardando os 

interesses da sociedade como um todo1369.  

Melgarejo Moreno e López Ortiz apontam duas contribuições 

socioeconômicas para o seguro: 

(....) há duas contribuições socioeconômicas principais para o 
seguro. Por um lado, estimula o investimento naquelas atividades 
provavelmente mais rentáveis do ponto de vista social e, por outro, 
contribui para a equidade e o nivelamento socioeconômico, evitando 
os extremos de empobrecimento que podem ocorrer por sinistros ou 
outros eventos negativos. O seguro, portanto, é um sistema não para 
reduzir o risco, que é impossível, mas para redistribuir sua incidência, 
para amortecer seus efeitos sobre indivíduos isolados e disseminá-

los em uma camada de estreita densidade sobre a sociedade1370.  

Voltando-se ao art. 40 da Lei n. 12.305/2010, malgrado tal dispositivo não 

estabeleça a obrigatoriedade do seguro ambiental no licenciamento de 

empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos – relegando tal 

análise para o órgão licenciador do Sisnama –, a simples possibilidade de exigência 

do seguro representa avanço legislativo e produz incentivo jurídico fundamental na 

produção de garantia quando de empreendimentos com impactos à natureza.  

                                            
1369 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op. cit., 2020, p. 300. 
1370 MELGAREJO MORENO, Joaquín; LÓPES ORTIZ, Maria Inmaculada. Los seguros 
agropecuários em España. In: MELGAREJO MORENO, Joaquín; ABADÍA SÁNCHEZ, Ricardo 
(Eds.). Financiación, internacionalización y sostenbilidad. Alicante: Ayuntamiento de Orihuela y 
Universidad de Alicante, 2019, p. 62: “En este sentido, dos son las principales contribuciones 
socioeconómicas des seguro. De un lado, estimula la inversión hacia las que probablemente son las 
actividades más provechosas desde un punto de vista social y, de otro, contribuye a la equidad y 
nivelación socioeconómica, al evitar los extremos de empobrecimiento que puedan darse a causa de 
siniestros u otros eventos de carácter negativo. El seguro, por lo tanto, es un sistema no para reducir 
el riesgo, eso es imposible, sino para redistribuir su incidencia, para amortiguar sus efectos sobre los 
individuos aislados y extenderlos en una capa de estrecha densidad sobre la sociedad. Los 
elementos esenciales des seguro son la prima que debe abonarse y la posibilidad de que ocurra un 
evento que dé lugar a la indemnización acordada. Tal evento tiene carácter aleatorio, con una 
determinada probabilidad” (tradução livre). 
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Outrossim, Sarlet e Fensterseifer vão além e apresentam interessante 

argumento em favor da obrigatoriedade do seguro ambiental em empreendimentos 

com efeito marcante sobre o meio ambiente: 

(...) a nosso ver, o dispositivo em questão, somado à previsão geral 
do instituto no art. 9º, XIII, da Lei 6.938/81, poderiam ser lidos no seu 
conjunto de modo a conceber uma cláusula geral de obrigatoriedade 
do seguro ambiental para todas as atividades que impliquem 
significativo impacto ambiental. Tal entendimento, por sua vez, 
alinha-se com a natureza objetiva da responsabilidade civil pelo dano 
ambiental consagrada pela legislação ambiental brasileira desde a 
edição da Lei 6.938/81 – e antes dela, inclusive da Lei que trata dos 
danos nucleares – e a adoção da teoria do risco integral pela 
doutrina e pela jurisprudência pacífica do STJ1371. 

A propósito, é possível numa outra modalidade de garantia por danos 

ambientais, o seguro garantia ambiental. Trata-se de espécie de seguro garantia que 

pressupõe um dano ambiental anteriormente à contratação de um seguro. Neto 

distingue o seguro de responsabilidade civil do seguro garantia ambiental: 

Enquanto no seguro de responsabilidade civil ambiental o risco está 
na possibilidade de dano, no seguro garantia, o dano, e um passivo, 
é pressuposto, quando o risco estará atrelado à obrigação de repará-
lo e à possibilidade de o responsável pelo dano, assumindo ou 
sendo-lhe imposta a obrigação de reparar, deixar de cumpri-la. Sua 
utilidade é específica, portanto, em face dos danos ecológicos1372. 

O seguro garantia ambiental, portanto, incide quando do não cumprimento 

de eventual obrigação ecológica assumida.  

Verifica-se, por conseguinte, que o seguro, seja no caso de 

responsabilidade civil ambiental, seja para garantia ambiental, é importante 

instrumento, não para a eliminação do risco, mas sim para o gerenciamento de 

mecanismos de amenização e reparação.  

Melgarejo Moreno e López Ortiz trazem a visão europeia e espanhola 

sobre este importante instituto jurídico fomentador de boas práticas ambientais: 

                                            
1371 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op. cit., 2020, p. 300. 
1372 NETO, Pery Saraiva. Seguros ambientais como instrumentos econômicos de garantia de 
reparação de danos ao meio ambiente: bases conceituais para o seu desenvolvimento no 
Brasil. In: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; Trennepohl, Terence (coord.). Temas de direito 
ambiental econômico. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 76. 



629 
 

 

Não há justificativa econômica para tentar eliminar o risco, mas há 
para fornecer mecanismos para gerenciá-lo. Esses mecanismos 
devem ser eficazes, ajudando a selecionar os riscos a cobrir e os 
instrumentos a utilizar para o efeito, tendo em conta os custos e 
benefícios derivados da sua aplicação para os agentes econômicos 
afetados e para a sociedade em geral. Seria (...) obter um nível 
adequado de proteção para quem dela necessita, ao menor custo 
possível para a sociedade como um todo. O seguro é, portanto, uma 
ferramenta de gerenciamento de risco. (...) o seguro é um tipo de 
contrato ainda mais sutil (...), pois é uma troca de dinheiro hoje por 
dinheiro que terá que ser pago no futuro dependendo da ocorrência 
de determinados eventos, sinistros ou premissas previamente 
estabelecidas1373. 

Na pós-modernidade, em tempos de sociedade cujos riscos se 

apresentam a todo o momento – a pandemia de 2020 tornou atemorizante um 

simples aperto de mão –, pensar em cautelas e garantias em prol do meio ambiente, 

como o seguro ambiental, transparece medida importante a ambientalmente 

adequada. 

 

5.3.3.6.4 As licitações sustentáveis 

Outro forte fator de estímulo à economia circular como uma gestão 

sustentável e responsável de resíduos sólidos são as licitações sustentáveis. 

As compras públicas sustentáveis são importante solução capaz de 

integrar interesses ambientais, sociais e econômicos em todas as fases do processo 

licitatório, oferecendo importantes benefícios ao adquirir produtos e serviços que 

causam menor impacto à saúde humana, ao meio ambiente e, por conseguinte, 

ofertando economia ao Estado. 

                                            
1373 MELGAREJO MORENO, Joaquín; LÓPES ORTIZ, Maria Inmaculada. op. cit., 2019, p. 61: “No 
hay una justificación económica para tratar de eliminar el riesgo, pero sí para facilitar mecanismos 
para gestionarlo. Estos mecanismo deben ser eficientes, ayudando a seleccionar los riesgos que 
conviene cubrir y los instrumentos que deben utilizarse para dicho fin, teniendo en cuenta los costes y 
beneficios que se deriben de su aplicación para los agentes económicos afectados y para la sociedad 
em su conjunto. Se trataría (...) de obtener un adecuado nivel de protección para quienes lo necesitan 
al menor coste posible para la sociedad en su conjunto. El seguro es, por lo tanto, un instrumento de 
gestión de riesgos. (...) el seguro es un tipo de contrato aún más sutil (...), ya que es un cabmio de 
dinero hoy por dinero que se habrá de pagar en el futuro dependiendo de que ocurran ciertos 
acontecimientos, los siniestros o los supuestos previamente establecidos” (tradução livre). 
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A esse respeito, a Lei n. 8.666/19931374, que institui normas para licitações 

e contratos da administração pública, dispõe em seu art. 3º que no procedimento 

licitatório deve ser observada, entre outras finalidades, a promoção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. Ainda, a referida lei, no inc. VII do art. 12 fixa como um dos requisitos a 

ser considerado nos projetos de obras e serviços estatais o impacto ambiental. Logo, 

a aquisição de produtos reciclados e recicláveis, além da contratação de bens, 

serviços e obras que miram padrões de consumo sustentável tornam uma proposta 

mais vantajosa para o Estado, diminuem o impacto ambiental e contribuem para o 

desenvolvimento nacional sob esta perspectiva. 

A disposição da lei de licitações está em consonância com o objetivo 

indicado no inc. XI do art. 7º da Lei de Resíduos Sólidos. Oliveira e Silva fazem esta 

importante correlação: 

A licitação é o procedimento administrativo adotado pela 
Administração Pública para selecionar, entre as participantes, a 
proposta mais vantajosa, visando à aquisição de bens e serviços. No 
contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que se procura 
propugnar é que os certames contemplem critérios de 
sustentabilidade (...). Em consonância com a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, as licitações sustentáveis 
correspondem ao dever de inserção de critérios ambientais e sociais 
nos editais para as compras e contratações realizadas pela 
Administração Pública. De igual forma, a Lei de Licitações prevê que, 
nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços, serão 
considerados, entre outros requisitos, o impacto ambiental (art. 12, 
VII, da Lei 8.666/93)1375. 

O citado art. 3º da Lei n. 8.666/1993 foi regulamentado pelo Decreto n. 

7.746/2012, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, bem como 

institui a comissão interministerial de sustentabilidade na administração pública – 

CISAP. 

