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RESUMO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal n. 12.305/2010 e 

regulamentada pelo Decreto n. 7.404/2010, trouxe importantes instrumentos para assegurar a 

gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. Mais do 

que isso esta lei trouxe a possibilidade de regulamentação para setor da reciclagem. 

Para que fosse possível PNRS instituiu como princípio o conceito de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,um conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, assim como dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume de novos resíduos e rejeitos gerados, reduzindo os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos seja através da reutilização ou da reciclagem. 

Assim a PNRS instituiu, entre outros deveres, a obrigação de recolhimento e destinação final 

ambientalmente adequada de resíduos, através de um novo meio a logística reversa, que é 

legalmente definida 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 ainda outra destinação final ambientalmente adequada. 

Os acordos setoriais, por sua vez, são uma das maneiras pelas quais os sistemas de logística 

reversa podem ser estruturados e implementados, sendo definidos como atos de natureza 

contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, observando-se, para tanto, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, com vista à estruturação do sistema de logística reversa. 

O problema que se pretende explorar neste estudo consiste nos principais desafios jurídicos da 

estruturação e implementação da logística reversa das embalagens em geral por meio destes 

acordos setoriais.Através da análise da legislação nacional disponível sobre o tema, buscar-se-

á explorar o universo do acordo setorial de embalagens em geral assinado desde 2015, seus 

desafios e de maneira não exaustiva fazer comparações com a legislação internacional 

visando buscar respostas a estas dificuldades com o intuito de jogar luz sobre este tema tão 

importante para o Direito Ambiental. 

 

Palavras-chave: PNRS; resíduos sólidos; embalagens; responsabilidade compartilhada; 

logística reversa; acordo setorial. 
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ABSTRACT 

 

The National Solid Waste Policy (PNRS), instituted by Federal Law nº. 12,305 / 2010 and 

regulated by Decree no. 7,404 / 2010, brought important instruments to ensure integrated 

management and environmentally sound management of solid waste. More than that, this law 

brought the possibility of regulation for the recycling sector. 

To make PNRS possible, the principle of shared responsibility for the life cycle of products 

was established as a principle, a set of individualized and linked tasks of manufacturers, 

importers, distributors and traders, as well as consumers and holders of public urban cleaning 

services and management of solid waste, to minimize the volume of new residues and waste 

generated, reducing the impacts caused to human health and environmental quality resulting 

from the life cycle of products, either through reuse or recycling. 

Thus, the PNRS instituted, among other duties, the obligation to collect and dispose of 

environmentally appropriate waste, through a new means of reverse logistics, which is legally 

defined as an instrument of economic and social development characterized by a set of 

actions, procedures and means intended to enable the collection and restitution of solid waste 

to the business sector, for reuse, in its cycle or in other productive cycles, or yet another 

environmentally appropriate final destination. 

Sectorial agreements, in turn, are one of the ways in which reverse logistics systems can be 

structured and implemented, being defined as the act of a contractual nature signed between 

the government and manufacturers, importers, distributors or traders, observing , therefore, 

the shared responsibility for the life cycle of the products, with a view to structuring the 

reverse logistics system. 

The problem that we intend to explore in this study consists of the main legal challenges of 

structuring and implementing reverse packaging logistics in general through these sectorial 

agreements. Through the analysis of the national legislation available on the subject, we will 

seek to explore the universe of sectorial packaging agreement in general signed since 2015, its 

challenges and in a non-exhaustive way make comparisons with international legislation in 

order to seek answers to these difficulties in order to shed light on this topic so important for 

Environmental Law. 

Keywords: PNRS; solid waste; packaging; shared responsibility; reverse logistic; sectorial 

agreement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo reflete a pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do 

Curso de Direito, da Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda.O objetivo 

deste trabalho é lançar luz sobre a logística reversa de embalagens em geral e os desafios no 

campo jurídico que impedem a regulamentação dos acordos setoriais das embalagens. 

A pesquisa em tela justifica-se especialmente pela urgência em se resolver as 

mazelas decorrentes de agentes poluidores, pari passu, os desafios causados pela má gestão 

dos resíduos sólidos nas sociedades urbanas brasileiras. 

Entre os problemas envolvendo os resíduos sólidos, está o descarte de embalagens, 

as quais são potenciais poluidores, cujo impacto é facilmente percebido nas zonas urbanas, 

rurais e nos oceanos. Tal cenário agrava-se ainda mais com a expansão dos padrões de 

consumo e o avanço tecnológico-industrial. 

Desse modo, objetiva-se nesse trabalho, em termos de recorte epistemológico, 

analisar a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

PNRS), com enfoque no estudo dos efeitos positivos e negativos das embalagens. 

Assim, no primeiro capítulo deste trabalho buscar-se-á examinar a influência do 

consumo para o aumento de resíduos de embalagens e, bem assim, perfilar aspectos relevantes 

sobre o Direito Ambiental no Brasil até o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Já no segundo capítulo pretende-se apresentar a atual legislação brasileira, com 

enfoque na logística reversa, como instrumento promotor da completude do ciclo de vida das 

embalagens em geral, através da exposição dos conceitos, princípios, objetivos, instrumentos 

econômicos e acordos setoriais a ela concernentes. 

Por fim, na terceira parte deste estudo,objetiva-se estudar a estrutura normativa dos 

acordos setoriais, a situação de alguns acordos obrigatórios vigentes, os desafios para a sua 

implantação, análise do acordo setorial de embalagens em geral seguido por uma comparação 

com a legislação internacional sobre a reciclagem de embalagens. 

Quanto à metodologia, adotar-se-á o tipo de pesquisa exploratória, amparada em 

literatura do tema, e na legislação pertinentes. 
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1.EMBALAGENS, PADRÕES DE CONSUMO E A SITUAÇÃO GLOBAL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Hodiernamente as sociedades em geral vivem a era do consumo em massa, o que 

implica produção em massa e, por conseguinte, problemas com o descarte dos bens 

inservíveis e de suas embalagens. As embalagens estão presentes em todos os setores do 

varejo (laticínios, hortifrutigranjeiros, têxteis, eletroeletrônicos e outros). As primeiras datam 

de 10 mil anos,fruto da necessidade de nossos antepassados em transportar e conservar os 

alimentos durante suas migrações. Até o século XIX as embalagens tinham apenas quatro 

finalidades, a proteção, o transporte,a contenção e a conservação dos produtos
1
. 

Entretanto foi apenas no início do século XIX que as embalagens ganharam novas 

finalidades com o avanço da sociedade capitalista, como o fornecimento de informaçõese a 

promoção das mercadorias (marketing). Decorrência do advento das embalagens de consumo 

imediato que proporcionaram uma importante mudança no setor industrial, comercial varejista 

e porque não dizer no consumo contribuindo para o seu caráter descartável
2
. 

Essa mudança é resultado do advento de sociedades produtoras de grandes excedentes 

industriais, que segundo Walt Whitman Rostow, já teriam se inserido em uma etapa do 

capitalismo chamada ―Era do consumo de massa‖. Este autor faz uma interessante 

generalização de cinco etapas que perpassam desde a sociedade tradicional (pré-newtoniana) 

restrita economicamente, pela ausência de tecnologia que limitava a produtividade impedindo 

a geração de excedentes, até a sociedade de consumo de massa que é permeada pelo excesso. 

O primeiro país a atingir a era do consumo de massa foram os Estados Unidos da América. 

A chegada deste novo padrão de consumo tornou as embalagens de consumo imediato 

e cada vez mais presentes nos lares3: 

It is estimated that by 1930 more than half the families in the country were using 

packaged cheese, crackers, macaroni, butter, lard, coffee, and soap flakes. In 1919 

                                                           
1
 SANTOS, Andrelina Maria Pinheiro; YOSHIDA, Cristiana Maria Pedroso. Técnico em Alimentos: Embalagens, 

Recife, EDUFRPE, 2011. p. 18-19. Disponível em: <http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-

content/uploads/2013/06/Embalagem.pdf> Acesso em 05 de março de 2021. 
2
Ibid. 

3
 SOULE, George. Prosperity Decade: From War to Depression: 1917-1929. New York: RinehartandCompany. 1947.p. 

149.Disponível em: <https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.275557/2015.275557.Prosperity-Decade_djvu.txt> 

Acesso em 05 de março de 2021. 

http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/06/Embalagem.pdf
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/06/Embalagem.pdf
https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.275557/2015.275557.Prosperity-Decade_djvu.txt
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packaged bacon, for example, was almost unknown, whereas by 1930 about 44 per 

cent of the families were using it
4
. 

Diante deste cenário a era do consumo em massa vinculou-se ao Ethos americano, 

sendo considerado o padrão de consumo ótimo e sinônimo de felicidade. Confundindo-se de 

vez com o padrão cultural e ideológico, promovendo uma explosão de consumo de bens 

manufaturados e, por conseguinte de embalagens5: 

Que sucedeu, então, com a produção de artigos manufaturados? [...] dispôs os 

aumentos do volume físico da produção dos Estados Unidos entre 1899 e 1937 em 

ordem crescente. Os automóveis encabeçam a lista com um aumento de 180.100%; 

cigarros, petróleo, leite e açúcar de beterraba estão todos acima de 1.000 %; 

cimento, frutas e vegetais em conserva, pouco abaixo de l.000%
6
. 

Outras mudanças na sociedade e na indústria foram importantes para o aumento do consumo 

de embalagens e da geração de resíduos sólidos urbanos
7
: 

[...] mudanças sociais, como menor número de pessoas por domicílio, por exemplo, 

o que reduz o número de pessoas que usam determinados produtos (mobiliários, 

equipamentos domésticos), aumentando a geração de resíduos per capita; 

preferência maior por itens descartáveis, de sacolas plásticas a pratos, copos e 

fraldas descartáveis, passando por uma infinidade de embalagens; e obsolescência 

tecnológica, que torna os objetos menos duráveis e faz com que o conserto seja mais 

caro que a compra de um novo produto. 

Corroborando com os argumentos de Rostow a cientista política Jaqueline Ganzert 

Afonso, alude que nos Estados Unidos da América, após a 2ª Guerra Mundial, o consumo de 

massa caracterizou-se como uma vitrine da liberdade americana (American Way of Life ou 

estilo de vida americano), se espalhando pelo mundo impulsionado pela característica bipolar 

da Guerra Fria e a disputa pela hegemonia cultural. O padrão americano era contraposto ao 

padrão soviético e assim por difusão da geopolítica americana foi ganhando o mundo pela 

reconstrução da Europa (Plano Marshall), desenvolvimento tecnológico (informática e 

internet) e a globalização
8
. 

                                                           
4
Tradução livre: ―Estima-se que em 1930 mais da metade das famílias do país usavam queijo, biscoitos, 

macarrão, manteiga, banha de porco, café e sabão em flocos embalados. Em 1919, o bacon embalado, por 

exemplo, era quase desconhecido, enquanto em 1930 cerca de 44% das famílias o usavam.‖ 
5
ROSTOW, Walt Whitman. Etapas do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. p. 100. Disponível em: 

<https : / /edisc ipl inas.usp .br /pluginfi le .php/1974952/mod_resource/content/1/Rostow%20As

%20cinco%20etapas%20do%20 desenvolvimento.pdf>  Acesso em:  05 de março de  2021.  
6
Tradução livre. 

7
JURAS, Ilíada da Ascenção Garrido Martins; Legislação sobre resíduos sólidos: comparação da lei 

12.305/2010 com a legislação de países desenvolvidos, Câmara dos Deputados, 2012. p. 5. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade -legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-

consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema14/2012_1658.pdf> Acesso em 05 de março de 2021. 
8
AFONSO, Jaqueline Ganzert. O American Way of Life na reconstrução da Europa no pós-guerra, 

Revista Relações Internacionais no Mundo Atual , n. 20, v. 1, p. 218-252, 2015. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974952/mod_resource/content/1/Rostow%20As%20cinco%20etapas%20do%20desenvolvimento.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974952/mod_resource/content/1/Rostow%20As%20cinco%20etapas%20do%20desenvolvimento.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974952/mod_resource/content/1/Rostow%20As%20cinco%20etapas%20do%20desenvolvimento.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema14/2012_1658.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema14/2012_1658.pdf
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Porém os reflexos da expansão deste modo de consumo pelas sociedades trouxeram 

consigo problemas que tornaram a questão dos resíduos sólidos muito relevantes para as 

sociedades contemporâneas. Segundo o ultimo relatório do Banco Mundial, a produção 

mundial de lixo ultrapassou o expressivo número de 2,01 bilhões de toneladas por ano, sendo 

12% disso lixo plástico (o resíduo mais utilizado na atualidade para a confecção de 

embalagens) 
9
.  

Outro dado impressionante é a disparidade na geração dos resíduos sólidos. À guisa de 

ilustração, os países de mais alta renda possuem apenas 16% da população mundial, 

entretanto geram 33% dos resíduos. Esta disparidade fica mais evidente quando observamos a 

média mundial de geração diária por habitante. A média mundial é 740 gramas por habitante, 

mas a geração entre os países varia de 110 gramas (Leshoto) até 4,54 quilos (Islândia)
10

.  

O dado mais assustador é que a taxa de geração dos países de baixa renda deve 

triplicar até 2050, elevando a geração de resíduos a chocantes 3,4 bilhões de toneladas 

(crescimento de 69,15%), enquanto a população mundial crescerá 28,5% no mesmo período 

chegando a 9 bilhões de habitantes. Esses dados  evidenciam que o desenvolvimento material 

das sociedades implica em uma maior produção de resíduos e uma vez que o desenvolvimento 

se instala em uma sociedade sua produção de resíduos sólidos é imediatamente influenciada 

pelo consumo
11

. 

Os resíduos de embalagens são oriundos da necessidade das sociedades capitalistas 

pela aquisição de mercadorias, logo é possível também dizer que a poluição causada pelas 

embalagens é uma externalidade oriunda do nosso modo de produção.  

