
Departamento de Direito 

 

O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR APLICADO À RESPONSA-

BILIDADE AMBIENTAL PÓS-CONSUMO: UMA ANÁLISE DO NÍVEL 

DE IMPLEMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHA-

DA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS PREVISTA NA POLÍTI-

CA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Aluno: Maria Luiza Freire Mercês 

Orientador: Danielle de Andrade Moreira 
 

Introdução 

Em razão das dificuldades inerentes à dimensão e à complexidade relativas à produção 

de resíduos na sociedade de consumo contemporânea, sabe-se ser imprescindível o aperfeiço-

amento de instrumentos de gestão de resíduos, de forma que sejam eficazes também na gestão 

dos resíduos especiais pós-consumo, com vistas tanto à prevenção de danos ambientais como 

à reparação daqueles que não se consiga evitar.  A responsabilidade ambiental pós-consumo, 

como uma das medidas a serem implementadas para fazer face ao problema, é orientada pelo 

princípio do poluidor-pagador e voltada para a imposição ao fabricante ou importador de pro-

dutos cujo consumo resulte em resíduos especiais pós-consumo da obrigação de promover o 

recolhimento, o armazenamento e a destinação final destes resíduos, por meio de reutilização, 

reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada; além da responsabilidade pela repa-

ração de eentuais danos ambientais. 

O Brasil desenvolveu, ao longo dos últimos anos, alguns diplomas legais voltados para 

a promoção da responsabilidade ambiental pós-consumo, dentre os quais merece destaque a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010 e regulamen-

tada pelo Decreto 7.404/2010. 

Objetivos 

A pesquisa pretende investigar o nível de implementação da responsabilidade comparti-

lhada pelo ciclo de vida dos produtos prevista na Política Nacional e Resíduos Sólidos, em 

especial dos sistemas de logística reversa a serem estruturados e operacionalizado pelos fabri-

cantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados resíduos especiais pós-

consumo.  

Metodologia 

O método de pesquisa utilizado no presente estudo é exclusivamente lógico-indutivo, 

utilizando-se da reunião das diversas posições doutrinária, legislativa e jurisprudencial, no 

âmbito do direito brasileiro.  A metodologia indutiva será utilizada na análise crítica do mate-

rial coletado, mediante observação, comparação e classificação, visando a uma adequada sis-

tematização do objeto da pesquisa.   

No que se refere à análise bibliográfica, buscar-se-á analisar as posições doutrinárias 

acerca dos temas relacionados ao objeto da pesquisa, examinando as teorias que servem a 

fundamentar a aplicação dos princípios do Direito Ambiental, em especial o princípio do po-

luidor-pagador, às questões práticas sobre o tema.   

Quanto à análise da jurisprudência, dada a contemporaneidade e novidade do tema pro-

posto, a pesquisa contemplará a seleção, classificação e análise crítica dos julgados nacionais 

que versem sobre responsabilidade ambiental pós-consumo. Para a verificação do nível de 

implementação dos sistemas de logística reversa previstos na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, serão utilizados principalmente os dados disponíveis no Sistema Nacional de Infor-

mações sobre Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR – www.sinir.gov.br). 
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Conclusões 

Acredita-se que, ao final da presente pesquisa, além da comprovação do baixo nível de 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, como me-

canismo de responsabilização ambiental pós-consumo previsto na Política Nacional de Resí-

duos Sólidos, terá sido possível identificar as principais dificuldades que têm sido e, especi-

almente, os caminhos possíveis de equacionamento dos problemas e de garantia da responsa-

bilização ambiental pós-consumo.  

Diante do atraso na regulamentação mecanismos previstos na PNRS, não pode estar o 

Poder Público, em absoluto, exonerado da obrigação de exigir do agente econômico potenci-

almente poluidor (direto ou indireto) que exerça suas atividades valendo-se de outros meca-

nismos eficazes – e disponíveis no sistema jurídico-ambiental brasileiro, como o licenciamen-

to ambiental e a responsabilidade civil ambiental – para prevenir danos ambientais decorren-

tes do descarte inadequado de resíduos especiais pós-consumo, ou repará- los caso venham a 

ocorrer.  
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