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1. RESUMO 

 

O mundo vive em constante desenvolvimento; acrescido a isso,  a 

tecnologia e os aparelhos eletrônicos,  são cada vez mais rapidamente descartados. 

Além destes, temos ainda descarte de embalagens, e outros tipos de materiais que 

apesar de ainda possuírem valor comercial, para a maioria da população não são 

reaproveitáveis. De encontro com o avanço tecnológico esta a consciência ecológica 

e as possibilidades limitadas de um descarte destes resíduos de forma adequada. 

Assim, este trabalho visa apresentar o papel fundamental que o consumidor possui 

nesta esfera, demonstrando o conceito de consumidor, além de definir o que são os 

resíduos sólidos e o problema que representam à natureza na atualidade. Ainda 

sobre o assunto,  é mister apontar a Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a Política 

Nacional de resíduos sólidos, que em conjunto com outras leis e políticas de 

preservação se mostra de grande importância para a gestão apropriada do descarte 

e reutilização destes resíduos. Por fim, e demonstrando a relação do consumidor 

com tal Política, esta obra aborda os aspectos de produção de bens consumíveis, 

desde a escolha de matérias-primas, passando pela produção, e findando com a 

possibilidade de reutilização de materiais sólidos dispensáveis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de consumidor foi definido pela Lei 8078 de 11 de setembro de 

1990, em  seu artigo 2º e parágrafo único, em que dispõe que toda pessoa física ou 

jurídica, que venha adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário final, 

equiparando ainda a coletividade de pessoas, mesmo que indetermináveis, mas que 

participam das relações de consumo são consideradas portanto, consumidor. E, este 

consumidor tem responsabilidades para com o descarte dos objetos adquiridos que 

não lhe são mais úteis. Portanto, este trabalho busca o esclarecimento desta 

responsabilidade.  

 

3. OBJETIVOS 

 

a)    Trazer uma necessária reflexão em torno do papel do consumidor na política 

nacional de resíduos sólidos; 



b)    Trocar informações acerca dos novos problemas da modernidade; 

c)    Possibilitar  uma troca de informações   em relação á destruição da fauna e da 

flora por meio dos descartes indevidos; 

d)    Tecer algumas reflexões sobre a importância do descarte feito de forma correta, 

quando há uma nova destinação ao produto descartado; 

e)     E por derradeiro trazer reflexões  acerca  da legislação vigente e da sua 

efetividade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho, pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que desenvolveu-se este labor em pesquisa com base 

nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios  eletrônicos que abordam a temática eleita. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O QUE SÃO RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O resíduo sólido é muito confundido com o lixo, devido a sua semelhança, 

uma vez que o resíduo sólido é tudo o que consumimos e não queremos mais, 

portanto descartamos. Mas o que o difere do lixo é exatamente a característica de 

que o mesmo pode ser reciclado ou reaproveitado, como é o caso das latinhas de 

refrigerante. Logo o fundamental é conseguir que a sociedade diferencie esses 

produtos para que haja uma forma correta de descarte.  

A Lei 12.305/10, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, traz a classificação dos resíduos sólidos, podendo ser eles: Domiciliares; 

Limpeza Urbana; Sólidos Urbanos; De Estabelecimentos Comerciais e Prestadores 

de Serviços; Serviços Públicos de Saneamento Básico; Industriais; Serviços de 

Saúde; Construção Civil; Agrossilvopastoris; Serviços de Transportes; e Mineração. 

Trazendo ainda a questão da periculosidade dos resíduos, onde diferencia o 

perigoso do não perigoso: 

 



Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação:  
[...] 
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 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.  

 
Percebe-se que o intento do legislador foi informar, regular, disciplinar 

para que possa existir uma fiscalização a respeito do descarte do resíduo sólido, 

para que não se cause riscos com seu mal descarte ao meio ambiente e a 

humanidade. 

 

 OS NOVOS PROBLEMAS DA MODERNIDADE 

 

O aumento da população no século XVIII, cominada com as mudanças 

tecnológicas decorrentes da Revolução Industrial, alavancaram o consumo, logo 

gerando um numero maior de resíduos sólidos.  