                                            
1374 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 
21 nov. 2020. 
1375 SILVA, Telma Bartholomeu; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. op. cit., 2019, p. 214. 
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Sendo assim, a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá 

não apenas nortear, mas sobretudo justificar as escolhas, a fim de preservar o 

caráter competitivo do certame com especificação no instrumento convocatório do 

objeto da contratação e das obrigações sustentáveis a serem observadas pela 

eventual contratada.  

Nesse contexto, o poder público, na aquisição de bens e na contratação 

de serviços e obras, deve observar alguns critérios e práticas sustentáveis: (i) baixo 

impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; (ii) preferência 

para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; (iii) maior eficiência na 

utilização de recursos naturais como água e energia; (iv) maior geração de 

empregos, preferencialmente com mão de obra local; (v) maior vida útil e menor 

custo de manutenção do bem e da obra; (vi) uso de inovações que reduzam a 

pressão sobre recursos naturais; (vii) origem sustentável dos recursos naturais 

utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e (viii) utilização de produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de 

reflorestamento1376. 

O mesmo decreto, ainda, faculta ao poder público, em seu art. 5º, a 

exigência de no instrumento convocatório para a aquisição de bens, “que estes 

sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre 

outros critérios de sustentabilidade”1377. 

Veja-se que os requisitos e imposições legais e normativas contribuem 

para a tomada de decisões racionais e que respeitam o meio ambiente, evitando-se, 

                                            
1376 BRASIL. Decreto n. 7.746, de 5 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP. Art. 4º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm>. Acesso em: 21 nov. 
2020. 
1377 BRASIL. Decreto n. 7.746, de 5 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP. Art. 5º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm>. Acesso em: 21 nov. 
2020. 
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por exemplo, a ampliação dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos na 

medida em que devem ser prestigiadas maior vida útil, inovações que reduzam a 

pressão sobre os recursos naturais e a origem sustentável dos recursos naturais 

utilizados nos bens. 

Tais medidas são mais um exemplo de que, por meio de legislação 

específica com um olhar voltado para a sustentabilidade e para a responsabilidade, 

é possível fomentar boas práticas e comportamento ambientalmente adequado, 

contribuindo para a circularidade dos resíduos sólidos pós-consumo e mitigando os 

impactos danosos à natureza decorrentes da obsolescência planejada. 

 

5.3.3.6.5 O compliance ambiental 

Ainda como instrumento de promoção de equilíbrio entre desenvolvimento 

econômico e preservação da natureza, faz-se apropriado destacar um instituto 

jurídico novo, mas que já se tornou frequente em cursos de administração e gestão 

de empresas, notadamente quando o foco é o meio ambiente: o compliance 

ambiental. 

Nessa etapa da pós-modernidade onde comportamentos individualistas e 

egocêntricos se contrapõem à uma visão em favor do meio ambiente, condutas 

antiéticas e imorais de governos, de empresas ou mesmo de indivíduos não 

encontram mais espaço. É neste cenário atual onde se busca mais sustentabilidade 

que o compliance ambiental ganha notoriedade. 

Para Neto e Oliveira, estar em compliance é estar em conformidade com 

as normas internas e externas à empresa. “O compliance tem o desígnio principal de 

antever os riscos futuros da corporação de modo a resguardá-la e de adequá-la aos 

pilares da sustentabilidade, à qual se liga umbilicalmente”1378. 

O compliance é instituto integrado aos quatro pilares da governança 

                                            
1378 NETO, Elias Marques de Medeiros; OLIVEIRA, Valéria Martins. O compliance como 
instrumento concretizador da sustentabilidade. Revista Internacional de Direito Ambiental, ano 
VIII, n. 23, mai/ago. 2019, pp. 51-64, Caxias do Sul, RS: Plenum, 2019, p. 52. 
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corporativa, estando ao lado de fairness, accountability e disclosure. Numa tradução 

literal, compliance é a conformidade com instituições legais; fairness é o senso de 

justiça e equidade; accountability é a prestação responsável de contas; e disclosure 

a transparência quanto aos resultados, oportunidades e riscos1379. 

Estar em compliance, portanto, é manter-se em conformidade com as leis 

e padrões éticos, agindo de maneira preventiva, tentando antecipar condutas 

reprováveis e criando mecanismos para evitar ações que possam deixar a empresa 

em desconformidade com o conjunto de normas e preceitos éticos reguladores de 

sua atividade1380. 

Barbosa explica a origem normativa do compliance:  

O compliance passou a existir a partir da década de noventa através 
da Lei n. 9.613/98 e da Resolução n. 2.552/98 do CMN. De acordo 
com um estudo realizado pela Febraban, a função de compliance 
teve origem no início dos anos 70, com a criação do Comitê da 
Basileia, que objetivava supervisionar bancos, fortalecendo o 
Sistema Financeiro por meio de maior conceituação sistemática de 
suas atividades, utilizando como padrão a adoção das boas práticas 
financeiras, empregando procedimentos de prevenção na sua 
atuação1381.  

O compliance consolida-se, então, como ferramenta para garantia da 

imagem das instituições por meio de programas voltados para o fiel cumprimento de 

leis atinentes às práticas bancárias, minimizando riscos e prevenindo-os na área de 

atuação das empresas. Cuidava-se de uma publicidade positiva perante clientes1382. 

Voltando-se para o direito ambiental, o compliance pode representar uma 

alternativa viável para a prevenção de ilícitos ambientais, proporcionando 

publicidade positiva de comportamentos desejáveis em prol dos ecossistemas, 

traduzindo um importante modelo jurídico para a implementação do cumprimento 

das normas relacionadas a padrões éticos, preventivos e jurídicos aos quais a 

                                            
1379 NETO, Elias Marques de Medeiros; OLIVEIRA, Valéria Martins. op. cit., 2019, p. 59. 
1380 NETO, Elias Marques de Medeiros; OLIVEIRA, Valéria Martins. op. cit., 2019, p. 59. 
1381 BARBOSA, Michelle Sanches. Compliance ambiental. Revista Magister de Direito Ambiental e 
Urbanístico. Vol. 47, abr./mai. 2013, pp. 46-60, Porto Alegre: Magister, 2013, p. 49. 
1382 BARBOSA, Michelle Sanches. op. cit., 2013, p. 50. 
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atividade empresarial ainda não está devidamente adaptada1383. 

É justamente o cada vez maior número de normas ambientais, aliado a 

uma difusão evidente de hábitos e condutas ambientalmente adequadas e 

esperadas que tem estimulado empresas e organizações a procurar “se adequar às 

normas vigentes, assumindo uma postura de prevenção de riscos e passivos 

desnecessários oriundos da não observância da legislação ambiental”1384.  

De forma bastante prática, as empresas tem buscado desenvolver 

programas e políticas que agregam: (i) a orientação, formação e reciclagem de 

colaboradores e diretores sobre políticas de preservação ambiental; (ii) a elaboração 

de códigos internos de conduta, organização de dados sobre o meio ambiente e 

impactos das suas atividades nos ecossistemas e na sociedade, observando-se 

clientes, empregados, parceiros, representantes, fornecedores e operações 

praticadas com sua colaboração ou assistência; (iii) o desenvolvimento de sistemas 

de comunicação interna e externa que facilitem o repasse de informações sobre atos 

ambientalmente relevantes; (iv) a implementação de sistema de controle interno de 

atos imprudentes ou dolosos, de degradação ambienta, com mecanismos de 

apuração e sanção disciplinar. 

Dito isso, o estabelecimento de programas efetivos de compliance 

ambiental, com foco na sustentabilidade, é um diferencial para qualquer empresa, 

contribuindo não só para o crescimento de suas atividades, mas também para a 

preservação do planeta, razão pela qual é estímulo fundamental para boa gestão 

ambiental. 

Finaliza-se este tópico sobre incentivos fiscais, financeiros e creditícios 

ressaltando que os importantes instrumentos jurídicos citados, com viés econômico, 

são ferramentas capazes de incentivar condutas sustentáveis e de coibir práticas 

ambientalmente inadequadas, de modo que se bem utilizados, podem cooperar 

ativamente para uma gestão circular sustentável e responsável dos resíduos sólidos 

                                            
1383 BARBOSA, Michelle Sanches. op. cit., 2013, p. 50. 
1384 BARBOSA, Michelle Sanches. op. cit., 2013, p. 58. 
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pós-consumo, efetivando o seu retorno à circulação econômica a partir de um 

tratamento econômico, financeiro e tributário diferenciado. 

 

5.3.4 A economia circular e o direito ao reparo de produtos eletroeletrônicos: 

gestão sustentável e responsável dos resíduos sólidos pós-consumo em 

tempos de obsolescência planejada  

A lógica consumista tem promovido um ciclo extremamente danoso para 

a gestão dos resíduos sólidos pós-consumo, com especial atenção para as sobras 

de equipamentos eletroeletrônicos. 

Além da alienação causada pelo consumismo, a obsolescência planejada, 

nas suas três modalidades voltadas para tornar um produto obsoleto – pela 

qualidade, pela função e pela desejabilidade –, tem sido grande fator de estímulo 

para condutas consumistas no tocante à aquisição, troca e descarte de 

equipamentos eletroeletrônicos. Por obsolescência compreende-se a desatualização 

ou a superação de um produto cujos componentes materiais permanecem 

preservados, gerando desnecessariamente resíduos e rejeitos. 