Karl Marx, filósofo, economista, historiador e sociólogo, caracterizou a mercadoria 

como uma categoria dotada de ―fetichismo‖ 
12

. Segundo o dicionário Aurélio
13

 trata-se de um 

―objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se 

                                                                                                                                                                                     
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/1183/371373022> Acesso em 05 de 

março de 2021. 
9
KAZA, Silpa; YAO, Lisa C.; BHADA-TATA, Perinaz; VAN WOERDEN, Frank. What a Waste 2.0: A Global 

Snapshot of Solid Waste Management to 2050. UrbanDevelopment; Washington, DC, 2018. p. 3. Disponível em: 

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317> Acesso em 05 de março de 2021. 
10

Ibid. p. 78. 
11

Ibid. p. 23. 
12

MARX, Karl. O Capital – Parte 1 – Capítulo 1: A mercadoria, Domínio Público.p. 20. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=4360> Acesso em 

05 de março de 2021. 
13

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: O dicionário da língua portuguesa, 8. ed, Curitiba, 

Positivo, 2010, p. 347. 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/1183/371373022
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=4360
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atribui poder sobrenatural e se presta culto. Se somarmos isso ao afastamento do trabalhador 

do fruto do seu trabalho seja pela especialização ou pela divisão do trabalho em fragmentos 

(conceito marxista de trabalho alienado) temos o motivo que leva o ser humano não mais 

conhecer aquilo que ele produz. Um exemplo desta alienação, é que hoje poucos são capazes 

de ir a um supermercado e ter a capacidade de reconhecer a existência de trabalho humano 

naquilo que na prateleira se apresenta apenas como ―mercadoria‖, o que torna a atividade de 

consumo também uma atividade irrefletida. 

Se transportarmos esses conceitos das mercadorias para embalagens, chegaremos à 

conclusão de que a alienação dos consumidores quanto ao seu uso é muito superior. As 

embalagens não são consumíveis em sua esmagadora maioria e mesmo que sua beleza e 

unicidade agreguem valor ao produto através da propaganda, o seu valor de uso e de troca se 

exaurem quando o que está contido nelas se esvai, tornando-as descartáveis quando não forem 

reutilizáveis. Essas características tornam as embalagens um passivo ambiental, pois os 

consumidores não enxergam nelas qualquer valor, fazendo delas um objeto indesejável que 

precisa ser ―jogado fora‖ 
14

. 

1.1.A situação dos Resíduos Sólidos no Brasil 

A temática dos resíduos sólidos apresenta-se na contemporaneidade brasileira como 

um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo governo e pela sociedade. O desenvolvimento 

econômico pátrio foi acompanhado pela expansão do mercado de crédito e pela expansão do 

salário mínimo, que resultaram em uma explosão do consumo interno, fazendo com que as 

classes menos favorecidas ganhassem acesso ao mercado de consumo de bens e serviços
15

. 

Para mencionar o tamanho dos desafios para o Brasil nesta área, impôs-se a esta 

pesquisa uma busca de dados do setor de coleta de resíduos que demonstraram que entre os 

anos de 2008 e 2018 a geração de resíduos sólidos aumentou 27,68% saindo de 57,13
16

 para 

79 milhões de toneladas/ano
17

, enquanto no mesmo período a população cresceu apenas 

9,96%
18

. 
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O significa dizer que a taxa de crescimento da geração de resíduos no país foi quase 

três vezes maior do que a taxa de crescimento populacional, o que indica um forte aumento no 

consumo per capita, impulsionado pelo aumento do rendimento médio domiciliar dos 

trabalhadores, que só neste decênio aumentou 32,52% pulando de R$ 1.036,00
19

 para R$ 

1.373,00
20

. 

Entretanto houve avanços na cobertura de coleta de resíduos nos municípios, saltando 

de 73% (4.031 municípios com serviço de coleta) em 2008, para 92.01% (5.125 municípios 

com serviço de coleta) em 2018, o que significa um aumento de 26,02%. Mas nem tudo é 

comemoração, pois os resíduos com destinação adequada (aqueles que vão para aterros 

sanitários) tiveram ao mesmo período crescimento de apenas 8,37%, logo 40,5% de todo o 

resíduo sólido produzido no país ainda tem destinação inadequada em lixões ou aterros 

controlados
21

. 

Quanto à composição dos resíduos produzidos pelos brasileiros, é possível constatar 

que a fração orgânica ainda permanece como a principal componente dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (45,3%). Já os resíduos recicláveis secos somam 35%, sendo compostos 

principalmente pelos plásticos (16,8%), papel e papelão (10,4%), além dos vidros (2,7%), 

metais (2,3%), e embalagens multicamadas (1,4%). Os rejeitos, por sua vez, correspondem a 

14,1% do total e contemplam, principalmente, os materiais sanitários
22

.  

Quanto às demais frações, temos os resíduos têxteis, couros e borrachas, com5,6%, e 

outros resíduos, também com 1,4%, os quais contemplam diversos materiais teoricamente 

objetos de logística reversa (eletroeletrônicos, pilhas e baterias)
23

. Entretanto das 79.000.000 

de toneladas de resíduos gerados no país em 2020 apenas 67.000 toneladas foram recicladas 
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pelas cooperativas e associações de catadores
24

 (o que corresponde a apenas 0,85% do total 

gerado). 

Foi pensando em melhorar esses números que no início da década passada, foi 

sancionada a moderna Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PRNS. Tal diploma normativo trouxe em seu arcabouço uma série de conceitos, 

princípios, objetivos e instrumentos, a fim de promover a gestão dos resíduos aos níveis 

nacionais, regionais e locais. 

O que se pode notar desde a edição do novel da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

é que houve alguns avanços, mas não suficientes para fazer cumprir a sua mais ambiciosa 

meta de por fim aos lixões até o ano de 2014
25

. 

De fato, acabar com os lixões não é algo muito complexo, conforme reconhecido pelo 

atual Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, ao acentuar que ―o fechamento de um lixão 

não é uma tarefa fácil. Requer a criação de um sistema de gestão de resíduos, com 

planejamento adequado, capacidade institucional e administrativa, recursos financeiros, apoio 

social e vontade política‖ 
26

. 

Isto é o que proclama a PNRS! O que se precisa – efetivamente - é de ações 

contundentes por parte do Estado, no sentido de promover iniciativas com a colaboração de 

setores variados de produção. A indústria não pode ficar com o bônus de produzir e continuar 

sem o ônus de cuidar do descarte. 

Para o alcance desta meta o Ministério do Meio Ambiente deu início ao Programa 

Lixão Zero, com a finalidadede minimizar os impactos ambientais decorrentes das pressões 

que os resíduos sólidos urbanos exercem sobre os recursos naturais, bem como realizar as 

mudanças necessárias para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

urbanos
27

. Afinal, sem ação não há mudanças de paradigmas! 
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1.2. Evolução normativa ambiental no Brasil. 

Os anos de 1960 e início dos anos 1970 foram marcados pelo acirramento das 

discussões internacionais sobre o meio ambiente. Organizações Não Governamentais como a 

WWF – World Wild Fund for Nature (1961) e o Clube de Roma (1968) surgiram justamente 

neste período. Este último formado por políticos internacionais e empresários exerceu forte 

influência nestas discussões através do financiamento de um pioneiro de estudo global sobre 

os limites do crescimentodas nações
28

.  

Primando por cálculos computacionais moderníssimos para a época, o relatório trazia 

uma visão pessimista do futuro, ao relacionar em análise exponencial cinco variáveis: 

população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de 

recursos, tornando-se um dos principais alicerces de uma nova visão de finitude e escassez 

planetária. Com base neste estudo países desenvolvidos e subdesenvolvidos se antagonizaram 

na primeira Conferência Internacional da ONU sobre o meio ambiente em 1972, os primeiros 

preocupados com a poluição ambiental, a escassez de recursos energéticos, a decadência dos 

mercados e os segundos com a pobreza e a possibilidade de se desenvolverem nos moldes que 

conheciam até então
29

. 

Em contraponto às posições dos países desenvolvidos, o Brasil como nação em 

desenvolvimento acompanhou com certo distanciamento o debate internacional sobre o meio 

ambiente, mesmo anteriormente contando com dois códigos florestais (1934 e 1965). 

Politicamente adentramos os anos 1970 com um olhar que privilegiava o crescimento em 

detrimento da proteção ambiental
30

. 

Segundo os estudiosos Luís Antônio Coimbra Borges, José Luiz Pereira de Resende, e 

José Aldo Alves Pereira,
31

 enquanto o mundo discutia a finitude dos recursos ambientais na 

Conferência de Estocolmo em 1972 frente ao primeiro choque do petróleo, no Brasil vivíamos 
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o milagre econômico e a implantação do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento que 

segundo Juraci Peres Magalhaes
32

: 

[...]em matéria ecológica foi um desastre. Foi por meio deste plano que o processo 

de devastação da Amazônia foi mais intenso. Frente aos incentivos e as facilidades 

de aquisição de terras, um grande contingente de pessoas migraram para a região em 

busca de trabalho e de fazer riqueza. 

A participação da delegação brasileira em Estocolmo ―defendeu o crescimento 

econômico a qualquer preço
33

, como forma de superar o subdesenvolvimento, enquanto os 

países desenvolvidos queriam frear o crescimento mundial, argumentando que àquela taxa de 

crescimento o planeta não suportaria por muitos anos a ação do homem.‖, sem meias palavras 

nossa delegação colocou-se como uma antagonista aos interesses da tese ambientalista
34

: 

[...] Vários fatores terão contribuído para que, há cerca de quatro anos, ganhassem 

notoriedade, mormente nas sociedades altamente industrializadas, os problemas 

decorrentes de certas modificações ecológicas introduzidas pelo homem. Dentre as 

possíveis motivações, não se podem excluir fatores de natureza estritamente política: 

os insucessos da guerra externa e os problemas sociais internos poderiam encontrar 

um derivativo apropriado na campanha ambiental, pelo menos no que diz respeito 

aos Estados Unidos da América; os países escandinavos e a Suécia em particular 

pareceriam dispostos, por outro lado, a fazer da cruzada ambiental a força 

recuperadora de suas sociedades e um elemento de prestígio nacional; [...] as teses 

do ―Club de Roma‖ visam evidentemente o mundo em desenvolvimento, cujo 

progresso econômico passaria a ser interpretado como um retrocesso e um risco para 

a Humanidade. Uma nova filosofia política parece assim nascer e, da mesma 

maneira que o controle demográfico constitui hoje um perigoso dogma das grandes 

organizações internacionais de crédito, poderá um dia a filosofia 

antidesenvolvimentista ganhar terreno, com reflexos negativos nos poucos setores 

em que a cooperação econômica internacional tem-se revelado mais útil e 

promissora. [...] as concepções inspiradas pelo ―Club de Roma‖ – além de baseadas 

em uma metodologia discutível, na medida em que as previsões são feitas segundo 

modelos matemáticos que não refletem integralmente a realidade – apresentam 

algumas premissas de fácil impugnação, como por exemplo: as taxas de crescimento 

demográfico exageram o fator exponencial; os recursos disponíveis são 

subestimados, não levando devidamente em conta tanto as reservas previsíveis como 

os efeitos das inovações tecnológicas; a evolução tecnológica é projetada de forma 

limitada e quase estática, sem as perspectivas exponenciais atribuídas aos demais 

fatores da equação população/utilização de recursos. 

Mesmo com este afastamento e antagonismo as teses ambientalistas na Conferência de 

Estocolmo o Brasil não passou incólume às discussões ambientais, houve reflexos na 
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estrutura do Estado, um exemplo disso é no ano seguinte (1973) a criação da SEMA – 

Secretaria Especial de Meio Ambiente. 

Segundo seu decreto de criação a SEMA era subordinada ao Ministério do Interior e 

possuía as seguintes competências (artigo 4º)
35

: 

a) acompanhar as transformações do ambiente através de técnicas de aferição 

direta e sensoriamento remoto, identificando as ocorrências adversas, e atuando no 

sentido de sua correção; 

b) assessorar órgão e entidades incumbidas da conservação do meio ambiente, 

tendo em vista o uso racional dos recursos naturais; 

c) promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões relativos à 

preservação do meio-ambiente, em especial dos recursos hídricos, que assegurem o 

bem-estar das populações e o seu desenvolvimento econômico e social; 

d) realizar diretamente ou colaborar com os órgãos especializados no controle e 

fiscalização das normas e padrões estabelecidos; 

e) promover, em todos os níveis, a formação e treinamento de técnicos e 

especialistas em assuntos relativos à preservação do meio ambiente; 

f) atuar junto aos agentes financeiros para a concessão de financiamentos a 

entidades públicas e privadas com vista à recuperação de recursos naturais afetados 

por processos predatórios ou poluidores; 

g) cooperar com os órgãos especializados na preservação de espécies animais e 

vegetais ameaçadas de extinção, e na manutenção de estoques de material genético; 

h) manter atualizada a Relação de Agentes Poluidores e Substâncias Nocivas, no 

que se refere aos interesses do País; 

i) promover, intensamente, através de programas em escala nacional, o 

esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos 

naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente. 

Trilhando um caminho evolutivo, o Brasil editou em 31 de agosto de 1981, a Lei n. 

6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual estabeleceu conceitos, 

princípios, objetivos e instrumentos para a defesa do meio ambiente, reconhecendo a 

importância deste para a vida em geral. Entre os instrumentos mais relevantes destacam-se a 

previsão da necessidade de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras e a 

criação de reservas e áreas de proteção ambientais que respeitam o pacto federativo. 

Em termos evolutivos, a normativa da PNMA inaugura, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a preocupação em endereçar a chamada questão ambiental a partir da perspectiva 

eminentemente ecológica, em contraposição ao enfoque parcial até então prevalecente, 
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marcado pela predominância da exploração econômica dos recursos naturais e pelo controle 

da poluição nas zonas industriais emergentes
36

. 

Mais adiante, no ano de 1985, com a edição da Lei de Ação Civil Pública (Lei 

nº7.347)
37

, o Estado brasileiro sinalizou no sentido de instrumentalizar a tutela ambiental pela 

via processual dessa ação, que em seu artigo 1º, I, põe o meio ambiente como um bem 

jurídico digno da tutela jurisdicional, por sua importância coletiva e difusa. 

O terceiro importante marco na história do Direito Ambiental brasileiro é a 

Constituição Federal de 1988, no artigo 225, o meio ambiente foi tratado como sendo bem de 

uso coletivo comum a todos em capítulo específico (capítulo VI), reforçando que é dever de 

cada um fazer a sua parte para proteger os recursos naturais para as presentes e futuras 

gerações.
38

 Através do seu § 1 ° obriga que o Poder Público tome as medidas concretas para a 

efetivação do disposto no caput, através das ações que indica nos seus incisos I a VII. Já em 

seu  artigo 170 contempla, como um dos princípios gerais da atividade econômica, a defesa do 

meio ambiente (inc. VI). Outro importante tema ao Direito Ambiental na Constituição é a 

competência dos entes federativos. No art. 23 contempla a competência comum na defesa do 

meio ambiente, dos três níveis de Governo, em caráter de cooperação; no art. 24 contempla a 

competência concorrente na matéria, sendo que à União cabe, aqui, legislar apenas sobre 

normas gerais. 