A relação do homem com o meio ambiente não é feita de forma a 

preservá-lo e evitar sobras, logo gerando cada vez mais resíduos, estes são 

coletados e dispostos de forma inapropriada.  

São vários os problemas gerados pelo descarte inadequado de lixo e, 

geralmente, visíveis. Trazendo então agressões ambientais, questão sanitária que 

coloca em risco à saúde pública, o fato mais surpreendente é que, justamente quem 

mais sofre e reclama da sujeira, é responsável por provocá-la. Os problemas que 

possuem relação direta com os resíduos sólidos podem ser definidos em 

desequilíbrio ambiental e saúde pública. 

 Assim, verifica-se que é necessário buscar alternativas que possam 

melhorar a questão para que se alcance qualidade de vida, é necessário uma 

estrutura pública e privada responsável pelos resíduos, desde sua geração até sua 

destinação final, que caracterize os resíduos e determine seu destino, de acordo 

com suas características. 

 



 O QUE É A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LEI Nº 

12.305/2010 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/10 – veio para 

integrar à Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938/81 – como um conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo 

federal destinado ao gerenciamento dos resíduos sólidos (artigo 4° da Lei 

12.305/10). 

Conforme o artigo 3°, XVI, da Lei 12.305/2010, entende-se por resíduo 

sólido material, substancia objeto, ou bem descartável que resulte de atividade 

humana em sociedade, cujo seu destino final se procede em estado sólido ou 

semissólido, assim como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades o torne inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou em 

corpos d’água, ou exijam um tratamento inviável. 

Destaca-se que a gestão de resíduos sólidos e rejeitos passam a ser 

submetidas a um subsistema próprio, onde necessita de uma interpretação em face 

do direito ao saneamento ambiental, para garantir o bem-estar assegurado aos 

habitantes. Contudo, ressalta-se que a Lei 12.305/2010 deve ser executada por uma 

política concreta de desenvolvimento urbano por parte do poder público municipal. O 

dever de estruturar o desenvolvimento das funções sociais das cidades vinculado a 

nossa realidade, não é somente estabelecido pela Constituição Federal, mas 

também é um dever a adaptação da mesma sob a ordem econômica do capitalismo. 

As regras jurídicas aplicadas aos resíduos sólidos possuem parâmetros 

constitucionais, dada a tutela jurídica do meio ambiente artificial. Esclarece que a Lei 

12.305/10 trata somente das normas destinadas a fixar o plano inferior de princípios, 

objetivos e instrumentos que deverão ser aplicados harmonicamente com o Plano 

Diretor, com a finalidade de estabelecer uma política de desenvolvimento adaptada 

à garantia do direito a cidades sustentáveis. 

 Devido a sua natureza jurídica ambiental, de acordo com o artigo 1°§1º 

da Lei 12.305/10, estão sujeitos a observância deste diploma legal 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, portanto, 

em regra, a responsabilidade é solidária e objetiva ao mesmo tempo. Desta forma, 



de acordo com o artigo 225, §3º da Constituição Federal, as pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público ou privado, respondem direta ou indiretamente pela 

geração de resíduos sólidos, bem como, as pessoas que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

responderão conforme a Lei 9.605/98.  

A referida lei traz em seu texto legal a proibição explicita de lançamento 

de resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto (lixões), bem como a fixação de 

habitações temporárias ou permanentes nas áreas de disposição final de resíduos 

ou de rejeitos.  

Celso Antônio Pacheco Fiorillo trata o seguinte sobre a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

 

Cabe ainda mencionar, dentro da necessidade de uma nova interpretação 
para a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, a 
instituição da denominada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos (arts. 3º, XVII, e 30 a 36) como um “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 desta Lei” assim 
como o sistema de logística reversa caracterizado, na forma do artigo 3º, 
XII, “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.  

 
O objetivo é estabelecer que todos os cidadãos, bem como os setores de 

serviços, públicos ou privados, sejam responsáveis pelos resíduos sólidos gerados. 