A obsolescência como estratégia de mercado gera danos ambientais: 

A obsolescência programada é caracterizada por três requisitos, 
quais sejam: baixo ciclo de vida de modelos, baixa durabilidade e 
dificuldade de manutenção, situações estas que acarretam um 
crescimento significativo de resíduos, que, ao não serem 
descartados de maneira adequada, podem gerar sérios prejuízos ao 
meio ambiente. É preciso entender que os bens da natureza não são 
infinitos, ou seja, as matérias-primas vão se esgotar, como também o 
fato de que a natureza não conseguirá suportar o excesso de lixo 
produzido pela sociedade de consumo, sendo essas situações 
ocasionadas pela obsolescência programada1385.  

O modo de vida atual aponta para um padrão comportamental voltado 

para o descarte e a substituição de aparatos eletrônicos com problemas, ainda que 

                                            
1385 GOMES; Lara de Moura Joia; RIBEIRO, Leila Maria Tinoco Boechat; NOVAIS, Alinne Arquette 
Leite; CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. op. cit., 
2018, p. 42. 
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estes vícios sejam passíveis de conserto. A opção pelo reparo tem se tornado cada 

vez mais rara, distante, inoportuna economicamente e inviável socialmente.  

A lógica de mercado aponta para um padrão de comportamento voltado 

para, quando diante de um defeito em produto eletroeletrônico, optar-se pelo 

descarte e a substituição do mesmo por meio da aquisição ou da compra de um 

novo equipamento.  

Consertar ou reparar um bem elétrico ou eletrônico desde há muito tem 

deixado de ser alternativa de resposta às deficiências tecnológicas. Adquire-se um 

novo aparelho e descarta-se aquele cuja deficiência gerou incômodos. Como 

consequência, os REEE, também chamados de e-lixo ou e-waste, avolumam-se ao 

redor do mundo. 

Leonard apresenta algumas razões para o aumento do chamado e-lixo: 

1. Atualização de celulares: as operadoras de telefonia costumam 
oferecer ao cliente celulares gratuitos ou a preços módicos quando 
da assinatura ou da renovação de contratos. Como recusar a oferta 
de um modelo mais moderno com diferentes toques, timbres e cores 
e arriscar que o velho apresente defeito no meio do contrato? O 
consumidor não resiste e lá vão milhares de celulares ainda em 
funcionamento para o lixo!  
2. Conversão para TV digital: no maior plano governamental de 
obsolescência planejada, em 2009 testemunhamos o fim das 
transmissões de TV analógica, substituídas pela TV digital. Milhões 
de aparelhos perfeitos se tornaram inúteis sem o uso de um 
conversor especial. Além disso, a dificuldade de obtê-lo acabou 
sendo um estímulo à compra de uma nova tela plana ou HDTV. E 
para cada TV descartada, cerca de dois a quatro quilos de chumbo 
foram depositados em aterros sanitários. 
3. Atualização de softwares: com frequência, novos softwares não 
rodam em máquinas velhas, pois lhes falta a memória ou a 
velocidade de processamento, o que inviabiliza o funcionamento de 
computadores antigos e perfeitamente funcionais. Por exemplo, 
quando a Microsoft lançou seu sistema operacional Vista, provocou 
um pico no fluxo de e-lixo. A complexa mistura de plásticos, metais e 
vidros nos computadores os torna realmente difíceis de reciclar.  
4. Problemas com bateria: às vezes é tão difícil acessar e trocar a 
bateria de um eletrônico que as pessoas simplesmente preferem 
comprar um aparelho novo. Minha filha adorava um livro da Vila 
Sésamo que incluía um telefone através do qual ela simulava ligar 
para os personagens para ouvir, como resposta, mensagens 
gravadas. Quando a bateria acabou, tive que pagar mais do que o 
custo original do livro por uma substituta. Os iPods da Apple 
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apresentam os mais infames desafios em termos de bateria; a menos 
que você seja um mago da eletrônica, não consegue trocá-la 
sozinho. É preciso mandar a usada à Apple para receber outra, o que 
implica o pagamento de uma taxa e a perda de tudo que está 
armazenado no aparelho. Com o preço dos iPods declinando, por 
que ter tanto trabalho?  
5. Impressoras descartáveis: elas custam tão pouco (às vezes 
menos que cartucho de tinta) que podem vir de graça na compra de 
um computador. E conseguir falar com um ser humano real no SAC 
do fabricante para perguntar como proceder diante de um defeito 
pode ser bem mais desgastante do que ir a uma loja e adquirir uma 
impressora nova1386. 

Pela lógica de mercado reproduzida acima, a relação custo x benefício 

para o fomento do crescimento econômico e na gestão de resíduos sólidos pós-

consumo favorece a concepção de que sempre é mais vantajoso comprar um 

produto novo do que reparar um bem danificado. As razões são variadas: as peças 

para reparo possuem valor elevado, os avanços tecnológicos demonstram que os 

novos produtos oferecem melhor tecnologia por um preço mais atrativo e a dinâmica 

e a velocidade da vida pós-moderna tornam um martírio a experiência de aguardar o 

conserto.  

Por outro lado, a situação das empresas fabricantes de produtos é 

confortável na medida em que não há pressão de mercado que conduza cada 

produtor individual a adicionar a seus produtos, integral e imediatamente, todas as 

novas tecnologias desenvolvidas, tampouco a difusão de informações precisas e 

capazes de formar seguro juízo nos consumidores da qualidade superior de 

determinada mercadoria1387.  

Temos aqui, mais do que um problema socioeconômico, um dilema 

ambiental, que precisa de soluções imediatas. Novamente Annie Leonard detalha as 

adversidades decorrentes deste modus vivendi: 

“Compre um novo” é a resposta padrão quando eletrônicos deixam 
de funcionar. Como resultado, cerca de 400 milhões de unidades do 
gênero, boa parte em perfeitas condições, são descartados nos 
Estados Unidos a cada ano. Em 2005, o volume total de e-lixo atingiu 
1,8 milhão de toneladas! Altamente tóxicos, os eletrônicos contêm 
mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, berílio e fogo-retardantes 

                                            
1386 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, pp. 214-215. 
1387 VIO, Daniel de Avila. op. cit., 2004, p. 197. 
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bromados, entre outras substâncias nocivas. Mesmo assim, em vez 
de segregá-los e administrá-los com responsabilidade, os 
americanos ainda jogam 85% do seu e-lixo em aterros sanitários, ou 
pior, em incineradores1388. 

A problemática parece evidente. A compra de um novo produto ao invés 

do reparo de uma falha no equipamento promove danos ambientais pós-consumo. 

Ao negar aos indivíduos a estrutura, as ferramentas e a informação necessária para 

consertar os produtos que circulam no mercado, bem como ao diminuir a vida útil 

destes mesmos produtos, os fabricantes nos empurram para uma sociedade cada 

vez mais descartável, a um custo cada vez maior para nossos bolsos e para o 

planeta1389. 

A prolongação da vida útil dos produtos é um elemento importante para a 

economia circular. Cerdá e Aygun explicam que a reutilização de produtos e seus 

componentes, a reparação, a atualização, a reelaboração e o marketing são 

estratégias relevantes para fomentar a circularidade dos produtos eletroeletrônicos. 

A reutilização auxiliar na conservação dos ativos físicos das matérias primas, assim 

como a energia incrustada em produtos e componentes1390. 

Por conseguinte, para promoção da circularidade nos equipamentos 

eletroeletrônicos, além de incentivos jurídicos ambientais para a gestão de resíduos 

sólidos, é possível caminhar também em outro sentido. Uma resposta jurídico-

ambiental aos dilemas decorrentes dos REEE pode ser encontrada nos direitos do 

consumidor. Fala-se no direito ao reparo, que consiste num importante estímulo para 

a não geração ou a redução de resíduos sólidos, notadamente do e-lixo. 

Se as normas de direito ambiental não alcançam na plenitude o seu 

objetivo de inibir condutas mercadológicas evidentemente danosas ao planeta, é 

possível buscar em outros ramos do direito auxílio para o combate de situações 

prejudiciais à sociedade. A legislação consumerista oferece alternativas a respeito. 

                                            
1388 LEONARD, Annie. op. cit., 2011, p. 215. 
1389 PANNE, Valerie Vande. O (humaníssimo) direito ao reparo. Disponível em: 
<https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/o-humanissimo-direito-ao-reparo/>. Acesso em: 20 
nov. 2020. 
1390 CERDÁ, Emilio; AYGUN, Khalilova. op. cit., 2016, p. 15.  
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O art. 4º da Lei n. 8.078/19901391 apresenta rol de princípios que devem 

reger as relações de consumo, com destaque para os princípios da transparência 

(CDC, art. 4º, caput), da vulnerabilidade (CDC, art. 4º, inc. I) e da informação (CDC, 

art. 4º, IV). 

O princípio da transparência exige boa-fé das partes envolvidas nas 

relações de consumo, repudiando condutas ardilosas e que causem danos. Há um 

dever recíproco de lealdade e boa-fé que deve prevalecer antes, durante e depois 

da relação contratual1392. 

O princípio da vulnerabilidade ressalta que o consumidor é parte frágil e 

vulnerável nas relações de consumo, hipossuficiente diante do poderio, 

conhecimento técnico e dos meios de produção do fornecedor de produtos e 

serviços. Diante disso o CDC procura restabelecer o equilíbrio nessa relação 

desigual, fomentando obrigações para os fabricantes e produtores de mercadorias a 

serem consumidas1393. 

Quanto ao princípio da informação, este se aplica ao caso em exame na 

medida em que exige do fornecedor de produtos a apresentação das informações 

necessárias e relevantes, de forma clara, simples e acessível, garantindo ao 

consumidor uma melhor compreensão de todas as características do bem adquirido. 

Essa proteção ganha ainda mais destaque no art. 6º, inc. III, do CDC, que 

estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem1394. 