Georgete Nacarato Nazo e Toshio Mukai
39

 acrescentam que ―todos os níveis de 

governo têm suas competências privativas na matéria, quando a proteção ambiental interessar 

a mais de um Estado ou for de caráter nacional ou internacional será privativa da União, se 

interessar a determinado Estado-membro ou a mais de um Município (Estados), ou interessar 

apenas localmente (Município). Tais competências estão abrigadas pelo art. 21 (inc. IX e XX, 

XXIII, alínea "c") e art. 22 (inc. 11, IV, IX, XI, XII, XIV, XXVI), para a União; no art. 25 

para os Estados (art. 25, § 1°) e no art. 30 (nos incisos I, 11, VIII, IX) para os Municípios‖. 
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Após a Constituição Federal de 1988 outros avanços na legislação ambiental brasileira 

ocorreram como a Criação do IBAMA - Lei n° 7.735/89; o ganho de status ministerial pela 

Secretaria do Meio Ambiente - Lei n° 8.028/90; A criação do Ministério do Meio Ambiente - 

Lei n° 8.490/92; a sanção da Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei n° 9.433/97; a 

sançãoda Lei de Crimes Ambientais - Lei n° 9.605/98; a Criação do SNUC – Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - Lei n°9.985/00; a criação da Agência Nacional de 

Águas - Lei n° 9.984/00; a criação da Política Nacional de Saneamento Básico – Lei nº 

11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010. 

Ao se observar a evolução normativa supracitada temos a impressão que o sonho de 

conferir um tratamento integrado dos problemas ambientais a partir da visão sistêmica do 

ambiente, terminou por ascender um sistema que se dividiu em setores (água, atmosfera, 

recursos bióticos etc.) então podemos dizer que a PNRS veio para completar este sistema
40

. 

2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS 

Segundo Raphael Augusto Fagliari
41

, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi 

originada do Projeto de Lei(PL) 203/1991, com a ementa ―Dispõe sobre o acondicionamento, 

a coleta, otratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde‖, a 

qual foi ao plenário no dia 01/04/1991. A partir dessa data até sua seu formato atual, o PL 

recebeu aproximadamente 80 apensações com novos projetos lei e iniciou-se a saga até que o 

mesmo fosse aprovado como Lei nº 12.305 no ano de 2010. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS dispôs sobre princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Delimitou a esfera de responsabilidade dos geradores de resíduos e do poder público, além de 

prever instrumentos econômicos como métodos minimizadores de impactos ambientais. 

Segundo Edis Milaré
42

, a PNRS pertence a um micro sistema legal que reúne a 

Política Nacional do Meio Ambiente (lei 6.938/81) e se relaciona com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (lei 9.795/99) e a Política Nacional de Saneamento Básico (lei 

11.445/2007). Estabelece ainda metas e ações a serem adotas pelo Governo Federal 
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isoladamente ou em cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios ou particulares, 

estando sujeitas a esta lei pessoas físicas e 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 seu gerenciamento. 

A PNRS pretende estimular a indústria da reciclagem e a adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, bem como a adoção de práticas que 

reduzam o volume e a quantidade de resíduos, o desenvolvimento de tecnologias limpas e a 

articulação entre o Estado, o empresariado e a sociedade civil
43

. 

Uma das principais contribuições da PNRS é a conceituação precisa das categorias, 

princípios, objetivos e instrumentos ligados ao tema. De antemão o segundo capítulo do título 

I intitulado ―Definições‖, nos apresenta os conceitos chave para o entendimento sistemático 

desta legislação. 

A PNRS separa em categorias distintas os resíduos sólidos (Artigo3º, XVI) e rejeitos 

(Artigo3º, XV) e diferindo o tratamento ao qual devem ser submetidos
44

: 

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 inviável em face da melhor tecnologia 

disponível; 

XV – rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicosdisponíveise economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada; 

Deste ponto de vista tudo o que é descartado em decorrência das atividades sociais 

humanas é resíduo sólido. O descarte dos 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
45

. 
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Sobre o tratamento a ser dispensado aos resíduos sólidos a PNRS conceitua no mesmo 

artigo 3º que
46

: 

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; 

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; 

A Lei em comento também conceitua quem são os geradores de resíduos, não 

deixando de fora qualquer atividade. No Artigo 3º, IX, estão inclusas pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado que gerem resíduos no exercício de suas atividades, 

enfatizando que o consumo também é uma ação geradora de resíduos, in verbis: “IX – 

geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 

geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo‖. 

Segundo Victor Hugo Tejerina Velasquez e Victor Trevilin Benatti Marcon
47

, ―Se o 

produto consumido não se submeter à logística reversa, o gerador e, consequentemente, o 

titular, será sempre o último integrante da cadeia, isto é, o consumidor final, seja ele pessoa 

física, seja ele pessoa jurídica, cabendo ao mesmo dispor adequadamente de seus restolhos 

para posterior coleta, devolução ou destinação.‖. Agora caso o produto consumido fizer parte 

de política de logística reversa constante na lei em comento serão considerados geradores de 

maneira integral os seus fabricantes e importadores atribuindo-lhes a responsabilidade pós-

consumo. 

Conceitos não menos importantes são os de gestão integrada e gerenciamento de 

resíduos. Gestão é definida segundo o Artigo 3º, XI como
48

: 

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. 
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Já gerenciamento, é definido pelo artigo 3º, X como
49

: 

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. 

Fabrício Dorado Soler
50

 reitera que assim como destinação e disposição finais se 

abrangem, a gestão e o gerenciamento também. Gestão remete a idéia de que deve ser 

encontrada uma solução para os resíduos abarcando diferentes ações e mecanismos e 

gerenciamento é um mecanismo de solução relacionado ao tratamento dos resíduos, uma 

ferramenta da gestão de resíduos.  

Soler
51

 ainda aduz que ―as noções de (re)aproveitamento de materiais e de solução 

para os resíduos contidos, respectivamente, nas definições de destinação final e gestão 

integrada de resíduos, associa-se ao postulado de que os materiais devem ser, na maior 

medida possível, poupados em primeiro lugar e, em segundo, reinseridos no circuito 

socioeconômico, figurando a eliminação ambientalmente adequada como a última alternativa. 

Nesse sentido é que tais definições se articulam com a hierarquia de resíduos verbalizada no 

art. 9º, caput da PNRS: Logo quem faz a gestão dos resíduos sólidos no Brasil deve ao utilizar 

o gerenciamento de resíduos sólidos e observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Essa hierarquia de resíduos está solidamente amparada pelos princípios norteadores da 

PNRS, elencados no art. 7º da lei, notadamente os da prevenção e precaução (inciso I), que 

remetem à ideia de poupança e reaproveitamento de materiais. Ademais, a noção de gestão 

integrada (solução para os resíduos) é paralela da visão sistêmica a que se refere o inciso III 

do art. 7º
52

. 

Aos conceitos de geradores e de responsabilidade compartilhada, ligam-se os 

princípios do poluidor-pagador (art. 7o, inciso II), do desenvolvimento sustentável (art. 7o, 
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inciso IV) e da ecoeficiência (art. 7o, inciso V). A implementação da responsabilidade dos 

geradores, por sua vez, deve ser pautada pelos princípios do respeito às diversidades locais e 

regionais (art. 7o, inciso IX), do acesso à informação e do controle social (art. 7o, inciso X) e 

da proporcionalidade (art. 7o, inciso XI) 
53

. 

2.1. O papel dos princípios na PNRS 

Esta parte buscará observar os princípios que estejam ligados mais diretamente à 

questão da logística reversa. José Gomes Canotilho
54

 nos ensina, que os princípios, ―permitem 

o balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à ‗lógica do tudo ou 

nada‘), consoante o seu peso e ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes‖. 

Segundo Matheus Aguiar De Alencar
55

 eles passam a constituir exigências de otimização, ou 

seja, exigências de achar a melhor maneira de realizar uma atividade. 

Em uma análise histórico-jurídica é possível observar a evolutiva relevância do 

princípio da Dignidade Humana no Direito Constitucional assim como desde os anos 60 a 

preponderância da ideia de finitude planetária para os ramos do Direito Ambiental. Somadas a 

ascensão e afirmação das economias capitalistas de mercado que tornaram o consumo uma 

atividade central no cotidiano, pode-se afirmar que na contemporaneamente o ato de consumir 

está umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade humana. Com isso os impactos 

ambientais produzidos pelo modus vivendi das sociedades de consumo ganharam importância 

nas ciências jurídicas, justamente por influenciarem negativamente na qualidade de vida dos 

cidadãos quando sentidos os efeitos da poluição ocasionada pelos resíduos sólidos. No Brasil 

o reconhecimento da necessidade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado foi 

incorporado ao ordenamento jurídico pela CRFB/88 e elevado à condição de princípio, em 

seu artigo 225, caput, explicita
56

: 

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.  
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A PNRS em seu artigo 6º
57

 assim versa que os princípios que a norteiam são: I - a 

prevenção e a precaução; II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; III - a visão 

sistêmica; IV - o desenvolvimento sustentável; V - a ecoeficiência; VI - a cooperação entre as 

diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; VII 

- a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; VIII - 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; IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; XI - a razoabilidade e a 

proporcionalidade. 

Para Paulo Affonso Leme Machado,
58

 ―Os princípios contidos no mencionado art. 6° 

necessitam ser interpretados com a permanente integração com todo o corpo da lei, 

principalmente levando-se em conta as definições (art. 3º), os objetivos (art. 7º), as 

disposições gerais (art. 42), os instrumentos (art. 8º) e as disposições preliminares do Cap. I 

do Tít. III.‖. 

2.1.1. Princípio do desenvolvimento sustentável 

Explicitamente presente na PNRS (artigo 6º, IV), este princípio está presente no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), Lei 6.938 de 1981, a qual o elencou em seu artigo 4º, I, que política nacional do 

meio ambiente visará: ―I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico‖. 

A definição conceitual deste princípio foi dada pela Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1987 pelo Relatório Brundtland (O nosso futuro comum), 

que dizia que o desenvolvimento sustentável é ―aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas necessidades‖. 

No ano seguinte a CRFB/88 adotou este princípio, segundo Edis Milaré
59

 no artigo 

170 da carta magna o legislador constituinte fez uma ponderação entre desenvolvimento e 
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meio ambiente. A visualização desta ponderação fica mais clara ainda quando nos deparamos 

com a letra fria da Constituição
60

: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

VI — defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação. 

Podemos dizer que este princípio é um dos norteadores da PNRS, isso se torna 

evidente quando observamos no corpo da lei o compromisso do legislador em impulsionar a 

redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, assim como seu aproveitamento 

material/energético, enxergando nos resíduos um potencial econômico, social e ambiental 

conforme já visto anteriormente, permitindo assim a coexistência entre a preservação 

ambiental e o desenvolvimento econômico
61

. 

2.1.2. Princípio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor 

Presente no artigo 6º, II a PNRS também está presente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde 1981 com o advento da PNMA (art. 4º, VII), onde se impôs ao poluidor e ao 

predador a obrigação de recuperação ou indenização dos danos causados e aos usuários a 

prestação de contribuição pela utilização dos recursos ambientais.  

Com a promulgação da CRFB/88 o artigo 225, §3º ratificou-se que
62

: 

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. 

A forma como a academia enxerga este princípio é muito variável. Assim, para Paulo 

de Bessa Antunes
63

, este princípio possui uma característica econômica onde seu objetivo é 

(in verbis) ―afastar o ônus econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente ao 

utilizador dos recursos ambientais. Ele não pretende recuperar um bem ambiental que tenha 

sido lesado, mas sim estabelecer um mecanismo econômico que impeça o desperdício de 

recursos ambientais, impondo-lhes preços compatíveis com a realidade.‖. 
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Já Ramon Martin Mateo
64

 pondera que ―apesar da abrangência penal e administrativa 

trazida por esses dispositivos, é mister salientar que tal princípio, em sua essência, não possui 

natureza sancionatória tampouco permissionária; a palavra ―pagador‖ não está ligada ao 

pagamento de multas ou ao pagamento de uma permissão para poluir. Seu significado está 

muito mais ligada à ideia de que o poluidor deve arcar, sustentar, aguentar, suportar os custos 

negativos decorrentes de sua atividade.‖. 

Cristiane Derani
65

 destaca, que ―(...) no processo produtivo, além do produto a ser 

comercializado, são produzidas ‗externalidades negativas‘. São chamadas externalidades 

porque, embora resultantes da produção, são recebidas pela coletividade, ao contrário do 

lucro, que é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão ‗privatização dos lucros e 

socialização das perdas‘, quando identificadas as externalidades negativas. Com a aplicação 

do princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, 

impondo-se sua internalização.‖. 

Esta discussão acadêmica se faz muito importante para a PNRS, pois ao demonstrar 

que o consumo produz uma série de externalidades, torna ao mesmo tempo o princípio do 

poluidor-pagador importante distribuidor de responsabilidades aos produtores, distribuidores, 

comerciantes e usuários no âmbito da gestão dos resíduos sólidos. 

Já o principio do protetor-recebedor está presente conjuntamente ao antecessor (artigo 

6º, II) com o objetivo de apresentar uma característica muito importante à PNRS que é a de 

dirimir os impactos e externalidades promovidas pelos geradores de resíduos, a Lei 

12.305/2010 provavelmente é a primeira a incluí-lo no rol dos princípios da política 

ambiental. Este estabelece uma relação entre proteção ambiental e recebimento por essa 

proteção. Seu protagonismo se faz mais evidente quando se observa o artigo 42 que dispõe 

sobre instrumentos econômicos como linhas de financiamento para atividades que objetivem 

reduzir os impactos ambientais dos resíduos como por exemplificado nos incisos (I- 

prevenção e redução da geração; II- Desenvolvimento de produtos de menor impacto e V- 

Estruturação de sistemas de coleta seletiva e logística reversa). 
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Segundo Edis Milaré
66

 trata-se, com efeito, sob uma perspectiva própria do sistema 

capitalista, de mecanismo criado justamente para evitar que a degradação do meio ambiente e 

a escassez dos recursos naturais acarretem prejuízos econômicos e até mesmo inviabilizem 

alguns processos produtivos. A lógica desse mecanismo, que se convencionou chamar de 

Pagamentos por serviços ambientais – PSA consiste em aporte de incentivos e recursos, de 

origem pública e/ou privada, para aqueles que garantem a produção e a oferta do serviço e/ou 

produto obtido direta ou indiretamente da natureza. 