O intuito da lei é melhorar a gestão dos resíduos sólidos baseado na divisão da 

responsabilidade entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada. 

 

 A RELAÇÃO INTRÍNSECA DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E O CDC 

 

No que concerne à relação intrínseca entre a política nacional de resíduos 

sólidos e o código de defesa do consumidor é possível observar que em relação ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, a lei 12.305/10, de fato muito atual considera 

todas as etapas da cadeia de produção, desde o design do produto, a escolha de 

matérias-primas, até as formas de reciclagem e disposição final. 



A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu artigo 30 parágrafo único 

e incisos é objetiva e expressa a respeito da responsabilidade compartilhada sobre o 

ciclo de vida dos produtos tanto para os fornecedores que abrange fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, quanto para consumidores e titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Analisando a lei mais a fundo nota-se que existem especificações entre 

direitos e deveres daqueles que comercializam produtos (inicio do ciclo de vida dos 

bens de consumo), quanto para os usuários consumidores (final do ciclo de vida dos 

bens de consumo), pois hoje com o avanço tecnológico e o processo de 

globalização temos vivenciado uma sociedade que a cada dia se torna mais 

capitalista e consumista onde se ignora o que é útil e essencial, e se privilegia o que 

é excessivo e desnecessário, nessa concepção faz-se destacar nessa legislação a 

preocupação com o desperdício, a sustentabilidade e o reaproveitamento daquilo 

que é descartado pela coletividade.  

Os incisos do artigo 30 trazem toda uma sistemática de definições, desde 

meios e estratégias sustentáveis, considerando a geração e o aproveitamento de 

resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição, os danos ambientais, a 

utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 

sustentabilidade, o desenvolvimento de um mercado estabelecido na produção e o 

consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis e incentivar as 

praticas de responsabilidade socioambiental para os consumidores no intuito de 

conscientizar a sociedade sobre a importância e o respeito que todos devem para 

com o meio ambiente. 

O artigo 33, §3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, define as 

obrigações dos fabricantes, importadores e comerciantes que estipulam o sistema 

de retorno após o consumo, assim denominada Logística Reversa que se 

caracteriza por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

O fornecedor é responsável diante dos parâmetros necessários para 

assegurar a implementação e operacionalização do sistema, podendo introduzir 

procedimentos de compra de produtos ou embalagens já utilizadas, oferecer postos 

de entrega de resíduos recicláveis ou trabalhar juntamente com cooperativas ou 



outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

expondo assim diretrizes a serem realizadas por parte dos fornecedores onde já se 

evidencia a responsabilidade compartilhada dos mesmos. 

Já no §4º do artigo 33 é possível constatar a responsabilidade 

compartilhada por parte dos consumidores, pois deverão fazer a devolução após o 

uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

A questão do consumo possui relação com a consciência esclarecida dos 

consumidores e com as suas escolhas, inserida na própria ideia de cidadania. 

Poucos têm clareza sobre a interdependência entre seus hábitos de consumo 

cotidiano e os problemas ambientais que podem vir a causar, é necessário, que 

cada um tome responsabilidade frente a suas ações individuais, já que essas 

causam impactos coletivos, dando amplo sentido ao artigo 35 da lei nacional de 

resíduos que é muito pouco aplicado pela coletividade. 

Para que o consumidor possa perceber as consequências dos seus atos 

são necessárias políticas de educação ambiental que possam promover o consumo 

consciente. É interessante observar que a consciência do consumidor não deve ser 

a única alternativa para um processo de consumo e produção mais sustentável, 

pois, o Estado deverá exercer sua função regulatória e de fiscalização com o fim de 

tutelar o meio ambiente. Assim o Poder Público deverá impor o pagamento de taxas 

ou tributo, como medida de sanção pela produção de resíduos, considerando que o 

direito de liberdade não é absoluto e não comporta a prerrogativa de desequilibrar o 

meio ambiente que se constitui em direito fundamental de todos. 