                                            
1391 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. 
Acesso em: 21 nov. 2020. 
1392 MASCARENHAS, Ícaro Valverde; PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel. O direito ao reparo como 
garantia fundamental do consumidor em face à obsolescência programada dos produtos 
eletrônicos. Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 14, n. 50, pp. 178-194, maio/2020. Disponível 
em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2416>. Acesso em 04 dez. 2020. 
1393 MASCARENHAS, Ícaro Valverde; PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel. op. cit., 2020. 
1394 MASCARENHAS, Ícaro Valverde; PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel. op. cit., 2020. 
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Resgatados os direitos do consumidor sob o ponto de vista dos princípios 

consolidados na lei consumerista, volta-se a atenção para a aplicação desta carga 

principiológica ao problema dos resíduos sólidos pós-consumo, com especial 

atenção para o e-lixo. 

É fato público e notório que todos os equipamentos eletroeletrônicos 

enfrentarão, mais dias, menos dias, problemas técnicos. Com o decorrer do tempo, 

um produto eletrônico apresentará seus defeitos. Nestas hipóteses de falhas dos 

produtos, é ofertado aos consumidores assistências técnicas que possuem a 

responsabilidade de diagnosticar e reparar os produtos com vícios. 

Todavia, como já dito alhures, é cada vez mais oneroso e difícil o 

exercício do direito ao reparo: os custos de um conserto são altos, as fabricantes 

esperam vender novos produtos, a tecnologia avança e oferta mercadorias com 

novos recursos, os consumidores não estão dispostos a despender seu tempo e a 

se desgastar emocionalmente para lutar pelo direito ao conserto de seu bem 

eletrônico. Além disso, a publicidade e a facilidade de acesso ao crédito estimulam 

novas aquisições ou substituições de produtos. Trata-se de um sistema que não 

coopera para o reparo. 

Colhe-se interessante pesquisa citada por Mascarenhas e Públio: 

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
apontou que 81% dos consumidores substituem seus equipamentos 
eletrônicos sem antes recorrer à assistência técnica. Desses, 54% 
trocam seus aparelhos telefônicos com menos de 3 anos de uso (...). 
Além disso, o custo de reparo em uma assistência técnica autorizada 
pode facilmente representar até 50% do valor do aparelho novo (...). 
Isso é fruto, sem dúvida, das engenhosas estratégias das grandes 
indústrias, que induzem os consumidores a trocar seus produtos por 
novos em pouco tempo em vez de incentivar o reparo dos 
produtos1395. 

Nesse cenário de dificuldades, numa visão de economia circular 

sustentável, importante aliar os interesses ambientais, econômicos e sociais com os 

direitos do consumidor, a fim de encontrar alternativas que permitam o direito ao 

reparo de equipamentos eletroeletrônicos e que, ao final, contribuam para a gestão 

                                            
1395 MASCARENHAS, Ícaro Valverde; PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel. op. cit., 2020. 
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dos resíduos sólidos pós-consumo, com mitigação de rejeitos e destinação 

ambientalmente adequada dos REEE. 

Para as empresas que seguem o padrão de prolongar a vida útil de suas 

mercadorias, seis atividades principais – entre elas o reparo – podem ser apontadas 

como capazes de aumentar o valor e o uso de produtos que, de outra forma, seriam 

descartados. Cerdá e Aygun pontuam: 

1. Construa para durar. Trata-se de criar produtos de alta qualidade e 
muito duráveis, voltados para clientes que desejam pagar um preço 
mais alto pela qualidade e clientes que acessam produtos mais 
duráveis por meio de modelos de pagamento alternativos, como 
pagamento por serviço. 
2. Acondicionamento, renovação. Restaura produtos usados, 
dirigidos a clientes sensíveis ao preço, que não se importam em 
comprar produtos que não sejam novos e que muitas vezes têm 
garantias e serviços complementares semelhantes aos novos. 
Também inclui o retrabalho do produto. 
3. Transações para as quais um item usado é dado como parte do 
pagamento de outro item. Mercados de segunda mão. 
4. Atualização: trata-se de adicionar novos recursos, funcionalidade 
ou moda, em vez de substituir o núcleo do produto. Destina-se a 
clientes mais interessados em consumir conteúdo, recursos e estilo 
do que os próprios produtos. 
5. Sobressalente. Trata-se de substituir um recurso que se esgota 
mais rapidamente do que o produto. Também deve incluir o caso de 
reabastecimento de um recipiente (uma jarra ou tanque, por 
exemplo). 
6. Reparo1396. 

O reparo, portanto, apresenta-se ao final deste rol de seis atividades e, 

assim como as outras cinco medidas que fomentam a circularidade, deve ser 

devidamente estimulado, com ganhos na gestão de resíduos. 

                                            
1396 CERDÁ, Emilio; AYGUN, Khalilova. op. cit., 2016, p. 15: “1. Fabricar para durar. Se trata de crear 
productos de alta calidad, muy duraderos, dirigidos a clientes que están dispuestos a pagar un precio 
más alto por la calidad, y a clientes que acceden a productos más duraderos a través de modelos de 
pago alternativos, tales como el pago por servicio. 2. Acondicionamiento, renovación. Restaurar 
productos usados, dirigidos a clientes que son sensibles al precio, y que no les importa comprar 
productos que no son nuevos y que a menudo tienen garantías y servicios complementarios similares 
a los nuevos. También incluye reelaboración de productos. 3. Transacciones por las cuales se da un 
artículo usado como parte de pago de otro artículo. Mercados de segunda mano. 4. Actualización: se 
trata de incorporar características nuevas, funcionalidad o moda, en lugar de reemplazar el núcleo del 
producto. Dirigido a clientes más interesados en consumir contenido, funciones y estilo que en los 
propios productos. 5. Repuesto. Se trata de reemplazar una función que se agota más rápidamente 
que el producto. También habría que incluir el caso de volver a llenar un recipiente (una garrafa o 
depósito, por ejemplo). 6. Reparación” (tradução livre).  
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Mais do que isso, o direito ao reparo apresenta-se como ferramenta 

jurídica que garante aos consumidores, vulneráveis na relação com fabricantes e 

produtores, as informações pertinentes ao funcionamento e manutenção de seus 

produtos, bem como fomenta o acesso a preços justos no que se refere a peças de 

reposição necessárias para a adequada manutenção. Indo adiante, a tutela deste 

direito fomenta a transparência capaz de promover o entendimento do consumidor 

sobre o funcionamento de seus produtos, diagnosticando os defeitos e permitindo o 

necessário reparo a tempo e modo1397.  

A mentalidade em prol do reparo deve ser estimulada por meio da 

doutrina, com desenvolvimento de textos a respeito; pela jurisprudência, por 

intermédio de decisões que considerem este importante direito de cunho 

socioambiental e consumerista; e pelo legislador, com propostas legislativas que 

consolidem o tema no ordenamento jurídico pátrio. 

Perfectibilizada uma rotina de conserto de produtos eletroeletrônicos – e a 

ciência do direito pode contribuir para tanto –, a atuação mercadológica que prioriza 

a obsolescência planejada pode receber importante incentivo inverso – um custo 

internalizado no processo produtivo ao impor o direito ao reparo –, alterando-se a 

lógica de consumo.  

Mais além, com produtos cuja vida útil perdura por mais tempo, ameniza-

se sobremaneira os impactos ao meio ambiente, haja vista que a diminuição do lixo 

eletrônico será substancial, bem como a destinação e a disposição ambientalmente 

adequadas serão facilitadas pelo volume mais palpável e que favorece a gestão 

integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos pós-consumo.  

De fato, a economia circular pode ser considerada como um conceito 

antagônico ou contrário à obsolescência planejada e à lógica consumista que impera 

na pós-modernidade1398.  

A economia circular e as proibições para a obsolescência planejada 

devem caminhar juntas como soluções para uma sociedade de consumo marcada 

                                            
1397 MASCARENHAS, Ícaro Valverde; PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel. op. cit., 2020. 
1398 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino. op. cit., 2019, p. 69. 
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pelo desperdício. A lógica circular, por exemplo, deve ser utilizada para uma melhor 

compreensão das causas e dos fatores que regem o ciclo de vida, a fim de evitar ao 

máximo a reposição de um novo produto. Os conceitos da economia circular devem 

examinar com profundidade aquilo que constitui uma vida útil normal e aceitável 

para os produtos eletroeletrônicos e, a partir desta concepção, a ciência do direito 

deverá impor limites ou estimular condutas sustentáveis e responsáveis1399. 

Seja pela logística reversa, que atua na operacionalização do retorno do 

bem socioambiental pós-consumo ao ciclo produtivo; seja pela economia circular, 

que se preocupa com a gestão dos resíduos desde a sua origem e que poderá 

prever melhor o ciclo dos produtos, o meio ambiente e, por via reflexa, a qualidade 

de vida ganham com esta importante mudança comportamental promovida na 

sociedade a partir de uma lógica de reparo e de ampliação de vida útil de produtos 

eletroeletrônicos. 

 

5.3.5 Um caso prático: a gestão socioambiental de resíduos sólidos no Poder 

Judiciário de Santa Catarina 

Apresentados durante as linhas passadas instrumentos jurídicos que 

fomentam e concretizam a atuação da ciência do direito no sentido de promover 

comportamentos desejáveis do ponto de vista ambiental, é momento de apresentar 

um exemplo concreto de prática administrativa que, ao se amoldar a exigências 

normativas e legais, promoveu ganhos ecológicos, sociais e econômicos: a gestão 

socioambiental do Poder Judiciário de Santa Catarina. 