2.1.3. Princípio da precaução e da prevenção 

Segundo Matheus Aguiar Alencar
67

, esses dois princípios tem como finalidade 

―proteger a integridade física e a saúde dos indivíduos [...] a diferença entre ambos é 

deflagrada no âmbito dos riscos. O princípio da precaução diz respeito aos riscos potenciais, 

ou seja, os danos vistos futuramente se baseiam em uma probabilidade hipotética elevada, a 

qual ainda não foi constatada tampouco provada. Já o da prevenção tem fulcro nos riscos 

constatados, os quais são conhecidos e provados, abarcando perigos conhecidos e 

comprovados, havendo, assim, chances inevitáveis de acidentes, funcionando como uma 

equação matemática, em que o resultado é sempre o mesmo.‖.  

Para Tereza Ancona Lopez
68

, esses princípios se fundiram ao ramo jurídico da 

responsabilidade civil para fazer uma antecipação de riscos e danos, onde uma sociedade pós-

moderna declarada como ―sociedade de risco‖, ou seja, uma sociedade que enxerga riscos 

para o futuro, deve criar instrumentos de controle de riscos sociais e ambientais, uma vez que 

ela é dotada de conhecimentos capazes de prever as situações inseguras e perigosas.  

Lopez
69

 também faz uma analogia cuidadosa entre Direito do Consumidor e Direito 

Ambiental onde o primeiro se assemelha historicamente ao segundo, assim como também 

consagra a existência dos princípios da precaução e da prevenção: ―O direito consumerista 

tem como fundamento principal a segurança do consumidor contra os riscos à sua vida e 

saúde provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
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ou nocivos (cf. art. 6º, I, e art. 4º, caput, CDC). A segurança é direito básico do consumidor 

como o é também a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (cf. art. 6º, 

VI, CDC). Dessa forma, todo o arcabouço jurídico do sistema de proteção ao consumidor tem 

como princípios implícitos a precaução e a prevenção de riscos à saúde e à segurança do 

consumidor (segurança legitimamente esperada). O fornecedor de produtos e serviços não 

poderá colocar no mercado produtos ou serviços que ofereçam esses riscos ou que sejam 

potencialmente nocivos ou perigosos (art. 8º a 10º, CDC) aos consumidores. Em outras 

palavras, os princípios da precaução e da prevenção estão consagrados pelo direito do 

consumidor.‖. 

Entretanto Matheus Aguiar Alencar
70

observa que a gestão dos resíduos sólidos é um 

serviço público de competência dos municípios sendo difícil que os mesmos por limitações 

orçamentárias fizessem frente aos riscos que por muitas vezes são de difícil identificação e 

mediação, mas nada impede que outros meios de já comprovadamente eficazes ao direito 

consumerista como ônus da inversão de prova, flexibilização do nexo causal como elemento 

fundamental para a imputação sejam estimulados para que o plano jurídico seja capaz de 

igualar a imensa desigualdade do plano material buscando responsabilizar os poluidores. 

Importante salientar que esses instrumentos serviriam de poderosos embasamentos para ações 

coletivas que poderiam, por exemplo, cobrar dos produtores de embalagens o preço da 

inexistência de logística reversa mesmo após 10 anos da promulgação da PNRS. 

2.1.4. Princípio da ecoeficiência 

Segundo Ana Paula Maciel Costa Kalil
71

, este princípio foi ―conceituado pelo World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD)– Conselho Mundial de Negócios 

para o Desenvolvimento Sustentável como uma contribuição do setor privado para a 

Conferência da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. [...] Este termo 

envolve um esforço de se produzir mais e melhor com o menor uso de recursos naturais, ou 

seja, de forma qualitativa, produzindo bens e serviços com preços competitivos que 

satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, enquanto progressivamente 

reduzem os impactos ecológicos a e intensidade de recursos através do ciclo de vida, em um 

nível pelo menos equivalente à estimada capacidade de suporte da Terra.‖. 
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A partir da preocupação e assimilação do conceito pelo meio acadêmico, empresarial, 

demais entes da sociedade civil organizada e Governo, foi erigido como princípio pela Lei 

12.305/2010 no seu artigo 6º, V (in verbis) 
72

: 

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 sustentação 

estimada do planeta. 

Ana Paula Maciel Costa Kalil 
73

 conclui que, a ecoeficiência está baseada em três 

pilares: econômico, ambiental e social. Logo, um processo, para ser válido dentro dos 

conceitos sociais atuais, deve ser economicamente viável, ambientalmente compatível e 

socialmente justo. 

2.1.5. Princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

Este princípio é conceituado pelo artigo3º, XVII e elevada à categoria de princípio no 

artigo 6º, VII, ganhando característica superestrutural na PNRS. Pode dizer que este princípio 

é o cimento metodológico que pauta as políticas desta legislação, a ideologia por trás da 

implementação dos seus instrumentos
74

. 

Assim explicita o vernáculo legal (in verbis)
75

: 

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 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; 
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Segundo Philip Kotler e Kevin Lane Keller
76

 ―considera-se que um produto é qualquer 

artigo que tenha como objetivo satisfazer uma necessidade específica de um consumidor.‖ 

Logo qualquer coisa que expresse valor monetário, inclusive as coisas intangíveis como as 

ideias. Entretanto as necessidades específicas do consumidor mudam e tendem a tornar os 

produtos obsoletos fazendo com que os mesmos percam valor, o que exige do mercado e das 

empresas constantes mudanças, revisando suas estratégias de posicionamento para garantir a 

correta gestão dos investimentos e o sucesso das vendas (lucro). 

Da Administração então nasceu o conceito de Ciclo de Vida dos Produtos (CVP)
77

, 

divido em quatro ciclos: I-Desenvolvimento, II- Crescimento, III- Maturidade e IV- Declínio. 

Ainda segundo os autores em comento alguns produtos podem passar da fase da maturidade 

para um crescimento lento, afastando o estágio de declínio por algum tempo, segundo o autor 

isso se deve graças a um forte investimento em propaganda. 

Entretanto com o crescimento dos problemas ambientais gerados pelos resíduos dos 

produtos cujo ciclo de vida tem se abreviado cada vez mais rápido pela obsolescência 

programada, evidencia-se a necessidade de correção dessa que pode ser considerada uma 

falha do mercado. Como ensina Ana Maria de Oliveira Nusdeo
78

 são ―falhas e imperfeições 

de mercado as situações nas quais os mercados reais não funcionam conforme as previsões do 

chamado modelo ideal de mercado competitivo‖.  

Toda vez que uma falha de mercado oferece externalidades negativas à sociedade o 

poder legislativo é provocado à imputar ao Estado a promoção de intervenções econômicas no 

mercado. Neste caso o legislativo agiu preventivamente através da Lei 12.305/2010 buscando 

limitar, condicionar e incentivar obrigações de fazer e não fazer ao setor privado. 

Victor H. T. Velasquez e Victor T. B. Marcon
79

 acreditam que a responsabilização 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, confere a esse sistema legal uma finalidade 

precipuamente preventiva, com o escopo de efetivar a destinação adequada dos rejeitos e 

resíduos sólidos e, consequentemente, reduzir os impactos desse tipo de poluição e 

degradação sobre os ecossistemas e a vida em geral. 
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A responsabilidade compartilhada demonstra no artigo 30 e seus incisos seus 

objetivos
80

: 

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a 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, 

consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

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. 

 

Note-se que o exposto acima, impele a um dever dos agentes econômicos fornecedores 

dos bens destinados ao consumo, pois eles são dotados de características estruturantes, 

econômicas, financeiras e jurídicas para a organização dos sistemas necessários à efetividade 

dos objetivos da Lei. 

Adiante nos incisos do artigo 31 o legislador estabelece os meios para o alcance dos 

objetivos responsabilizando os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, com 

as seguintes atribuições (in verbis):  

(i) investimentos 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 (agrotóxicos, 

seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o 

uso, constitua resíduo perigoso; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes);  

(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. 
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No artigo 32 a PNRS impõe condições aos que manufaturam ou forneçam 

embalagens, materiais para fabricação das mesmas (§3º, I) e aqueles colocam em circulação 

embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer 

fase da cadeia de comércio (§3º, II) como: fabricação de embalagens com materiais que 

propiciem a reutilização ou a reciclagem. Embalagens sejam ―restritas em volume e peso às 

dimensões requeridas à proteção do conteúdo (§1º, I), ou seja, vedando os exageros que 

gerem mais resíduo do que o realmente necessário; ―projetadas de forma a serem reutilizadas 

de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto de 

contém‖ (§1º, II) e ―recicladas, se a reutilização não for possível.‖ (§1, III), demonstrando 

preferência pela reutilização
81

. 

2.2. Os instrumentos da PNRS 

Considerando a valoração econômica dada aos resíduos e a existência de um ciclo de 

responsabilidade compartilhada a PNRS trouxe também os instrumentos, ou seja, as 

ferramentas para o alcance dos seus objetivos. Listados em um rol estruturado ao longo do 

artigo 8º, esta base instrumental tem como alicerce a coleta seletiva e a logística reversa 

(inciso III), sendo os demais instrumentos auxiliares para a efetivação destas.  

Podemos separar os demais instrumentos em quatro categorias: Os jurídicos que criam 

arcabouço legal nacional, estadual e municipal para implantação da coleta seletiva e logística 

reversa (inciso I) e formalizam o vinculo dos geradores com os sistemas de logística reversa 

(incisos XVI e XVIII). Os burocráticos que criam os meios de organização estrutural da 

administração pública, efetivando seu poder de gestão e controle dos resíduos sólidos (incisos 

II, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII e XIX). Os financeiros que criam uma base 

jurídica de fomento para a estruturação de cooperativas, associações de catadores e empresas 

privadas ligadas a coleta e tratamento de resíduos sólidos (incisos IX e X). Os sociais que 

incentivam, criam e desenvolvem as associações e cooperativas de catadores, visando à 

geração de renda pelo trabalho do recolhimento dos resíduos sólidos oriundos tanto da coleta 

seletiva, quanto dos sistemas de logística reversa (inciso IV) e os educacionais que visam 

promover a educação ambiental como maneira de efetivar tanto a coleta seletiva quanto a 

logística reversa como valores inalienáveis de nossa estrutura de consumo e produção atuais 

(inciso VIII). 
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Segundo Fabrício Dorado Soler
82

: 

Do ponto de vista da técnica legislativa, cada diploma normativo ambiental 

costuma arrolar,em um único artigo,os instrumentos disponíveis para determinada 

política pública ambiental (vide, no caso da PNRS, o art. 8
o
), os quais passam a 

ser individualmente disciplinados em maior detalhe em dispositivos específicos. 

[...] Tanto na literatura econômica quanto na jurídica, os instrumentos de políticas 

ambientais costumam ser classificados em instrumentos (i) de comando e 

controle, (ii) econômicos e, mais recentemente, (iii) informativos. 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo
83

 demonstra que os instrumentos de comando e 

controle são ―[...] aqueles que fixam normas, regras, procedimentos e padrões determinados 

para as atividades econômicas a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos da política 

em questão‖. Já os mecanismos econômicos são aqueles que atuam sobre os custos de 

produção e consumo dos agentes cujas atividades estejam inseridas nos objetivos de 

determinada política ambiental. Possuem um caráter indutor de comportamentos que são 

desejados pela política ambiental.  

Como exemplo Nusdeo cita a ―imposição de tributos e preços públicos, da criação 

de subsídios ou ainda, da possibilidade de transação sobre direitos de poluir ou créditos de 

não poluição‖. Já os informativos obrigam os produtores (geradores de resíduos) a 

fornecerem informações à população para que essa possa desempenhar o seu papel na 

PNRS (fazer o depósito corretamente dos resíduos)
84

. 

Soler
85

 expõe que a logistica reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos como instrumento de política ambiental em matéria de resíduos, 

representa uma situação intermediária à classificação ora apresentada (instrumentos de 

comando e controle versus instrumentos econômicos). Na linha de preleção do autor em tela, 

é possível afirmar que ambas atuam sobre os custos de produção mas também de maneira 

indireta fazem com que o fabricante tente reduzir seus custos modificando seus produtos e 

reduzindo seus resíduos. 
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Quanto aos instrumentos informativos Soler explica que embora também imponham 

obrigações somente aos produtores, configuram um ―meio caminho‖ no reconhecimento da 

existência de parcela de responsabilidade dos consumidores na proteção ambiental
86

. Os 

consumidores precisam destas informações para se conscientizar dos danos causados pelo 

descarte irrefletido, estes então funcionam como indutores do comportamento esperado, 

atuando também como uma ramificação da educação ambiental
87

. 

3. LOGISTICA REVERSA E ACORDOS SETORIAIS 

A partir do ponto de vista semântico, a palavra logística significa ―o conjunto de 

planejamentos e meios necessários para a realização de um serviço ou obra‖
88

, enquanto 

reversa significa ―a face ou o lado contrário ao que se tem como principal; avesso, revesso. 

Aquilo que é contrário; o outro lado; o lado oposto‖
89

. Em conjunção esses termos remetem 

ao ato de gerir algo para que o mesmo volte à sua origem. E esse é o sentido da definição da 

própria PNRS ao considerá-la como um ―conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

que esse proceda à sua destinação final ambientalmente adequada‖
90

. 

Paulo Roberto Leite
91

 entende a logística reversa como a ―área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno 

dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio 

dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros‖. 

Para Paulo Affonso Leme Machado
92

a logística reversa ilustra-se como um ―conjunto 

de meios e métodos que tratam da movimentação de um produto ou embalagem, do seu 

nascedouro, sua comercialização, seu consumo e retorno ao ponto de partida e sua destinação 

subsequente‖. Em outras palavras, é o mecanismo que possibilita que alguns produtos pós-
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consumo retornem ao setor empresarial, para que este resíduo de maneira prioritária seja 

reutilizado, reciclado ou tenha destino ambientalmente adequado. 

Legalmente, o conceito de Logística Reversa está explicitado no artigo 3º, XII da Lei 

12.305/10 (in verbis) ―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.‖ 
93

. 

A logística reversa e a coleta seletiva são os instrumentos relacionados à 

implementação da responsabilidade compartilhada de pelo ciclo de vida dos produtos (art. 8º, 

III PNRS), para a concretização da primeira o legislador criou no artigo 33 um rol de 

categorias de produtos cuja implantação da logística reversa seria obrigatória para todos os 

fabricantes e importadores. São eles: I – agrotóxicos; 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 
94

.  

Entretanto o mesmo artigo em comento expõe que é dever do setor empresarial 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa para os demais produtos e embalagens 

(art. 33, §1º PNRS), considerando a sua viabilidade técnica e econômica, bem como o grau e 

a extensão do impacto que esses resíduos gerem a saúde e ao ambiente (art. 33, §2º PNRS). 