É importante que o poder público esteja disposto a oferecer soluções aos 

problemas ambientais já conhecidos e aos que ainda não são conhecidos, 

estabelecendo políticas públicas claras sobre geração, coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos, bem como sobre sanções para os casos de 

desrespeito à legislação. Além da fiscalização ostensiva, haja vista, a importância da 

questão ambiental.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos especificou que a gestão dos 

resíduos sólidos e seu gerenciamento devem atuar de acordo com uma ordem de 



prioridades que podem ser observados em vários dispositivos da Lei 12.305/2010, 

valendo destacar os artigos  7°, 9° e 19.  

As indústrias, assim como as fábricas sempre foram apontadas como as 

grandes vilãs da degradação ambiental e responsáveis pelas externalidades 

negativas do meio ambiente, ficando de fora desse quadro de responsáveis os 

consumidores.  

Todavia, observa-se que existem consumidores que procuram 

determinados produtos que poluem o meio ambiente, com isso ocorreu uma 

mudança de enfoque, sendo que o justo seria atribuir-lhe, também, co-

responsabilidade. Os consumidores eram vistos como vítimas, agora, todavia, 

passam a ser indicados como sujeitos que precisam ser educados e informados, 

para que possam assumir o seu papel de colaboradores na missão de salvar o 

planeta com vistas a formar uma sociedade sustentável. 

Uma sociedade sustentável pode ser definida como aquela que vive e se 

desenvolve em harmonia com a natureza, considerando-a como um bem comum.  

Sendo assim, tem-se que ambos, produtores e consumidores, são 

responsáveis pela poluição e não como a antiga visão determinava, pois, separar a 

atividade de produção da atividade de consumo quando o objetivo é a 

sustentabilidade, é uma tarefa quase impossível. Toda produção se destina ao 

consumo, pois investimento, nada mais é que uma forma de consumo futuro. 

Formalmente tudo tem legislação, execução, objetivo e destino, mas na 

prática as coisas não são tão efetivadas. Existem iniciativas de distribuidores e 

fornecedores que cumprem seu papel em receber/destinar os produtos já utilizados 

e recicláveis porem não é uma pratica difundida e bem estimulada por parte do 

Estado, mesmo com as muitas ONG’s (Organizações não Governamentais) e 

Projetos que apesar de hoje já terem um amplo espaço e uma vasta área de 

atuação ainda assim tornam-se pequenas em vista das grandes quantidades de lixo 

e resíduos gerados pela sociedade. 

Do mesmo modo, determinante o Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelece como direito básico do consumidor a proteção e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 

perigosos ou nocivos, além de enfatizar o consumo sustentável que em sua 

abrangência trata da temática de educação do consumidor na preservação 

ambiental, onde a relação de ambos consumidor/fornecedor não seja simplesmente 



econômica, uma vez que as opções de consumo e a conduta no pós-consumo 

sejam de total relevância. 

Evidenciando assim a plena comunicação entre as regras que regem a 

responsabilização tanto do fornecedor quanto consumidor no Código de Defesa do 

Consumidor e a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

6. RESULTADOS 

 

Abordados todos os temas, é possível observar a responsabilidade 

compartilhada entre o produtor e o consumidor final, estando intrínseco os deveres 

de ambos para com o meio em que vivem, objetivando estratégias sustentáveis 

como a reutilização dos produtos recicláveis, para que desta forma mantenha- se o 

equilíbrio ecológico, poupando o descarte inadequado de resíduos sólidos no meio 

ambiente. Demonstra- se também, a necessidade de se disseminar a consciência 

ecológica entre produtores, fabricantes e consumidores, como sendo parte do 

princípio de cidadania,  através da inserção da educação ambiental e políticas 

públicas de manutenção do meio ambiente.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos,  Lei 12.305 de 2010, 

dispõe de diversos artigos voltados ao esclarecimento de obrigações e deveres de 

todos os envolvidos na cadeia consumerista voltadas à preservação ambiental, com 

o intuito de privilegiarmos e protegermos os recursos ecológicos que serão 

empregados ao nosso próprio bem estar, devendo todos os consumidores se 

conscientizarem de sua responsabilidade no descarte e o fazerem de forma 

consciente. 
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