O referido programa da justiça catarinense hoje é uma realidade, 

reconhecido pelo público interno e pela comunidade1400, consolidado por suas boas 

práticas e destacado pelos excelentes resultados alcançados.  

                                            
1399 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino. op. cit., 2019, p. 70. 
1400 Um exemplo do reconhecimento comunitário pela gestão socioambiental do Poder Judiciário 
catarinense se deu com a homenagem recebida na solenidade de abertura da Semana Lixo Zero, 
realizada no dia 21/10/2019, na Câmara de Vereadores de Florianóoplis (TJSC - Poder Judiciário de 
Santa Catarina. Vereadores da Capital reconhecem gestão socioambiental do Poder Judiciário 
de SC. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/vereadores-da-capital-reconhecem-
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Não obstante, os primeiros passos para o início da gestão socioambiental 

no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foram tímidos e decorreram de 

iniciativas individuais, sem o viés institucional.  

Foi o processo administrativo n. 132030-2000.0 que deu início às 

primeiras ações de minimização de resíduos e de coleta seletiva na justiça 

catarinense. Tal processo culminou na Resolução n. 5/2009-TJ, que disciplinou a 

matéria, definindo normas para a coleta seletiva e a criação de uma comissão de 

gestão ambiental. Um ano depois, foi criada a Seção de Gestão Ambiental, 

integrada à Diretoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça catarinense. Com o 

advento da Resolução n 19/2013-GP, a nomenclatura da seção foi alterada, 

passando a chamar Secretaria de Gestão Ambiental, vinculando-se à Diretoria Geral 

Administrativa1401.  

Com efeito, foi a partir de um instrumento jurídico formal, qual seja, a 

Resolução n. 201, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 3 de março de 

20151402, que adveio comando normativo disciplinando a necessidade de elaboração 

e implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Poder Judiciário de Santa 

Catarina (PJSC).  

Perceba-se que foi por intermédio de uma norma, de caráter cogente, 

fixada pelo Conselho Nacional de Justiça, amparada em diplomas legais, tais como 

a Lei n. 12.305/2010, que se fomentou uma importante atividade promovedora da 

gestão de resíduos sólidos e de outras medidas ambientalmente adequadas. 

Para dar cumprimento ao comando do CNJ, o TJSC editou a Resolução 

n. 28/2015-GP1403, criando então a Comissão de Gestão Socioambiental, 

                                                                                                                                        
gestao-socioambiental-do-poder-judiciario-de-sc?inheritRedirect=true>. Acesso em: 20 dez. 2020). 
1401 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: histórico. Disponível em: 
<https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/historico>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1402 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 201 de 03/03/2015. Dispõe sobre a criação e 
competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário 
e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2126>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1403 TJSC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Resolução GP n. 28, de 8 de julho de 2015. Cria 
a Comissão de Gestão Socioambiental, transforma a Secretaria de Gestão Ambiental da Diretoria-
Geral Administrativa em Secretaria de Gestão Socioambiental, define suas atribuições e altera o 
Anexo V da Resolução n. 7/2006-GP, de 7 de abril de 2006. Disponível em: 
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transformando a antiga Secretaria de Gestão Ambiental em Secretaria de Gestão 

Socioambiental, recebendo também novas atribuições, dentre elas a execução do 

Plano de Logística Sustentável do PJSC, no âmbito de sua competência. 

A respeito, o Plano de Logística Sustentável, definido no art. 10 da 

Resolução CNJ n. 201/2015, é instrumento vinculado ao planejamento estratégico 

do Poder Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que 

permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e 

qualidade que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos 

processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão respectivo1404. 

As ações e práticas do Plano de Logística Sustentável devem abranger, 

no mínimo, os temas relacionados no art. 16 da Resolução CNJ n. 201/2015: (a) uso 

eficiente de insumos e materiais considerando, inclusive, a implantação do PJe e a 

informatização dos processos e procedimentos administrativos; (b) energia elétrica; 

(c) água e esgoto; (d) gestão de resíduos; (e) qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; (f) sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, da força de 

trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas; (g) 

contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, 

combustível, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de 

dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; e (h) deslocamento de 

pessoal e de bens e materiais, considerando todos os meios de transporte, com foco 

na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes1405. 

A gestão socioambiental do Poder Judiciário catarinense, por seu turno, 

permeia todos os níveis da estrutura judiciária de Santa Catarina, possuindo seis 

                                                                                                                                        
<http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=145482&cdCategoria=1
&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1404 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 201 de 03/03/2015. Dispõe sobre a criação e 
competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário 
e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2126>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1405 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 201 de 03/03/2015. Dispõe sobre a criação e 
competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário 
e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2126>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
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eixos temáticos: (i) uso racional dos recursos naturais e bens públicos, (ii) gestão 

adequada dos resíduos gerados, (iii) qualidade de vida no ambiente de trabalho, (iv) 

sensibilização e capacitação, (v) licitações sustentáveis e (vi) construções 

sustentáveis1406.  

Por intermédio da implantação de um sistema sustentável e responsável, 

com viés ecológico, na justiça catarinense, novos desafios foram fixados e 

alcançados, confirmando um comprometimento com a política nacional de proteção 

ambiental, materializada pela na Lei n. 12.305/10, que preconiza, como já visto 

durante todo este texto, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, incentivando o desenvolvimento de práticas educacionais e 

administrativas, projetos, programas, procedimentos e aplicação de recursos da 

organização direcionados para a implementação e a manutenção de ações que 

visem a proteção ambiental em harmonia com as finalidades institucionais1407. 

Várias ações vêm sendo empreendidas desde a criação da secretaria no 

atual formato: levantamentos, estudos de casos e propostas de ações; verificação 

de que papel e plástico eram os resíduos em maior quantidade; adoção de 

recipientes próprios, adequados à finalidade, devidamente identificados e seguindo o 

padrão universal de cores para a coleta seletiva; planejamento e execução da 

política ambiental do TJSC, mantendo-a em constante processo de revisão e 

desenvolvimento; tratamento de resíduos sigilosos, fragmentação; gerenciamento da 

coleta e destino final; destinação de resíduos tóxicos, lâmpadas, baterias, toner e 

cartuchos; campanhas para redução no consumo de água e energia; elaboração de 

projetos (papel reciclado; fonte ecológica; semana do meio ambiente, dentre outras); 

ações institucionais que dependem de parcerias com outras diretorias, (edificação 

sustentável, compras sustentáveis e outras); incentivo à pesquisa na área ambiental; 

orientações para implantação da gestão ambiental nas comarcas; cursos, palestras 

e orientações sobre gestão socioambiental1408. 

                                            
1406 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: histórico. Disponível em: 
<https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/historico>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1407 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: histórico. Disponível em: 
<https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/historico>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1408 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: histórico. Disponível em: 
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Parâmetros de consumo também fazem parte da gestão sustentável e 

responsável do judiciário catarinense, com publicação de indicadores e ranking entre 

comarcas e setores da justiça em Santa Catarina, priorizando-se o princípio da 

informação e do controle social ao difundir o conhecimento dos dados como 

ferramenta para se atingirem os objetivos de revisão de hábitos e de redução do 

consumo1409. 

Nessa senda, o sistema de gestão socioambiental é constantemente 

acompanhado e avaliado, permitindo-se com isso autotutela, revisões, ajustes e 

atualizações constantes, sempre no intuito de melhorar resultados e práticas 

ambientalmente adequadas. A evolução da gestão ecologicamente sustentável e 

responsável na justiça de Santa Catarina, assim como de outros tribunais do Brasil, 

é acompanhada anualmente pelo CNJ, a partir do relatório de desempenho que é 

enviado até o dia 20 de dezembro de cada ano. 

As práticas sustentáveis fomentadas pelo TJSC, nos termos do art. 16 da 

Resolução CNJ n. 201/2015, são: uso eficiente de insumos e materiais; energia 

elétrica; água e esgoto; gestão de resíduos; qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. 

Para fins de aproveitamento nesta tese, conveniente destacar dados da 

gestão de resíduos da justiça catarinense: uso de desktops virtuais, o que gera 

menos resíduo computacional; atividades de gestão da coleta seletiva nas unidades 

do TJSC e nas comarcas, e de logística reversa dos resíduos, são realizadas de 

acordo com a PNRS; coleta seletiva e destinação adequada de resíduos, entre eles 

os perigosos (pilha, bateria, eletroeletrônicos e insumos de informática); coleta e 

inutilização dos bens e materiais inservíveis, com destinação adequada dos resíduos 

gerados; coleta e destruição dos bens apreendidos judicialmente com destinação 

adequada dos resíduos gerados; coleta e fragmentação de documentos sigilosos, 

físicos e digitais, com destinação adequada dos resíduos gerados; coleta e 

destinação adequada de resíduos orgânicos (pó de café e jardinagem) com retorno 

                                                                                                                                        
<https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/historico>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1409 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: indicadores de consumo. 
Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/indicadores-de-consumo-acesso-
restrito>. Acesso em: 20 dez. 2020. 