Soler
95

 aduz que ―enquanto para os produtos e as embalagens do art. 33, caput, incisos 

I a VI, o dever de estruturação e implementação da logística reversa opera pelo mero efeito da 

lei, com relação aos demais produtos e embalagens (art. 33, §§ 1º e 2º da PNRS), o 

surgimento da obrigação depende da conclusão pela sua viabilidade. Em termos práticos, na 

primeira situação, existe uma presunção legal da viabilidade dos sistemas de logística reversa, 

podendo eventuais estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE) influir na maneira pela 

qual tais sistemas serão estruturados e implementados (pois é requisito mínimo do acordo 

setorial a avaliação de impactos econômicos e compete ao Cori aprovar os EVTE), ao passo 

que, no segundo caso, a aferição da viabilidade técnica e econômica, juntamente com a do 
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grau e da extensão dos impactos dos produtos e embalagens pós-consumo à saúde e ao 

ambiente, é condição sinequa non para a definição da logística reversa [...]‖. 

Adiante, no art. 33, §3º 
96

 o legislador estabeleceu como obrigação dos agentes 

tomarem todas as medidas necessárias para assegurar a implementaçãoe operacionalização 

dos supracitados sistemas de logística reversa sob seu encargo, (arcando com todos os custos 

desta operação). Em seguida habilita para os fabricantes e importadores algumas ações como: 

―I – implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 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, nos casos de que trata o § 1º.‖ 
97

. 

No art. 33, §4º 
98

 estabelece a responsabilidade dos consumidores quando detentores 

dos produtos constantes nas categorias previstas no rol da logística reversa: ―Os consumidores 

deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e 

das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou 

embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º‖
99

. 

Matheus Aguiar Alencar
100

 acrescenta que ―a inclusão dos consumidores na 

responsabilidade compartilhada poderia dar a entender que haveria uma responsabilidade 

solidária entre todos os nominados, neles incluídos os próprios consumidores, e que tal 

responsabilidade se restringiria ao plano material e concreto de, em conjunto, todos 

realizarem a política de resíduos sólidos, sem que nesta política estivesse envolvida a questão 

da responsabilização civil preventiva e sancionatória.‖. 

Logo, não podem os agentes econômicos (fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes) eximirem-se de responder pela destinação incorreta dos resíduos dizendo que 

os consumidores são responsáveis pelo ocorrido. Assim se ocorrer tal fato estarão os agentes 
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econômicos sujeitos às sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) 
101

 

conforme explicitado no artigo 51 da PNRS (in verbis) 
102

: 

Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os 

danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe 

inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às 

sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, que ―dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências‖, e em seu 

regulamento. 

 O artigo 51 expõe que está prevista a responsabilidade dos agentes econômicos 

independente da culpa e deixa aberta a possibilidade para a reparação de danos pelos agentes, 

deixando claro que neste caso a omissão dos agentes também será entendida como uma ação, 

uma vez que a mesma também causa impactos pela demonstração da ineficiência do sistema 

de logística reversa empregado. 

 A mesma PNRS, nos seus artigos 27 e 31 também corroboram com a afirmação 

anterior, conforme se extrai dos artigos. 27 e 31
103

:  

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela 

implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24. 

§ 1º 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 no art. 20 da responsabilidade por 

danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 

resíduos ou rejeitos. 

§ 2º Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador 

que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas 

pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5º do art. 19. 

 
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus 

objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 

responsabilidade que 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; 
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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. 

 Segundo Alencar
104

,no artigo supracitado, a sua finalidade é o fortalecimento da 

responsabilidade compartilhada ao impor determinadas obrigações para o devido 

funcionamento da gestão adequada dos resíduos. A obrigação das embalagens serem 

fabricadas com ―materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem‖ torna inafastável a 

responsabilidade objetiva daqueles que manufaturam embalagens ou fornecem materiais para 

a fabricação de embalagens e daqueles que colocam em circulação embalagens, materiais para 

a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. 

 A logística reversa surge então como um instrumento eficaz para o retorno dos 

resíduos sólidos nos relacionamentos de consumo de massa, seja por intermédio de 

mecanismos de aquisição de embalagens ou qualquer outra medida que estimule os 

consumidores a participar dos processos estruturados. Essa é uma questão cultural que pode 

ser forjada pela organização, necessidade e agregação de valor à atuação individualizada 

responsável de cada integrante da sociedade 
105

. 

3.1.A implantação do Sistema de Logística Reversa 

 A logística reversa expressa pela PNRS é regulamentada pelo Decreto 7404/2010 que 

a conceitua como instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

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 ambientalmente adequada (art. 13 dec. 7404/2010). 
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Conforme o artigo 15 do Decreto 7404/2010
106

 a logística reversa será implementada e 

operacionalizada pelos seguintes instrumentos: I - acordos setoriais; II - regulamentos 

expedidos pelo Poder Público; ou III - termos de compromisso.  

Segundo Soler
107

: “Os instrumentos mencionados podem ter abrangência nacional, 

regional, estadual ou municipal, sendo que, na aplicação de regras concorrentes, os acordos 

firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas 

de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados 

com maior abrangência geográfica.‖ (art. 15, §1º). Neste caso os acordos setoriais também 

precisam observar as exigências previstas em: I – lei ou regulamento; II – Normas do 

SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) – SNVS (Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária) – SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária) e outras 

aplicáveis; III – acordos setoriais já existentes. 

3.1.1. O papel do Comitê Orientador para Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa 

 O Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística Reversa – Comitê 

Orientador (Cori) – foi um órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo instituído 

pelo Decreto Federal n. 7.404/2010
108

, que regulamenta a PNRS e teve por finalidade 

promover a implantação de sistemas de logística reversa no país. 

 Apesar da sua extinção e abril de 2019 pelo governo Jair Bolsonaro, o entendimento 

do seu funcionamento é fundamental para o entendimento da implantação da logistica 

reversa no Brasil 
109

. 

 O Comitê Orientador era composto pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente, da 

Saúde, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e da Fazenda. Era presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, que 
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também exercia a função de secretaria-executiva do Comitê Orientador e expedia os atos 

decorrentes das decisões do Egrégio Colegiado 
110

. 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Portaria n. 113, de 18 de abril 

de2011, aprovou o RegimentoInterno para Comitê Orientador (Cori). Assim, nos termos 

dessa Portaria MMA e do Decreto regulamentador n. 7.404/2010, compete ao Cori
111

: 

estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de logística 

reversa instituídos nos termos da PNRS; definir as prioridades e aprovar o 

cronograma para o lançamento de editais de chamamento de propostas de acordo 

setorial para a implantação de sistemas de logística reversa de iniciativa da União; 

fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa; aprovar os 

estudos de viabilidade técnica e econômica; definir as diretrizes metodológicas 

para avaliação dos impactos sociais e econômicos dos sistemas de logística 

reversa; avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e 

dos termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal; 

definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica ou 

econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem a 

reutilização e reciclagem; definir a forma de realização da consulta pública 

relativa à proposta de implementação de sistemas de logística reversa; promover 

estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias produtivas sujeitas 

à logística reversa e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de 

obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens sujeitos 

à logística reversa; propor medidas visando incluir nos sistemas de logística 

reversa os produtos e embalagens adquiridos diretamente de empresas não 

estabelecidas no país, inclusive por meio de comércio eletrônico, e aprovar, seu 

Regimento Interno. 

 O Comitê Orientador era composto pela secretaria-executiva, cuja incumbência era do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), e por um Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), 

que, por sua vez constituiu Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) 
112

. 

 O Comitê se reunia, em caráter ordinário, uma vez a cada quatro meses e, em caráter 

extraordinário, sempre que era convocado pelo seu Presidente, por solicitação de um de seus 

membros. As reuniões ordinárias e extraordinárias eram convocadas com antecedência 

mínima, respectivamente, de 15 e cinco dias. O calendário de reuniões era fixado sempre na 

última reunião do ano anterior 
113

. 
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 De acordo com a Portaria MMA n. 113/2011, as decisões do Cori deveriam ser 

tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos membros, assegurado 

ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade e suas Deliberações publicadas no Diário 

Oficial da União
114

. 

 Conforme aclarado, o Comitê era assessorado por um grupo técnico, denominado 

Grupo Técnico de Assessoramento (GTA). Funcionava como instância de assessoramento 

para instrução das matérias a serem submetidas à deliberação do Comitê Orientador
115

. 

 O GTA criava os Grupos de Trabalho Temático (GTT) para analisar, estudar e 

apresentar propostas sobre matérias específicas por ele definidas. O GTT estabelecia, o 

cronograma e a data de encerramento de seus trabalhos, que deveriam obedecer ao prazo 

máximo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa de 

seu coordenador. As reuniões do GTT eram registradas de forma sumária, com descrição das 

propostas, em documento assinado pelo respectivo coordenador, que apresentava a matéria ao 

GTA 
116

. 

 O Comitê foi instalado em 17 de fevereiro de 2011, sendo que, logo em seguida, o 

GTA criou cinco GTT para discutir a logística reversa em cinco cadeias, quais sejam
117

: 

GTT01 – Descarte de Medicamentos: coordenado pelo Ministério da Saúde, tem por 

objetivo elaborar uma proposta de logística reversa para os resíduos de 

medicamentos, dentro dos parâmetros estabelecidos pela PNRS, para subsidiar a 

elaboração do edital de chamamento para Acordo Setorial pelo GTA, com 

aprovação do Comitê Orientador. O GTT deveria realizar estudo de viabilidade 

técnica e econômica, assim como a avaliação dos impactos sociais, para a 

implantação da logística reversa. 

GTT02 – Embalagens em geral: coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem 

por objetivo elaborar proposta de modelagem da logística reversa para embalagens 

em geral (excluídas as embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes) e subsídios 

para elaboração do Edital de Chamamento para Acordo Setorial, com o propósito de 

subsidiar o GTA e o Comitê Orientador na tomada de decisões pertinentes ao tema. 

O setor de embalagens é objeto de implementação de logística reversa de forma 

prioritária, seja pela previsão legal, seja pelo fato de que se trata de um dos maiores 

geradores, em volume, de resíduos que são dispostos de forma inadequada no pais, 

conforme entendimento do MMA. 

GTT03 – Embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos: coordenado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem por objetivo elaborar 

proposta de modelagem da Logística Reversa e subsídios para elaboração do edital 
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de chamamento para Acordo Setorial, com o propósito de subsidiar o GTA e o 

Comitê na tomada de decisões pertinentes ao tema. A logística reversa de óleos 

lubrificantes é realizada no país desde os anos 1950 e seu aperfeiçoamento tem se 

dado com as Resoluções Normativas da ANP, com asPortarias Interministeriais 

MMA/MME e com a Resolução Conama n. 362/2005. 

GTT04 – Eletroeletrônicos: coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, tem por objetivo definir as informações 

complementares ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos e definir 

e avaliar mecanismos específicos voltados para a descontaminação de áreas órfãs. 

Há que considerar o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 

ambiente gerados pelos resíduos eletrônicos. 

GTT05 – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: 

coordenado pelo MMA, tem por objetivo elaborar proposta de modelagem da 

Logística Reversa e subsídios para elaboração do Edital de chamamento, com o 

propósito de subsidiar o GTA e o Comitê na tomada de decisões pertinentes ao 

tema. Vale destacar que as empresas fabricantes dessas lâmpadas tornaram-se, 

praticamente, importadoras, o que causa uma preocupação maior, pois não existe 

legislação brasileira que estabeleça limites de concentração de mercúrio nas 

lâmpadas, portanto sua composição ainda não é controlada. 

 Para Soler
118

 ―o Comitê Orientador, portanto, teve um papel preponderante na 

implantação de sistemas de logística reversa em âmbito federal, tratando-se de órgão 

colegiado multiministerial, de caráter deliberativo e consultivo incumbido de definir as 

prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de chamamento de propostas 

de acordo setorial, fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa e 

avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos termos de 

compromisso que disciplinam as logísticas no âmbito federal.‖. 

 Por todo anteriormente exposto, causa muita estranheza extinção das atividades deste 

Comitê pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro através do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 

2019
119

, uma vez que suas atribuições não estavam cumpridas restando consolidar as metas 

estipuladas pelos acordos setoriais firmados e o estabelecimento dos acordos dos GTT‘s 

pendentes. Ao que tudo indica os novos dirigentes da pasta do Meio Ambiente tem 

preferência pelo uso de instrumentos mais diretos como a proposição de Termos de 

Compromisso
120

 e Decretos regulamentadores
121

. 

                                                           
118

SOLER, Fabricio Dorado. Os acordos setoriais previstos na Lei Federal n. 12.305/2010 (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS): Desafios jurídicos para a implementação da logística reversa no Brasil. 2014. 124 f. 
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BRASIL, Decreto 9.759 de 11 de abril de 2019. Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da 

administração pública federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2019/Decreto/D9759.htm>. Acesso em: 24 de março de 2020. 
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3.1.2. Os acordos setoriais 

Segundo o Decreto 7404/2010 os acordos são atos de natureza contratual, firmados 

entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando 

a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (art. 19). Estes 

podem ser iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes ou pelo 

poder público quando dispostos no rol do art. 18. (conforme disposto no art. 20). 

3.1.2.1.O início dos acordos setoriais 

Conforme disposto no artigo 20 §1º e 2º os acordos setoriais poderão ser iniciados ou 

pelo Poder Público ou pelos fabricantes e importadores. Quando seu início se der pelo poder 

público serão executados por meio de editais de chamamento (art. 20, §1º), devendo 

apresentar os critérios constantes no artigo 21: 

I - os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as 

etapas do ciclo de vida dos produtos e embalagens que estarão inseridas na referida 

logística; 

II - o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e 

embalagens referidos no inciso I; 

III - o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial, 

observados os requisitos mínimos estabelecidos neste Decreto e no edital; 

IV - as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos 

da implantação da logística reversa
122

; 
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O Comitê Orientador para a Implementação de Sistemas de Logística Reversa estabeleceu através da sua deliberação 
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V - a abrangência territorial do acordo setorial; e 

VI - outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial, 

conforme as especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística reversa. 

 

Entretanto quando forem iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, as propostas de acordo setorial serão avaliadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente mediante proposta formal (art. 22), devendo preencher os seguintes critérios 

mínimos segundo o artigo 23 do Decreto 7404/2010
123

: 

I - indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial; 

II - descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se 

insere, observado o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.305, de 2010; 

III - descrição da forma de operacionalização da logística reversa; 

IV - possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das 

ações propostas no sistema a ser implantado; 

V - participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se 

encarregarem de alguma etapa da logística a ser implantada; 

VI - definição das formas de participação do consumidor; 

VII - mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes 

para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos 

produtos e embalagens; 

VIII - metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser 

implantado; 

IX - cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de 

evolução até o cumprimento da meta final estabelecida; 

X - informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos 

resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio; 

XI - identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os 

cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e 

impactos à saúde humana e ao meio ambiente; 

XII - avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 

reversa; 

XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, 

armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à 

reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo o 

fluxo reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa e a 

destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas ou pós-consumo e, quando 

for o caso, das sobras do produto, devendo incluir: 

a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive 

pelos consumidores e recicladores; 

b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e 

respectivas responsabilidades; 

c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de 

responsabilidades pelos pontos de coleta; 

d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes, 

identificando as responsabilidades; e 

                                                                                                                                                                                     
proposta de acordo setorial, conforme as especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística reversa; XVII – 

informação (geração e gestão do conhecimento); XVIII – impacto para pequenas e microempresas; XIX – impacto para o 

setor público; XX – infraestrutura disponível e investimentos necessários; XXI – aspectos culturais (favorecimento ao 

cidadão); XXII – Impactos sobre atividades econômicas (licenças, autorizações), e XXIII – impactos sobre a 

competitividade (monopólios, concentrações).‖ 
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e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de 

tratamento, inclusive triagem, dos resíduos, bem como pela disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; e 

XIV - cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das 

obrigações previstas no acordo. 

Parágrafo único.  As metas referidas no inciso VIII do caput poderão ser fixadas 

com base em critérios quantitativos, qualitativos ou regionais. 

A publicação do edital de chamamento será precedida da aprovação, pelo Comitê 

Orientador, dos critérios e conteúdo de estudos de viabilidade técnica e econômica da 

implantação da logística reversa, nos termos da Deliberação Cori n. 03, de 24 de agosto de 

2011
124

. 

Existem também alguns documentos que essencialmente deverão acompanhar a 

proposta de acordo setorial são eles: Os atos constitutivos das entidades participantes e a 

relação dos associados de cada entidade, se for o caso (art. 25, I), os documentos 

comprobatórios da qualificação dos representantes e signatários da proposta, bem como cópia 

dos respectivos mandatos (art. 25, II) e cópia de estudos, dados e demais informações que 

embasarem a proposta (art. 25, III)
125

. 

3.1.2.2. O processo de negociação 

 A fase de negociação consiste, em um primeiro momento, na realização de reuniões 

entre os agentes interessados e envolvidos, notadamente entre os sujeitos obrigados e o grupo 

técnico de assessoramento do Comitê Orientador, sobretudo no âmbito de seus grupos de 

trabalho temáticos
126

. 

 Podem participar da elaboração dos acordos setoriais, entre outros atores, 

representantes do Poder Público, dos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores 

dos produtos e embalagens que sejam objeto de logística reversa, bem como das cooperativas 

ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, das 
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indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos 

sólidos, bem como das entidades de representação dos consumidores (art. 20, §3º)
127

. 

Em seguida as propostas serão objeto de consulta pública (art. 26), onde o MMA 

deverá receber e analisar as contribuições e documentos apresentados pelos órgãos e 

entidades públicas e privadas (art. 27, I) e sistematizar as contribuições recebidas, 

assegurando-lhes a máxima publicidade (art. 27, II). Obtido o consenso entre os participantes 

a proposta iniciará a etapa de avaliação
128

. 

3.1.2.3.O processo de avaliação 

Segundo o Decreto 7404/2010 os critérios mínimos de avaliação do MMA serão a 

adequação da proposta à legislação e às normas aplicáveis (art. 28, I), o atendimento ao edital 

de chamamento, no caso dos processos iniciados pelo Poder Público, e a apresentação dos 

documentos (art. 28, II) a contribuição da proposta e das metas apresentadas para a melhoria 

da gestão integrada e do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e para 

a redução dos impactos à saúde humana e ao meio ambiente (art. 28, III), a observância da 

ordem de prioridade da aplicação (não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos) da gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos propostos (art. 28, IV), a representatividade das entidades 

signatárias em relação à participação de seus membros no mercado dos produtos e 

embalagens envolvidos (art. 28, III) e a contribuição das ações propostas para a inclusão 

social e geração de emprego e renda dos integrantes de cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa 

renda (art. 28, IV).
129

 

 Após a avaliação o MMA a enviará ao Comitê Orientador que poderá. Aceitar a 

proposta convidando os representantes para a assinatura do acordo setorial (art. 29, I), 

solicitar aos representantes a complementação da proposta (art. 29, II), determinar o 

arquivamento quando não houver consenso na negociação (art. 29, III). Em caso de aprovação 
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o acordo será subscrito pelos representantes do setor empresarial e presidente do Comitê 

Orientador devendo ser publicado no DOU
130

. 

3.2. Situação da logística reversa obrigatória 

A logística reversa obrigatória não uma novidade da Lei 12.305/2010, muito antes da 

aprovação da mesma já havia instrumentos que versassem sobre este tema, um bom exemplo 

é a Lei dos Agrotóxicos (Lei 7.802/1989)
131

 que alterada em 2000 pela Lei nº. 9.974/00
132

 

passou a obrigar os usuários ao recolhimento de suas embalagens após o uso conforme seu 

artigo 6º, §2º (in verbis): ―Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão 

efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em 

que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo 

de até um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão 

registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, 

desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente.‖. 

No artigo 6º,§5º, o legislador responsabilizou os produtores e comercializadores dos 

agrotóxicos pela destinação das embalagens vazias devolvidas e inclusive as apreendidas pela 

fiscalização dos órgãos sanitário-ambientais: ―As empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens 

vazias dos produtos por elas fabricadose comercializados, após a devolução pelos usuários, e 

pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em 

desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas e 

instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes.‖ 
133
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Já no seu artigo 19, parágrafo único, tornou as empresas produtoras e 

comercializadoras colaboradoras no poder público na criação de programas educativos e 

mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens de agrotóxicos vazias (in 

verbis): ―As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, implementarão, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e 

mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, 

no prazo de cento e oitenta dias contado da publicação desta Lei.‖
134

. 

A logística reversa de embalagens de agrotóxicos tem obtido excelentes resultados. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente
135

 mais de 600 mil toneladas foram destinadas desde 

2002, 45.563 toneladas apenas em 2019; hoje no Brasil 94% das embalagens plásticas 

primárias de agrotóxicos utilizadas comercializadas têm destinação ambientalmente 

adequada; a capilaridade deste Sistema de logística reversa chamado Campo Limpo possui 

411 unidades de recebimento no país (304 postos e 107 centrais) e 4,5 mil ações de 

recebimento itinerantes– dados do ano de 2019. Atendendo ao princípio da Ecoeficiência o 

Sistema Campo Limpo do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias –

InPEV (entidade gestora do acordo setorial) em 19 anos de operação já economizou energia 

elétrica suficiente para abastecer 4 milhões de casas durante um ano e também evitou a 

emissão de 752 mil toneladas CO2 (gás contribuinte para o aquecimento global). O Sistema 

de logística reversa de embalagens de agrotóxicos hoje realiza o ciclo completo de reciclagem 

possuindo duas plantas fabris, uma para a fabricação de novas embalagens e venda de resina 

plástica reciclada que posteriormente se transformam em materiais para indústria e construção 

civil (conduítes e tubos para esgotamento sanitário entre outro materiais) e outra para a 

fabricação das tampas que vedam hermeticamente os vasilhames. O Sistema Campo Limpo 

(InPEV) gera atualmente 1500 empregos diretos e indiretos. 

Quanto aos resíduos eletroeletrônicos, segundo ABRELPE
136

, ―O Brasil é o quinto 

maior gerador de resíduos eletroeletrônicos do mundo e o segundo maior no continente 

americano, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2019, foram geradas 2,1 milhões de 
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toneladas no país, o equivalente a 10,2 kg por habitante.‖. O setor tem uma meta tímida de 

17% de itens reciclados (referente a produção de 2018) até 2025. Isso significa que caso a 

meta seja alcançada e a geração de materiais eletroeletrônicos se mantenha estável, daqui a 5 

anos esta meta destinará de maneira ambientalmente adequada 357.000 toneladas de resíduos 

eletroeletrônicos mantendo ainda sem destinação correta 1.743.000 toneladas de resíduos 

eletroeletrônicos (incluídos pilha e baterias). 

As pilhas e baterias, quando descartadas em lixões ou aterros sanitários, liberam 

componentes tóxicos que contaminam o solo, os cursos d‘água e os lençóis freáticos, afetando 

a flora e a fauna das regiões circunvizinhas e o homem pela cadeia alimentar. Devido a seus 

componentes tóxicos, as pilhas podem também afetar a qualidade do produto obtido na 

compostagem de lixo orgânico. Além disso, sua queima em incineradores também não 

consiste em uma boa prática, pois seus resíduos tóxicos permanecem nas cinzas e parte deles 

pode volatilizar, contaminando a atmosfera . Por isso neste caso a melhor opção para estes 

materiais é a reciclagem
137

. 

Outro exemplo de relativo sucesso é o universo da logística reversa de baterias de 

chumbo-ácido, no caso as baterias automotivas (chumbo-ácido inservíveis), segundo a 

ABRELPE
138

, também no ano de 2019 ―O Acordo Setorial foi assinado pelos fabricantes e 

seus representantes, recicladores,distribuidores, comerciantes e a entidade gestora Instituto 

Brasileiro de Energia Reciclável (IBER). O Acordo prevê a implementação de postos e 

serviços de coleta, transporte, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada, 

incluindo a recuperação do chumbo-ácido, sua reinserção na cadeia produtiva, a reciclagem 

dos outros insumos (plásticos) e a recuperação e/ou reutilização da solução eletrolítica. 

Segundo dados do SINIR- Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos, 275.250 das 

372.986 toneladas de baterias colocadas nomercado foram recolhidas em 2019, o que 

representa 74% do total.‖. Mas nem tudo é comemoração uma vez que não é pela bondade 

dos fabricantes que essa reciclagem acontece, diferente dos demais produtos o valor dos 

materiais contidos nas baterias (ligas de prata e demais metais nobres) são altos viabilizando 

de imediato o interesse dos produtores. 
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Para registro, a legislação de logística reversa dos pneus inservíveis existe desde 1999 

com a instituição da Resolução 258/99, hoje substituída pela Resolução 416/2009.Em seu 

artigo 9º caput, obriga os estabelecimentos de comercialização a receberem e armazenarem 

temporariamente os pneus usados entregues pelo consumidor. Os fabricantes e importadores 

deveram implementar os procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis (Art. 1º,§1º); Para 

cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou 

importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível. (Art.3º, caput). 

Segundo ABRELPE
139

, desde o início do programa, em 1999, até o final de 2019, 

cerca de 5,23 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e corretamente 

destinados, um volume equivalente a 1,04 bilhão de pneus de carro de passeio. Os pontos de 

coleta de pneus inservíveis nos municípios brasileiros passaram de 576 em 2010 para 10.536 

estabelecimentos em 2019. Além dessa ampliação logística, também houve aumento de 

50,96% na quantidade de pneus recuperados, que foi de 312.000 toneladas, em 2010, para 

471.000 toneladas, em 2019. 

Quanto às Embalagens de Óleos Lubrificantes, o programa de logística reversa do 

Instituto Jogue Limpo (entidade gestora do sistema de logística reversa) está presente em 18 

estados mais o DistritoFederal, cobrindo 4.310 municípios, com 47.452 geradores cadastrados 

e 28.147 geradores ativos. Entre os anos de 2010 e 2019, a destinação adequada das 

embalagens plásticas de óleo lubrificante aumentou em quase quatro vezes, passando de 1.149 

toneladas de embalagens recebidas e 1.118 toneladas recicladas em 2010, para 5.036 

toneladas recebidas e 47.185 toneladas recicladas em 2019, correspondendo a 97,3% (2010) e 

98,5% (2019) de reciclagem do total recebido. Atualmente o sistema possui 177 Pontos de 

Entrega Voluntária, 65 deles inaugurados em 2019, localizados em 13 das 19 unidades da 

federação onde o sistema atua, e, também, realiza coletas itinerantes nos municípios com 

população inferior a 15.000 habitantes
140

. 

3.3. Situação da logística reversa de embalagens em geral 

 O Acordo Setorial para Embalagens em Geral elaborado em atendimento à 

Lei12.305/2010 e seu respectivo Decreto nº 7.404/2010, oriundo do GTT02 do Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. Foi firmado entre a União, 
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representada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o setor empresarial, que através das 

associações representaram as indústrias e o comércio, além de representantes da economia 

social como a associação nacional dos carroceiros e catadores de materiais recicláveis. 

O escopo do Acordo inclui as embalagens que compõe a fração seca dos resíduos 

sólidos urbanos ou equiparáveis, cuja composição seja de: papel e papelão; plástico; alumínio; 

aço; vidro e; embalagens cartonadas longa vida (Tetra Pak). No entanto, as entidades 

representantes das embalagens de aço e vidro passaram a negociar (termos de compromisso) 

com metas específicas para cada material descaracterizando o projeto inicial
141

. 

Quanto às embalagens de restantes (papel, plástico e alumínio), foram alocadas as 

responsabilidades física e financeira pela gestão dos resíduos destas embalagens, para as 

empresas, com metas de redução de ao menos 13,3% (estipulada após novo balizamento feito 

após a saída das embalagens de vidro e aço, substituindo a meta anterior de 22%) das 

embalagens dispostas em aterro até 2018, e aumento de 19,8% na taxa de recuperação da 

fração seca dos resíduos. O Sistema deveria ser implementado nas cidades e regiões 

metropolitanas de: Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Manaus, 

Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo contemporaneamente à 

realização da Copa do Mundo Fifa de 2014 em duas fases, sendo a primeira a partir de sua 

ratificação e a segunda após 24 meses de operação, na qual ocorreria a avaliação do Sistema e 

as respectivas melhorias
142

. 

No modelo de governança do Acordo, estava prevista a realização de projetos com 

investimento direto, individual ou coletivo, e a distribuição dos custos (equitativa entre 

asassociações, e proporcional à participação no mercado para as empresas). Considerando tais 

requisitos, o acordo decidiu por uma estratégia de ações difusas como o estabelecimento de 

uma entidade gestora chamada ―Coalizão Empresarial‖, grupo que deveria se responsabilizar 

pela implementação das ações para o estabelecimento do Sistema de logística reversa 

suportando por assim dizer os fardos jurídicos decorrentes de possíveis judicializações 

visando preservar as demais empresas e associações do contrato
143

. 
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Dentre as ações de responsabilidade da Coalizão Empresarial estavam: o levantamento 

de dados acerca da composição, origem e procedência das embalagens, da quantidade 

deembalagens comercializadas e recuperadas; a conscientização e orientação dos 

consumidores; o investimento em infraestrutura e capacitação de pessoal das centrais de 

triagem e cooperativas; a priorização da atuação com cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis; bem como o estabelecimento de um mercado de embalagens secundárias
144

. 