648 
 

 

de 5% em adubo para ser usado nos jardins; campanhas para o consumo 

consciente; credenciamento a fim de firmar convênio com cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, ao invés 

de empresas privadas, conforme preconizado pela Lei n. 12.305/2010; descarte 

adequado de lâmpadas e reatores queimados em reformas e nos contratos de 

manutenção predial; inclusão de ambiente destinado à guarda provisória de lixo 

reciclável na concepção dos projetos arquitetônicos de novos fóruns; adequação do 

projeto arquitetônico à topografia original do terreno, quando possível, reduzindo a 

movimentação de terra necessária; composição de espaços arquitetônicos de forma 

a favorecer alterações futuras de layout, evitando ou reduzindo as intervenções e, 

consequentemente, os resíduos decorrentes da obra; inclusão de cláusula nos 

contratos de obras de reforma ou construção de edificações quanto à 

responsabilidade das empresas em informar mensalmente ao Poder Judiciário 

acerca da quantidade de resíduos produzidos na obra que foram encaminhados à 

reciclagem, bem como o local de destino dos resíduos; incentivo à higienização 

ecológica em parte dos veículos da frota do Tribunal do Justiça, método que utiliza 

em média dois litros de água por veículo; coleta e destinação ambientalmente 

correta de resíduos dos grupos infectantes, perfurocortantes e resíduos químicos; 

recebimento e destinação ambientalmente correta dos remédios vencidos1410. 

A gestão socioambiental do judiciário catarinense possui, ainda, manuais 

de procedimentos para a coleta periódica de resíduos recicláveis, orgânicos, bens 

apreendidos judicialmente para destruição, de documentos sigilosos para 

fragmentação e de bens materiais inservíveis para inutilização, bem como convênios 

com a Lexmark e com a Hewlett Packard para recolhimento de cartuchos de 

impressoras com destinação final ecologicamente adequada1411. 

                                            
1410 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Plano de logística sustentável do Poder Judiciário 
do Estado de Santa Catarina 2019-2020. Disponível em: 
<https://www.tjsc.jus.br/documents/27451/146676/PLS_2019_2020/14c8dada-e6a9-31db-17c6-
e0e1b4b067d4>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
1411 TJSC - Poder Judiciário de Santa Catarina. Gestão socioambiental: gestão de resíduos. 
Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/gestao-socioambiental/gestao-de-residuos>. Acesso em: 
20 dez. 2020. 
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Por oportuno, na gestão ambiental, na cultura institucional e na 

destinação de resíduos, a experiência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

merece ser divulgada, tal como ocorreu em matéria recente: 

Desde o mês de julho deste ano, o Poder Judiciário de Santa 
Catarina PJSC) conta com o programa dos 5 Rs (Reutilizar, Reduzir, 
Reciclar, Recuperar e Reintegrar) na gestão patrimonial, coordenado 
pela Diretoria de Material e Patrimônio (DMP). Trata-se de iniciativa 
que pretende dar novo uso a bens que passaram a não ser mais 
servíveis nas dependências de unidades administrativas e judiciárias. 
A campanha, focada no mês de julho, veio para fortalecer a prática já 
adotada durante todo o ano pelas comarcas e pela Secretaria do 
Tribunal de Justiça de buscar reaproveitar o uso de bens, 
inicialmente dentro da estrutura do Poder Judiciário e, 
subsidiariamente, em órgãos públicos ou entidades assistenciais 
mediante transferência ou doação, para que possam ser reutilizados, 
evitando dispêndios com aquisição de novos bens e reduzindo, 
assim, o impacto ambiental do aumento do consumo. 
Somente neste ano de 2020, foram concluídos 96 processos de 
doação e ainda estão em trâmite outros 36. Para o Poder Executivo 
estadual já foram transferidos 1153 bens de um total de 1894 
baixados. Os processos ainda não concluídos aumentarão o número 
de transferências para o Poder Executivo estadual em mais de 500 
bens, beneficiarão entidades assistenciais e duas prefeituras. 
Até o momento, 14 entidades assistenciais já receberam 491 bens 
em doação e sete municípios receberam outros 271. Para receber 
bens baixados do Poder Judiciário, o interessado (órgão público ou 
entidade assistencial) deverá solicitar seu credenciamento por meio 
do edital de credenciamento n. 06/2017 e, caso se trate de bens 
oriundos de comarcas, devem procurar a Secretaria do Foro para se 
habilitar a receber quando houver desfazimento deles1412. 

Como se vê, são muitas ações e medidas de fundamental importância 

não só para uma adequada gestão de resíduos sólidos, mas principalmente em prol 

do meio ambiente e da saúde humana, estimulando-se a circularidade dos resíduos 

e promovendo-se a sustentabilidade na sua plenitude, haja vista os ganhos sociais, 

econômicos e ambientais. 

A propósito, a pandemia de 2020 revelou, a duras penas, que os avanços 

ambientais, notadamente em termos de preservação da natureza (não consumo de 

papel), contribuem para uma vivência equilibrada e com alta produtividade e 

                                            
1412 TJSC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina. DMP segue com programa que visa 
reaproveitamento de bens do Poder Judiciário de SC. Disponível em:  
<https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/dmp-segue-com-programa-que-visa-reaproveitamento-de-
bens-do-poder-judiciario-de-sc?inheritRedirect=true&redirect=%2F>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
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excelentes resultados. O Poder Judiciário de Santa Catarina, por exemplo, ao 

desenvolver no passado o processo eletrônico com vistas a, entre outros objetivos, 

promover positivo impacto ambiental com o não consumo de papel e outros 

insumos, acabou se habilitando para o inusitado período de distanciamento social, 

propiciando aos operadores do direito e jurisdicionados catarinenses, ainda que na 

pandemia da COVID-19, uma justiça acessível e preparada para os novos desafios 

globais. 

Por fim, a título de contribuição ao tão bem desenvolvido trabalho da 

gestão socioambiental do Poder Judiciário de Santa Catarina, recomenda-se a 

adoção de princípios e objetivos da economia circular nas diversas ações já 

idealizadas, assim como a observância dos objetivos para o desenvolvimento 

sustentável fixados na Agenda 2030 da ONU, com vistas a alcançar resultados e 

soluções ainda melhores. 

 

5.4 SÍNTESE DO EXPOSTO 

Chega-se ao final desta jornada. Neste último capítulo, a economia 

circular foi exposta como novo paradigma capaz de gerar prosperidade econômica, 

proteção ao meio ambiente e prevenção social, contribuindo para o alcance da 

sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos. 

As mudanças, contudo, não são fáceis. Há muita complexidade na 

tomada de decisões ambientalmente adequadas. Incentivos jurídicos são 

necessários como estímulo às mudanças prementes que o planeta exige. 

Identificadas todas as disciplinas propostas para esta tese, passou-se 

então à proposta tida por inédita e original, qual seja, a demonstração de que a 

economia circular na gestão dos resíduos sólidos pós-consumo pode e deve ser 

incentivada por meio de instrumentos jurídico capazes de enfrentar os impactos 

danosos à natureza decorrentes da obsolescência planejada. 
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Como ferramental jurídico destacado, mencionou-se instrumentos 

específicos da política nacional de resíduos sólidos. Os planos de resíduos, a coleta 

seletiva, a logística reversa, a responsabilidade ambiental e pós-consumo 

compartilhada, a educação ambiental e o consumo sustentável foram estudados. 

Também se ofereceu alternativas fiscais, financeiras e creditícias, tais como linhas 

de financiamento ambiental, tributos ambientais, seguros ambientais, licitações 

sustentáveis e compliance ambiental para fomentar economicamente importantes 

transformações na gestão de resíduos. 

Destacou-se, em específico, um tópico sobre a economia circular e o 

direito ao reparo, dada a sua importância como alternativa para o enfrentamento dos 

danos ambientais ocasionados pela má gestão dos resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos, que cada vez mais se avolumam em decorrência da estratégia 

mercadológica voltada para a obsolescência de bens e mercadorias. 

Por fim, como homenagem à instituição que propiciou a importante 

trajetória deste doutorando, compartilhou-se a experiência da gestão socioambiental 

realizada pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, dando cumprimento aos ditames 

da Lei n. 12.305/2010 e à Resolução CNJ n. 201/2015, determinando a elaboração e 

a implantação do plano de logística sustentável, com adoção de políticas públicas 

visando, dentro dos limites de atuação da justiça catarinense, à formação e à 

recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, com a conscientização de 

servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente, 

instituindo-se comissão de gestão socioambiental e atentando-se às metas anuais 

para a preservação da natureza. 

 Ao final, deseja-se que o presente trabalho tenha contribuído com a 

necessária sensibilização para o trato da questão ambiental no que se refere à 

responsabilidade individual e coletiva na gestão dos resíduos sólidos pós-consumo, 

oferecendo, por um lado, respostas relevantes ao problema do consumismo e da 

obsolescência planejada, geradores de danos ambientais pós-consumo em 

momento de crise ambiental transnacional, e, de outro, demonstrando que a junção 

da sustentabilidade e da responsabilidade em uma estratégia marcada pela 



652 
 

 

economia circular pode ser capaz de mudar comportamentos e fomentar uma 

melhor gestão integrada dos resíduos sólidos pós-consumo. 

Em arremate, acredita-se que a viabilização de práticas para um consumo 

sustentável é plenamente viável, bastando, para tanto, educação ambiental – a 

começar em casa –, abandonando maus hábitos e atuando com desprendimento em 

tempos pós-modernos, possibilitando-se a construção de uma sociedade dotada de 

novos valores, responsável e sustentável, onde o ser é mais importante do que o ter. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve início no ano de 2017. Naquela ocasião 

incipiente já havia um entendimento sobre os dilemas que este doutorando 

enfrentaria no período do doutorado. 

A definição pelo estudo da gestão de resíduos sólidos deu-se a partir da 

rotina enquanto morador temporário de Alicante, Espanha, onde se pode vivenciar 

um comportamento mais proativo na gestão dos resíduos por mim produzidos. 