Sobre a União, recaíram: o monitoramento e a avaliação do cumprimento adequado e 

da efetivação do Sistema de logística reversa; a publicação de relatório anual no SINIR; e a 

divulgação do acordo setorial. Enquanto os consumidores deveriam: separar as frações seca e 

úmida dos resíduos; encaminhar os resíduos de embalagens aos pontos de entrega voluntária; 

e difundir as informações de educação sustentável
145

. 

Segundo o Relatório Técnico Final da Fase 1
146

 do acordo setorial de embalagens em 

Geral: ―De forma geral, as ações voltadas para o aumento da recuperação de materiais 

eembalagens recicláveis foram bem-sucedidas. Feitas as devidas ponderações, as duasmetas – 

de aumento da taxa de recuperação e redução de embalagens destinadas aaterro –, foram 

alcançadas. Inclusive, os resultados superaram, em ambos os casos, o patamar estipulado pelo 

Acordo. A taxa de recuperação de materiais aumentou em 29% (superior à meta ajustada, que 

era de 19,8%) e o volume de embalagens depositadas em aterro foi reduzido em 21,3% (meta 

ajustada era de 13,3%).‖. 

Entretanto a sua efetividade no plano geral dos resíduos sólidos nacionais não pode ser 

visualizada uma vez que o Panorama da ABRELPE de 2020 estipulou que apenas 0,85% 

(67.000 toneladas) do total de resíduos sólidos no Brasil foram recolhidos pelas associações e 

cooperativas de catadores
147

. Quanto a uma análise no site da Coalizão Embalagens houve 

dúvidas quanto aos métodos utilizados para tratar da situação da logística reversa de 

embalagens em geral, sendo possível notar uma estagnação nas ações desta para a reciclagem 
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quando observadas as variações nos dados de número de Pontos de Entregas Voluntárias 

(PEV‘s) instalados: Durante a Fase 1 – 966 unidades em 84 municípios (de janeiro/2012 até 

outubro de 2017) - média de 13,8 instalados por mês; durante o período nomeado ―Entre 

fases‖ – 456 unidades em 78 municípios (de novembro de 2017 até dezembro de 2019) – 

média de 17,5 instalados por mês; durante todo o ano de 2020 – 166 unidades em 56 

municípios – média de 13,8 unidades instaladas por mês e por enquanto sem dados de 

instalação de PEV‘s para o ano de 2021 
148

, o que só ratifica o argumento da fragilidade do 

sistema e da sua ineficácia, uma vez que os números gerais não demonstraram crescimento 

substancial dos indicadores de reciclagem no Brasil. 

3.4. Desafios jurídicos para a implantação dos sistemas de logística reversa 

 O presente item se propõe a identificar e discutir os principais desafios para a 

implantação dos acordos setoriais que visam estruturar os Sistemas de logística reversa 

brasileiros. Quando observamos as deliberações do extinto Comitê Orientador para a 

Implementação dos Sistemas de Logística Reversa
149

 notamos a predileção deste órgão pelos 

acordos setoriais como instrumento. Entretanto a natureza contratual dos acordos setoriais faz 

com que o mesmo trate-se no fundo de um acordo de vontade entre as partes, ou seja, um 

acordo entre todos os participantes das cadeias produtivas, o que infelizmente produz grandes 

dificuldades de avanço nas negociações
150

. 

 Os impasses criados são de diversas naturezas uma vez que os interesses sociais e 

econômicos dos participantes são em geral antagônicos. A questão geográfica também é um 

grande empecilho uma vez que o Brasil é um país de dimensões continentais comportando 

vários entes estatais que se espalham por 27 estados e 5.565 municípios. Também não 

raramente em virtude da competência concorrente para o tema estes entes se esbarram nos 

tribunais em busca de decisões judiciais que solicitem a colocação de limites nos diversos 

acordos setoriais existentes. Sendo assim fica claro que a fase de negociação requer uma 

habilidade em conformar a legislação existente com os objetivos ambientais e a 
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operacionabilidade dos acordos firmados, o que por muitas vezes é um calcanhar de Aquiles 

do Poder Público como contratante
151

. 

Soler
152

 demonstra os argumentos acima em comparação com a Lei n. 4.022/2014, do 

Estado do Amazonas, ―nos termos da qual as empresas que produzem e distribuem 

embalagens de politereftalato de etileno (PET) ou plásticas em geral e as que utilizam essas 

embalagens na comercialização de seus produtos, no Estado, estão obrigadas a estruturar e 

implementar, em conjunto, o sistema de logística reversa, responsabilizando-se pela coleta das 

embalagens dispensadas pelos consumidores após seu uso e pela destinação final 

ambientalmente adequada a elas. De acordo com essa lei, as empresas devem atender ao 

seguinte cronograma: no prazo de um ano, coletar no mínimo 50% das embalagens 

comercializadas; em dois anos, 70%; e, em três anos, coletar no mínimo 90% das embalagens 

comercializadas.‖. 

Abaixo o Soler aduz os conflitos em que a Lei Estadual tem com a Lei Federal
153

: 

(i) a lei estadual em apreço determina que a logística reversa seja implementada 

por fabricantes e distribuidores de embalagens PET ou plásticas em geral, ao passo 

que a PNRS estabelece que a obrigatoriedade recaia sobre fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes (e não apenas produtores e distribuidores) de produtos 

comercializados em embalagens (e não propriamente embalagens); 

(ii) a lei do Amazonas deixa de incorporar o conceito da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de produtores e comercializadores realizem a coleta de 

embalagens dispensadas por consumidores, quando na verdade a PNRS estabelece 

que os consumidores devam efetuar a devolução da embalagem pós-consumo aos 

distribuidores e aos comerciantes, e estes por sua vez devem devolver aos 

fabricantes e importadores, os quais são responsáveis por dar destinação 

ambientalmente adequada às embalagens; e 

(iii) a lei amazonense fixa cronograma e metas que talvez não sejam alcançáveis 

em nenhum lugar do mundo, sem qualquer parâmetro, avaliação ou referência 

técnica ou bibliográfica, em desacordo com a disposição da PNRS no sentido de se 

elaborar um estudo prévio de viabilidade técnica e econômica para logística reversa 

de embalagens. 

Ainda segundo Soler
154

 neste tocante, observa-se uma enorme proliferação de normas 

estaduais e municipais: 
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a. Proibindo, restringindo, dificultando e/ou regulamentando de qualquer modo 

o transporte interestadual e/ou intermunicipal dos produtos pós- consumo objeto de 

sistemas de logística reversa; 

b. Dispondo sobre os rótulos e/ou as embalagens de produtos, incluindo, mas 

não se limitando,a informações que tais rótulos ou embalagens devam conter; 

c. Classificando os produtos pós-consumo – objeto de sistemas de logística 

reversa – como resíduos perigosos; 

d. Brigando a realização da reciclagem de produtos pós-consumo em 

determinado Estado ou Município ou no Distrito Federal; 

e. Exigindo licenças e/ou autorizações ambientais de pontos de recebimento (ou 

ponto de entrega voluntária – PEV). 
 

 Em todos esses casos, as normas estaduais e/ou municipais afrontam a competência 

legislativa exclusiva (privativa) da União (itens ―a‖ e ―d‖), ou contrariam o teor da PNRS 

(item ―c‖), ora impedem uma uniformização na estruturação e operacionalização dos sistemas 

de logística reversa (itens ―b‖ e ―e‖)
155

. 

Não bastasse a dificuldade pela natureza e pela forma a efetividade dos sistemas de 

logística reversa também depende de mudanças legislativas, como a legislação tributária e de 

comércio exterior, o que por sua vez obriga trazer para dentro dos acordos discussões com o 

poder legislativo. Por exemplo, a PNRS permite através da implementação de seus 

instrumentos econômicos medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 

prioritariamente iniciativas de estruturação dos sistemas de logística reversa.  

Assim está permitido aos Municípios, Estados e União no limite da competência 

concorrente a concederem incentivos fiscais, financeiros ou creditícios a projetos relacionados 

à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos aos diversos elos da cadeia produtiva que 

varia de fabricantes, industriários do setor de reciclagem e das cooperativas de catadores de 

resíduos recicláveis que estejam abarcados pelos acordos setoriais. 

Segundo Soler
156

 ―mostra-se crucial a redução da carga tributária incidente tanto sobre 

as atividades de destinação final ambientalmente adequada, notadamente as de reciclagem, 

quanto sobre os materiais que servem de insumo para tais atividades, ou seja, os resíduos 

retornados por meio dos sistemas de logística reversa.‖. 

Podemos dizer então embasados no artigo 30, parágrafo único da PNRS que a 

reciclagem seja a alternativa mais interessante aos operadores de logística reversa e ao Poder 
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Público uma vez que dela nasce um novo, mais longo e mais completo ciclo de cadeia 

produtiva pós-consumo que permite conciliar a desenvolvimento e sustentabilidade, pois gera 

inúmeros vínculos empregatícios diretos e indiretos proporcionando uma redução de materiais 

dispostos em aterros sanitários, reduzindo os passivos ambientais e de financiamento do 

Poder Público. 

Mas para que a reciclagem ocorra se faz necessário que ela seja mais vantajosa 

financeiramente para os atores cíclicos e titulares dos resíduos. Com isso significa dizer que a 

reciclagem precisa além de ser mais barata que a sua disposição final e sua matéria prima 

secundária também precisa ser mais barata do que a matéria-prima virgem
157

. 

Para que isso se tornasse realidade, foi editado, no plano federal, o Decreto n. 7.619, 

de 21 de novembro de 2011. Que permitia aos estabelecimentos industriais fazerem uso de um 

crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de resíduos 

sólidos que fossem utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação 

de seus produtos. Entretanto sua vigência só ocorria até 31 de dezembro de 2014, não sendo 

possível enquadrar-lo como um estímulo fiscal de longo alcance
158

. 

Soler
159

 neste quesito oferece soluções interessantes a respeito da questão tributária: 

―Ilustrativo nesse sentido seria o desenvolvimento de uma política fiscal simplificada ou um 

regime tributário diferenciado (i) facilitando a movimentação de resíduos entre Estados e/ou 

Municípios, (ii) concedendo crédito presumido, adicional, de IPI, PIS/Pasep e Cofins, bem 

como de ICMS, para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

comprovadamente engajados nas atividades de logística reversa, e (iii) desonerando a 

incidência de PIS/Pasep, Cofins e ICMS sobre os serviços de transporte de produtos em fim 

de vida (resíduos pós- consumo) objeto da logística reversa, entre outros mecanismos.‖. 

Quanto a conscientização do consumidor para os custos do sistema o autor enfatiza
160

 a 

criação de uma ―taxa visível‖ ou ―ecovalor‖, a fim de assegurar a sustentabilidade financeira 

dos sistemas de logística reversa. 
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Outro desafio para o setor é a questão do ―passivo histórico‖, uma vez que nada 

impede que embalagens fabricadas ou importadas por produtores que não existem mais, o 

mesmo também se questiona sobre os produtos oriundos de contrabando ou oriundos de 

falsificação ou simplesmente dos chamados produtores que não assinaram o acordo setorial e 

pegam carona no acordo setorial em vigência. Este último caso em especial gera uma grave 

insegurança jurídica uma vez que aquele fabricante e produtor de embalagens que se 

comprometeu com o sistema implantado vê seus esforços vilipendiados pelos caroneiros que 

não financiam o sistema e acabam fazendo uso, onerando seus participantes, produzindo 

também o fenômeno da concorrência desleal uma vez que eles não pagariam pela ―taxa 

visível‖ ou ―ecovalor‖. O acordo setorial tratando-se de um acordo de vontades os que não o 

ratificaram não se sentem em obrigação com o sistema e de maneira intencional ou não 

influenciam para a sua inefetividade e com a judicialização dos sistemas
161

. 

Soler
162

 também assevera que na existência da ―taxa visível‖ ela deve deixar claro o 

seu caráter natural não tributário e sua visibilidade se dever ao aparecimento de destaque 

junto ao preço de compra, para que esta obtenha caráter pedagógico junto ao consumidor que 

entenda os custos dos sistemas reversos e se sinta impelido a fazer a correta separação dos 

materiais. Não menos importante é a isenção da tributação desta taxa, pois se tributada 

perderia o seu caráter final. 

3.5 Soluções internacionais 

 Segundo Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras
163

―a maior parte dos países 

europeus vem adotando regras bastante rígidas em relação aos resíduos sólidos. Com vistas a 

aproximar o tratamento dado àquestão, a União Europeia editou várias normas referentes a 

resíduos sólidos. A Diretiva 75/442/CEE
164

relativa a resíduos em geral, determinava que os 

Estados-membros adotassem as medidas necessárias para promover a prevenção, a reciclagem 

e a transformação dos resíduos, a obtenção a partir destes de matérias-primas e eventualmente 

de energia, assim como qualquer outro método que permita a reutilização dos resíduos. Além 
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disso, os Estados-membros deveriam garantir que os resíduos fossem aproveitados ou 

eliminados sem pôr em perigo a saúde humana e sem utilizar processos ou métodos 

susceptíveis de agredir o ambiente. Considerava também que a Comunidade no seu conjunto 

deveria tornar-se autossuficiente no que se refere à eliminação de resíduos, devendo, os 

Estados-Membros, elaborar planos de gestão dos resíduos a fim de atingir os objetivos 

pretendidos.‖.  

Alterações desta legislação ocorreram em 1991 onde assim como ocorre no artigo 9º 

da PNRS deu-se privilégio a não geração e redução da nocividade dos resíduos pelo advento 

de tecnologias limpas, econômicas e o desenvolvimento de produtos aptos à realidade 

sustentável
165

. 

 Em 2006 entrou em vigor uma nova Diretiva a 2006/12/CE
166

 onde o parlamento 

europeu reafirmou as diretrizes anteriores quanto ao incentivo e a valorização dos resíduos e a 

valorização dos mesmos como matéria prima visando preservar os já escassos recursos 

naturais europeus. Também considerou necessário que os Estados-Membros zelassem pela 

eliminação e valorização dos resíduos. Estes deveriam levar em conta as oportunidades de 

mercado que existem ou podem existir para os resíduos valorizados. 

 Em 2008 novas mudanças com a Diretiva 2008/98/CE
167

 comtemplaram a 

―responsabilidade alargada do produtor‖, os Estados-Membros poderiam tomar medidas de 

caráter legislativo ou não legislativo para assegurar que uma pessoa singular ou coletiva que a 

título profissional desenvolva, fabrique, transforme, trate, venda ou importe produtos (o 

produtor do produto) esteja sujeita ao regime de responsabilidade alargada do produtor‖. 