Hábitos e comportamentos ambientalmente adequados eram estimulados no dia a 

dia alicantino: necessidade de separar o lixo; de acondicioná-lo adequadamente; de 

não o deixar na porta, mas levá-lo até o respectivo contêiner, distante algumas 

quadras da residência, entre outros. Ressalta-se que o tema deste trabalho 

primeiramente gerou uma mudança individual. Viveu-se a ideia de Beck, onde um 

pequeno agir local estimulou um pensar global1413.  

A partir desta primeira percepção e ao longo de quatro anos, a trajetória 

de leituras de diversas obras literárias e artigos científicos, permeada pelo convívio 

acadêmico com corpo docente e discente, estimularam um olhar reflexivo deste 

pesquisador sobre o modo de vida atual, que culmina com a entrega da presente 

visão sobre a economia circular na pós-modernidade e a proposta de gestão 

sustentável e responsável de resíduos sólidos pós-consumo em tempos de 

obsolescência planejada. 

Estudar e refletir sobre a gestão dos resíduos revelou uma dificuldade 

pós-moderna, que se tornou o dilema a ser enfrentado nesta tese: como lidar com o 

desequilíbrio existente entre a escassez de recursos naturais e a produção 

demasiada e a destinação inadequada de resíduos sólidos pós-consumo. 

Nesse contexto de dificuldades, um eixo temático se sobressaiu: o uso 

racional dos recursos naturais e a gestão adequada dos resíduos sólidos produzidos 

pelo homem. Indo além, duas questões sempre estiveram bem definidas: a) não 

podemos deixar de consumir; e b) não podemos deixar de gerar resíduos. Este 

                                            
1413 BECK, Ulrich. op. cit., 1999, p. 98. 
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afigura-se como o ponto de inflexão.  

A atividade humana e a própria vida na pós-modernidade tornam as 

ações de consumir e produzir resíduos inadiáveis. A presente tese, logo, não poderia 

propor o abandono do consumo, tampouco a não geração de resíduos. Por isso, 

delimitou-se como problema para esta pesquisa o seguinte questionamento: em 

meio ao cenário atual de crise ambiental de proporções globais, a junção da 

sustentabilidade e da responsabilidade ambiental compartilhada por meio do 

paradigma da economia circular possibilita a criação de um sistema jurídico capaz 

de estimular condutas e adequar comportamentos voltados para uma melhor gestão 

dos resíduos sólidos pós-consumo e hábeis ao enfrentamento dos impactos danosos 

à natureza decorrentes da obsolescência planejada? 

A fim de investigar tal questão, algumas hipóteses foram vislumbradas: i) 

a crise da gestão de resíduos, com reflexos ambientais, apresenta-se como efeito 

colateral do consumismo na pós-modernidade; ii) o direito e sua condição de ciência 

comportamental; iii) o direito ambiental e a sustentabilidade na gestão de resíduos 

sólidos, aptos a fornecer estímulos para que a sociedade possa se desenvolver 

economicamente em harmonia com a natureza; iv) o estudo de outros ordenamentos 

jurídicos e suas contribuições; v) a política nacional de resíduos sólidos e a 

promoção de uma gestão integrada e solidária de resíduos e rejeitos; vi) a economia 

circular como paradigma para uma gestão eficiente e integrada dos resíduos, voltada 

para o uso racional e sustentável da matéria prima de origem ambiental, cada vez 

mais escassa e limitada pelo seu uso na produção massificada, que acaba por ser 

indevidamente descartada ao final do processo industrial, quando poderia ser 

reinserida e reaproveitada na cadeia produtiva; vii) a formação de um sistema 

jurídico, sob o viés da economia circular e amparado na sustentabilidade e na 

responsabilidade ambiental compartilhada, apto a promover incentivos para 

comportamentos ambientalmente adequados e desejados, com ganhos não só para 

a geração presente, mas principalmente para as futuras gerações. 

A confirmação de tais hipóteses implicaria na prescrição de uma solução 

original e inédita, razão pela qual dividiu-se a pesquisa em cinco capítulos, cujos 

principais elementos e conclusões passam a ser expostos. 
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No primeiro capítulo procurou-se apresentar um recorte histórico e 

sociológico do momento atual, denominado de pós-modernidade e que tem no 

consumismo uma característica marcante, instigadora da utilização predatória dos 

recursos disponíveis na natureza e impulsionadora da má destinação dos resíduos 

sólidos pós-consumo, razão pela qual o modo de vida presente gera danos 

ambientais. Amparando-se em diversas obras e apoiado em ilustres autores e 

trabalhos, procurou-se demonstrar com variedade e diversidade de citações que a 

temática é palpitante e merece distinção. 

A pós-modernidade foi revelada como um processo histórico de evolução, 

permeado por diversas transformações científicas, tecnológicas, sociais, políticas, 

econômicas e culturais, elevando a humanidade a novos patamares de bem-estar. 

Não obstante, ainda que muitas tenham sido as conquistas da humanidade, 

constatou-se descaso com a variável ambiental, a qual, desde os primórdios da 

atuação humana sobre o planeta, foi negligenciada, tornando emergente a 

necessidade de introdução do valor ambiental nas relações sociais e econômicas. 

Nesse contexto, detectou-se que o desenvolvimento da sociedade está 

fortemente atrelado à economia e ao mercado. Apresentou-se a concepção de uma 

sociedade consumista e globalizada, atuante de forma voraz e agressiva na gestão 

ambiental, com práticas danosas à natureza. Para o combate aos danos decorrentes 

deste modelo, impõe-se um novo padrão de sociedade, mais cuidadosa com a 

extração da matéria-prima da natureza e cautelosa ao dispor de forma 

ambientalmente adequada dos resíduos. Demonstrou-se que a pós-modernidade, 

ainda que marcada por um ciclo vicioso e degradante voltado para o consumismo, 

deve buscar mudanças de comportamento.  

A ideia de crescimento econômico foi revelada como sinônimo de 

desenvolvimento humano e estimuladora da atividade industrial massificada e 

geradora de um mercado que tem no consumo sua mola propulsora. O 

crescimentismo defende que o bem-estar e os avanços sociais só podem ser 

alcançados por meio de um crescimento econômico sem limites, onde a natureza 

seria uma fonte ilimitada de recursos naturais e capaz de exaurir incessantemente 

resíduos pós-consumo. A este modelo sugeriu-se, como contraponto, outros 
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padrões de desenvolvimento socioeconômico, apresentando-se o decrescimento e o 

pós-crescimento como alternativas econômicas mais simples, voltados para outros 

valores que não apenas a prosperidade econômica, considerando entre eles 

também a proteção ambiental. A ideia de progresso não passa necessariamente por 

um aumento do produto interno bruto. Esta reflexão foi proposta como alternativa 

para um olhar diferenciado sobre o modo de vida atual.  

Indo além, o primeiro capítulo apresentou uma estratégia de mercado que 

tem contribuído para um consumo cada vez mais acentuado: a obsolescência 

planejada. Esta metodologia mercadológica se ampara na redução da durabilidade 

dos produtos de forma intencional, forçando os consumidores a anteciparem o seu 

retorno ao comércio para a aquisição de novos produtos, incentivando o fluxo de 

vendas e impulsionando a economia.  

Constataram-se as dificuldades e os problemas ambientais ocasionados 

pela obsolescência, pela produção massificada e pelo consumismo, que colocam em 

risco a continuidade da vida no planeta e acaba por confirmar a primeira hipótese 

apresentada. Concluiu-se, ao final desta primeira etapa da tese, que a ciência do 

direito deve, por meio de novos paradigmas e instrumentos jurídicos, atacar as 

doenças da pós-modernidade e tutelar os conflitos acarretados por um modus 

vivendi devastador de ecossistemas, apontando-se um caminho para que o colapso 

não seja o desfecho único.  

Ao final, a primeira hipótese confirmou que a crise da gestão de resíduos, 

com seus reflexos ambientais, é efeito colateral do consumismo na pós-

modernidade, sendo a obsolescência planejada estratégia de mercado predatória à 

natureza. 

No segundo capítulo a temática do meio ambiente foi devidamente 

delimitada e emoldurada pela ciência do direito, destacando-se o seu dever de 

contribuir na promoção de estímulos e incentivos para as necessárias mudanças de 

comportamentos.  

Para tanto, apresentou-se num primeiro instante a sociologia jurídica, que, 
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por meio do comportamentalismo, estuda e avalia normas e regras capazes de 

moldar condutas socialmente recomendáveis, ao mesmo tempo em que desestimula 

padrões de atuação não aceitáveis por intermédio de punições e sanções. Num 

segundo momento, a dogmática jurídica foi introduzida como segmento do direito 

capaz de estabelecer e fixar normas e regras integrantes do ordenamento jurídico, 

com especial destaque para os dispositivos normativos voltados para a preservação 

da natureza e para o combate à degradação do meio ambiente.   

O movimento constitucionalista foi apresentado, com realce para sua 

característica de limitação ao poder estatal. Falou-se também no 

neoconstitucionalismo e em direitos fundamentais, bem como apresentou-se o 

transconstitucionalismo, que tem no direito ambiental exemplo de temática 

transconstitucional e transfronteiriça.  

O direito ambiental foi enquadrado como norma constitucional, com 

estatura de direito fundamental, vinculando e norteando a atuação das esferas 

pública e privada e contribuindo decisivamente para a devida tutela jurídica do 

capital natural. A propósito, o Brasil possui boa base jurídico-normativa para o trato 

dos temas do meio ambiente, com comando constitucional e arcabouço legislativo 

farto. 

Ao final do segundo capítulo, conceituou-se a sustentabilidade, 

apontando-a como novo paradigma jurídico e de grande relevância para o direito 

ambiental, fomentadora de uma consciência capaz de entrelaçar os valores 

ambientais, sociais e econômicos, a fim de alcançar um efetivo e harmônico 

desenvolvimento nestas três dimensões e, portanto, sendo de grande utilidade para 

a gestão dos resíduos sólidos pós-consumo.  

A propósito, a segunda hipótese desta pesquisa foi confirmada e 

respondida neste capítulo, comprovando-se que a ciência do direito pode moldar 

comportamentos, e que o direito ambiental, juntamente com a sustentabilidade, deve 

nortear a gestão de resíduos sólidos. 

O terceiro capítulo voltou-se para o tema central da tese, qual seja, a 
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gestão de resíduos sólidos pós-consumo. A ideia de estudar a legislação ambiental e 

de resíduos de outros países contribuiu não só para uma ampliação do olhar sobre a 

matéria, mas também para o reconhecimento de experiências exitosas e de práticas 

salutares, acrescendo conteúdo importante para posterior comparação com o trato 

do assunto resíduos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, apresentou-se a gestão de resíduos nos países escolhidos: 

Estados Unidos da América, Japão, Alemanha, França, Portugal e Espanha, bem 

como na União Europeia. Constatou-se que os problemas ambientais são comuns 

nos países estudados, haja vista a elevada produção industrial em meio a mercados 

globais que preconizam o crescimento econômica a todo custo, gerando 

consumismo acerbado, esgotamento de recursos naturais e um infindável número 

de resíduos. 

Notou-se a existência de bons diplomas legais, atuação estatal firme, 

metas ousadas e ótimos exemplos que permitem um olhar esperançoso de 

melhorias e avanços na gestão dos resíduos não só apenas no contexto jurídico 

brasileiro, mas em todo o mundo, com implicações imediatas na mitigação de danos 

ambientais pós-consumo. 

Nos exemplos retirados das nações apresentadas, verificou-se que estas 

já se aperceberam das limitações e fragilidades da vida pós-moderna e caminham 

rumo ao alcance das necessárias mudanças a fim de melhorar as condições de vida 

de seus cidadãos, confirmando-se a quarta hipótese. 

Em seguida, passou-se ao quarto capítulo, intitulado “A política nacional 

de resíduos sólidos”, apresentando-se a gestão de resíduos no Brasil, que encontra 

respaldo legal na Lei n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.  

Tal diploma legal revela-se apropriado e não deixa nada a desejar se 

comparado a leis de outros ordenamentos jurídicos. 

A lei de resíduos nacional estabeleceu e estruturou uma política de 

gestão e gerenciamento de resíduos para todo o território nacional, informando e 
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orientando diversos segmentos da sociedade em abordagem multidisciplinar, 

integrada, compartilhada e capilarizada para todo o solo brasileiro. 

Foram destacados conceitos fundamentais, classificações de resíduos, 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da política nacional de resíduos 

sólidos, demonstrando ser possível e alcançável um adequado gerenciamento dos 

resíduos sólidos e rejeitos, com destinação e disposição adequada das sobras do 

consumo.  

A lei apresenta, a propósito, uma hierarquia ou ordem de prioridades que 

deve ser observada na gestão dos resíduos sólidos: não gerar; reduzir; reutilizar; 

reciclar; tratar; e dispor ao final.  

Ofertou-se conceito para resíduo sólido pós-consumo e se destacou a 

definição de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) – lixo eletrônico, e-

lixo ou e-waste. 

Foram apontados os princípios trazidos pela lei, que norteiam a gestão 

dos resíduos sólidos no Brasil e que incentivam a mudança de comportamento. Vale 

salientar, dentre os onze princípios que a lei oferta, o do poluidor-pagador e do 

protetor-recebedor, que demonstra uma preocupação imediata com a repreensão de 

comportamentos inadequados, que devem ser penalizados (quem polui, paga), e 

com incentivos a boas condutas, que devem ser premiadas (quem protege, recebe). 

O quarto capítulo ainda trouxe breve comparação entre a gestão dos 

resíduos sólidos no Brasil e na Espanha, ressaltando-se pontos de convergência e 

de divergência. 

Ao final deste capítulo, restou confirmada a quinta hipótese, deduzindo-se 

que a política nacional de resíduos sólidos, se efetivada, pode promover uma gestão 

integrada e solidária dos resíduos e rejeitos, com ganhos ambientais, sociais e 

econômicos. 

Por fim, no quinto e último capítulo voltou-se o texto e os estudos para a 

exposição da economia circular como importante paradigma para o tratamento dos 
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resíduos de forma sustentável, gerando prosperidade econômica, proteção ao meio 

ambiente e prevenção social. Repetiu-se nesta parte da pesquisa o título da tese. 

A lógica de fomentar eficiência e reduzir o desperdício com a manutenção 

dos recursos dentro dos ciclos produtivos, ideia trazida pela economia circular, é 

exposta como alternativa para o alcance de soluções ambientais, sociais e 

econômicas no ordenamento jurídico nacional.  

A economia circular na gestão dos resíduos sólidos pós-consumo deve 

ser incentivada por meio de instrumentos jurídico capazes de fomentar uma gestão 

sustentável e responsável, apta ao enfrentamento dos impactos danosos à natureza 

decorrentes da ação humana.  

Instrumentos específicos da política nacional de resíduos sólidos foram 

expostos. O tempo não me permite detalhá-los, mas destaco os planos de resíduos 

(planejamento), a coleta seletiva (destinação), a logística reversa (ações para a 

reinserção na cadeia produtiva), a responsabilidade ambiental compartilhada 

(obrigações divididas), a educação ambiental e o consumo sustentável (consciência 

sobre os papéis de cada um). Todos estes instrumentos incentivam a circularidade 

na cadeia produtiva.  

Alternativas fiscais, financeiras e creditícias capazes de gerar 

transformações na gestão de resíduos também foram reveladas: linhas de 

financiamento ambiental, os tributos ambientais, os seguros ambientais, as licitações 

sustentáveis e o compliance ambiental. Tais vetores econômicos também estimulam 

adequações comportamentais com características de circularidade. 

Indo além, um tópico sobre a economia circular e o direito ao reparo foi 

desenvolvido, a fim de enfatizar a necessidade de enfrentamento da obsolescência 

planejada e, por via reflexa, combatendo-se os impactos danosos à natureza 

decorrentes da má gestão dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, muito 

agravados na pós-modernidade pela obsolescência planejada de bens e 

mercadorias. A possiblidade de reparo deve ser garantida, a fim de preservar 
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recursos naturais e mitigar a produção de resíduos sólidos pós-consumo. Os direitos 

do consumidor contribuem para a solução apontada. 

Ao final, compartilhou-se a experiência da gestão socioambiental 

realizada pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, com resultados expressivos ao 

dar cumprimento aos ditames da Lei n. 12.305/2010 e à Resolução CNJ n. 

201/2015, voltada para a elaboração e a implantação do Plano de Logística 

Sustentável (PLS) no âmbito da justiça catarinense, com adoção de políticas 

visando, dentro dos seus limites de atuação, direcionadas à promoção de um 

ambiente ecologicamente equilibrado, com a conscientização de servidores e 

jurisdicionados sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente, instituindo-se 

comissão de gestão socioambiental e atentando-se às metas anuais para a 

preservação da natureza. 

O capítulo confirmou as duas últimas hipóteses: a) a economia circular 

contribui para o uso racional e sustentável dos recursos naturais e para uma gestão 

eficiente e integrada dos resíduos; e b) a formação de um sistema jurídico, orientado 

pela ideia da economia circular e amparado na sustentabilidade e na 

responsabilidade ambiental, pode proporcionar o uso racional dos recursos da 

natureza e fomentar boa gestão ambiental, com destinação adequada dos resíduos 

sólidos pós-consumo. 

A proposição lançada na tese afigura-se original e inédita na medida em 

que empresta ao tema gestão de resíduos sólidos uma abordagem diferente da 

usualmente verificada no ordenamento jurídico brasileiro ao propor a utilização do 

paradigma da economia circular na dinâmica do gerenciamento dos resíduos pós-

consumo. Ainda, acredita-se que a desejada mudança de comportamento pelo 

homem deve ser estimulada por meio de uma concepção não mais linear, e sim 

circular, atenta para todo o ciclo produtivo, desde a extração dos recursos naturais, 

passando pela concepção do produto e do seu design, alavancando padrões 

sustentáveis de produção e consumo, favorecendo gestão integrada e 

responsabilidade compartilhada, possibilitando ao final crescer com sustentabilidade 

e oportunizando ganhos sociais, econômicos e ambientais para a presente e as 

futuras gerações. 
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Acredita-se que a pesquisa foi capaz de demonstrar a complexidade da 

temática dos resíduos sólidos pós-consumo, razão pela qual se espera que este 

estudo possa de alguma forma influenciar e contribuir com futuros pesquisadores, 

incentivando-os a explorar e a desenvolver ainda mais o tema na busca de outras 

possíveis alternativas e soluções para este problema palpitante e manifesto, cujas 

consequências nos alcança a todos. 

Enfim, o tema objeto da tese é relevante. O presente estudo tem a 

pretensão, sempre com humildade científica, de lançar um olhar diferenciado sobre 

a gestão dos resíduos sólidos pós-consumo, contribuindo-se com a necessária 

sensibilização para o trato desta temática ambiental, oferecendo-se respostas 

relevantes aos problemas pós-modernos destacados na tese – consumismo, 

obsolescência planejada, má gestão do lixo, danos ambientais pós-consumo, entre 

outros –, e demonstrando que a economia circular amparada numa gestão 

sustentável e responsável de resíduos é capaz de mudar comportamentos e 

alcançar resultados mais eficazes em prol da perpetuação da espécie humana no 

planeta.  
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