Essas medidas podem incluir a aceitação dos produtos devolvidos e dos resíduos que 

subsistem depois de esses produtos terem sido utilizados, bem como a subsequente gestão de 

resíduos e a responsabilidade financeira por essas atividades e, ainda, a obrigação de 

disponibilizar ao público informações acessíveis sobre até que ponto o produto é reutilizável e 

reciclável. 
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 Além das regras gerais sobre a gestão resíduos, há, no âmbito da Comunidade 

Européia, normas específicas para determinados tipos de resíduos. É o caso de óleos usados, 

pilhas e acumuladores de energia, embalagens e resíduos de embalagens, resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos e veículos em fim de vida
168

. 

 Quanto às embalagens o maior avanço legislativo foi proporcionado pela Diretiva 

94/62/CE
169

, somando ao todo 7 alterações entre os anos 2003 e 2018, inovando quanto a 

reciclagem das embalagens quando propõe ―prevenir e reduzir o seu impacto no ambiente, em 

todos os Estados-membros, assim como em países terceiros,‖. 

Assim esta Diretiva considera embalagem: 

todos os produtos feitos de quaisquer materiais, seja qual for a sua natureza, 

utilizados para conter, proteger, movimentar, entregar e apresentar mercadorias, 

desde as matérias- -primas até aos produtos transformados, e desde o produtor até ao 

utilizador ou consumidor. Todos os artigos «descartáveis» utilizados para os 

mesmos fins devem ser considerados embalagens. 

 Repete como um mantra que sua primeira prioridade é evitar a produção de novas 

embalagens através da reutilização e da reciclagem. Dividindo as embalagens em 5 tipos: 

a) Embalagem de venda ou embalagem primária, ou seja, qualquer embalagem 

concebida com o objetivo de constituir uma unidade de venda ao utilizador ou 

consumidor final no ponto de compra; 

b) Embalagem grupada ou embalagem secundária, ou seja, qualquer embalagem 

concebida com o objetivo de constituir, no ponto de compra, uma grupagem de 

determinado número de unidades de venda, quer estas sejam vendidas como tal ao 

utilizador ou consumidor final, quer sejam apenas utilizadas como meio de 

reaprovisionamento do ponto de venda; este tipo de embalagem pode ser retirado do 

produto sem afetar as suas características; 

c) Embalagem de transporte ou embalagem terciária, ou seja, qualquer 

embalagem concebida com o objetivo de facilitar a movimentação e o transporte de 

uma série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar danos 

físicos durante a movimentação e o transporte. A embalagem de transporte não 

inclui os contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. 

As embalagens também podem ser classificadas como: 

2-A. «Embalagem reutilizável», embalagem que tenha sido concebida, projetada e 

colocada no mercado para perfazer múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de 

vida através de um novo enchimento ou da reutilização para o mesmo fim para que 

foi concebida; 
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2-B. «Embalagem compósita», embalagem constituída por duas ou mais camadas de 

materiais diferentes, que não podem ser separadas manualmente e que formam uma 

unidade única e integral, que consiste num recipiente interior e num invólucro 

exterior e que pode ser enchida, armazenada, transportada e esvaziada como tal; 

 Assim como no Brasil a foi valorada uma taxa de uso de sacolas plásticas, entretanto 

esta regra vale para o comércio em geral, diferente do que ocorre no Brasil onde o mecanismo 

se limita ao varejo supermercadista e mais do que isso cria uma meta que visa limitar 

consumo anual de sacos plásticos a 40 por pessoa até 2025 (artigo 4º. Alínea ―a‖). 

 Para alcançar as metas de reutilização os Estados Membros deveriam adotas medidas 

para aumentar a parte de embalagens reutilizáveis no mercado e de sistemas de reutilização de 

embalagens através da a) A utilização de sistemas de consignação; b) O estabelecimento de 

metas qualitativas ou quantitativas; c) A utilização de incentivos econômicos; d) A fixação de 

uma percentagem mínima de embalagens reutilizáveis colocadas no mercado em cada ano e 

para cada fluxo de embalagens. 

 As metas que norteiam os índices de reciclagem ou incineração para obtenção de 

energia também foram traçadas por esta diretiva onde em ideário até 2025 pelo menos 50%de 

todas as embalagens plásticas deverão ser recicladas na União Européia. 

 Para que se facilite a recolha, reutilização, valorização e reciclagem das embalagens a 

Diretiva 94/62/CE também trata no seu artigo 8º da marcação que as embalagens precisam ter 

para que tanto o consumidor como os demais agentes econômicos participantes consigam ter 

uma melhor tomada de decisão quando se depararem com cumprimento do seu papel pós-

consumo. O artigo 13º diz que as informações mínimas que os consumidores devem ter a sua 

disposição nas embalagens serão: 

— os sistemas de recuperação, recolha e valorização de que dispõem, 

— a possibilidade de contribuírem para reutilização, valorização e reciclagem de 

embalagens e resíduos de embalagens, 

— o significado das marcações nas embalagens existentes no mercado, 

— os elementos adequados dos planos de gestão das embalagens e resíduos de 

embalagens, referidos no artigo 14º. 

 O país mais avançado no alcance das metas estipuladas pela Diretiva 94/62/CE é a 

Alemanha, líder na Europa e no mundo este país em 2018 já ostentava a reciclagem de 
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47,8%
170

 de todos resíduos sólidos urbanos. Para que se entenda o tamanho do abismo que 

existe entre Brasil e Alemanha, em terras tupiniquins não ultrapassamos pífios 1,4%
171

. 

 Mas a Europa ainda apresenta seus grandes desafios internos, a diferença no 

desempenho da reciclagem de resíduos sólidos urbanos entre os países europeus com as taxas 

de reciclagem mais altas e mais baixas é enorme. Em 2017, as taxas variaram de 68% na 

Alemanha a 0,3% na Sérvia. Seis países Alemanha, Eslovénia, Áustria, Holanda, Bélgica e 

Suíça, alcançaram (por ordem decrescente) taxas de reciclagem de 50% ou mais, enquanto 

outros cinco países reciclaram menos de 20% dos resíduos urbanos, incluindo dois países que 

reciclaram menos de 10% segundo a European Enviroment Agency(Agencia de Meio 

Ambiente Européia)
172

. 

 A receita de sucesso alemã está calcada no seu pioneirismo no assunto. Sua primeira 

iniciativa na área dos resíduos data de 1986, chamada Lei de Minimização e Eliminação de 

Resíduos. Segundo Juras
173

 ―Com base nessa lei, vários regulamentos foram editados, entre os 

quais podem citar-se o de Minimização de Vasilhames e Embalagens, de 1991, o de Óleos 

Usados, de 1987 e o de Solventes, de 1989. Em 1994, foi editada a Lei de Economia de Ciclo 

Integral e dos Resíduos (Kreislaufwirtschafts- undAbfallgesetz), que substituiu a norma de 

1986 (Alemanha, s.d.a). Conforme essa lei, ―resíduo‖ é definido como toda propriedade 

móvel que o detentor descarta, pretende descartar ou é demandado a descartar.‖. 

 Assim como na PNRS a legislação alemã (art. 4°, 1)
174

, primordialmente, deve-se 

evitar a geração de resíduos, o que deve ser seguido da redução de sua quantidade 

epericulosidade; os resíduos não evitáveis devem ser reciclados ou usados para obtenção 

deenergia (recuperação energética, ou seja, uso do resíduo em substituição a um combustível). 

Medidas para evitar a geração de resíduos incluem, especialmente, o gerenciamento de ciclo 

fechado de substâncias dentro das plantas fabris, o design de produto voltado à baixa geração 
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de resíduo e o comportamento do consumidor orientado à aquisição de produtos de menor 

geração de resíduo e menor poluição. 

 Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras
175

 assevera que ―os geradores e detentores de 

resíduos estão obrigados a recuperar os resíduos. A recuperação de resíduos tem prioridade 

em relação à disposição final e deve ser realizada de forma apropriada e segura. A obrigação 

de recuperar os resíduos existe quando tecnicamente possível e economicamente viável, 

especialmente quando exista um mercado, ou possa ser criado, para a extração de substância 

ou de energia.‖.  

Em particular na Alemanha, a ―responsabilidade pelo produto‖ compreende
176

: 

- 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 resíduos. 

 

 A definição dos produtos aos quais se aplica a ―responsabilidade pelo produto‖, assim 

como a quem se dirige essa responsabilidade, é remetida a regulamento
177

. 

 Dada a participação cada vez maior das embalagens no volume dos resíduos sólidos, a 

estas foi endereçada atenção específica, com a edição de regulamento próprio (die 

Verpackungsverordnung ou OrdinanceontheAvoidanceand Recovery ofPackagingWastes; 

ALEMANHA, s.d. b). Esse regulamento obrigou os fabricantes e os distribuidores a 

aceitarem a devolução de vasilhames e embalagens e a conduzi-los a uma recuperação 

material independente do sistema público de eliminação de resíduos
178

.  
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 Com essa finalidade, os fabricantes e os comerciantes criaram uma sociedade sem fins 

lucrativos, a ―Duales System DeutschlandGmbH – DSD‖, a qual se encarregaria da 

organização da coleta, da seleção e da valorização dos vasilhames e resíduos comerciais. 

 Para se integrar à DSD, os fabricantes e comerciantes pagam uma taxa de filiação; as 

empresas filiadas tem seus produtos identificados pela existência de um selo do ponto verde 

(der Grüner Punkt). Além dessa taxa, os filiados pagam de acordo com o volume das 

respectivas embalagens. O sistema dual, como é chamado, deve cumprir metas fixadas pelo 

governo. Apartir de 1995, por exemplo, um mínimo de 80% de todos os vasilhames e 

embalagens deveria ser coletado e, desse total, pelo menos 80% deveria ser valorizado. 

Trocando em miúdos os fabricantes e comerciantes criaram uma empresa terceirizada que 

vendia um selo, que ao ser colocado na embalagem do produto isentava o mesmo da 

obrigação da coleta e devolução ao gerador. Entretanto o DSD também não realizava a coleta, 

ele pagava aos titulares dos sistemas públicos de coleta de lixo pela tonelada de produto 

recolhida
179

. 

 Mas nem tudo foram flores neste período, sua implantação apressada em curto prazo 

de apenas 18 meses para atender a uma população de 80 milhões de habitantes fez com que a 

empresa quase tivesse um colapso financeiro chegando a contrair uma dívida de 500 milhões 

de euros em 1993, os preços eram altos e a meta inicial a ser atingida era audaciosa de 50% de 

recolhimento. O endividamento fez com que o DSD fosse obrigado a assumir o trabalho de 

coleta em alguns municípios (por judicialização), fazendo com que seus custo recaíssem sobre 

a indústria alemã, assim como o grande número de produtos caroneiros que não pagam pelo 

serviço e também terminavam por onerar o DSD
180

. 

 Passados os percalços dos anos iniciais hoje o DSD se autofinancia por meio de suas 

taxas de licença e contratos, mais de 90% da população alemã separa o seu lixo de maneira 

individualizada confirmando o sucesso as estratégias de educação ambiental como o dia da 

reciclagem que é realizado a cada 2 anos mobilizando milhões de pessoas pela causa 

ecológica, assim o DSD ano após ano tem atingindo com certa folga as metas estipuladas pelo 

governo central. 
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O sucesso da Alemanha foi assunto inclusive na revista Em Discussão do Senado 

Federal Brasileiro
181

 que já em 2014 fez as seguintes citações:  

Em 1970, a Alemanha tinha cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários. Hoje, são 

menos de 200. A cadeia produtiva de resíduos emprega mais de 250 mil pessoas. 

Estima-se que 13% dos produtos comprados pela indústria alemã sejam feitos a 

partir de matérias-primas recicladas. Várias universidades oferecem formação em 

gestão de resíduos, além de cursos técnicos profissionalizantes. Para se entender os 

avanços ocorridos na Alemanha, é importante destacar a tradição na cobrança de 

taxasmunicipais para a coleta de lixo, desde o século XIX. Outro aspecto importante 

é o uso de vasilhames padronizados e adequados ao acondicionamento do lixo. 

Sobre a legislação francesa pode-se dizer que guarda certa similaridade com a nossa o 

fato de possuir um plano nacional de prevenção de resíduos, além de planos regionais e 

interregionais de departamentos e inter departamentos. O gerenciamento fica a cargo das 

entidades locais ou terceirizadas por esses titulares.  A eliminação dos resíduos sólidos 

urbanos (domiciliares) é de responsabilidade das autoridades locais e apenas os resíduos 

industriais tem a responsabilização do gerador
182

. 

Em seu código ambiental assim como as demais também usa como escala prioritária o 

mesmo que previsto na PNRS brasileira, não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

destinação ambientalmente adequada e disposição final
183

. 

Também como as Diretivas européias contempla a responsabilidade alargada do 

produtor onde se pode obrigar os produtores, importadores e distribuidoresa se 

responsabilizarem pela gestão dos produtos colocados em mercado
184

. Seu gerenciamento se 

dá pela criação de sistemas individuais de coleta e tratamento ou criação de eco-organizações 

para que esses agentes econômicos contribuam financeiramente podendo transferir suas 

responsabilidades. Esses produtos são de grupamentos variados (produtos químicos, 

mobiliário, botijão de gás, pneus, aparelhos elétricos e eletrônicos, calçados, têxteis e 

embalagens). A separação também fica a cargo do consumidor final
185

. 
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 Na França a forte presença de embalagens (em torno de 30% em peso e 50% do 

volume) impactou de sobremaneira o universo dos resíduos neste país. Para isso através do 

Decreto nº 92-377 atribuiu-se aos embaladores a responsabilidade pela eliminação dos 

resíduos de embalagens. São dois os caminhos: 1) Adotar um sistema individual de depósito e 

retorno autorizado e controlado pelo poder público ou 2) Contribuir para um sistema coletivo 

que favoreça o desenvolvimento da coleta seletiva de embalagens que seja credenciado pelo 

poder público
186

. 

 Em Portugal segundo a Agência Portuguesa do Ambiente através do Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de junho de 2011 foi transposta a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, para o ordenamento português
187

. 

Com isso reforçou-se a prevenção da produção de resíduos e fomentou-se a 

reutilização e reciclagem, promoveu-se o pleno aproveitamento do novo mercado organizado 

de resíduos, como forma de consolidar a valorização dos resíduos, com vantagens para os 

agentes econômicos, bem como estimular o aproveitamento de resíduos específicos com 

elevado potencial de valorização
188

. 

Estabelecendo-se assim também uma noção de hierarquia prioritária entre a não 

geração de resíduos, prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e 

reciclagem, e a distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos
189

. 

Introduziu-se o mecanismo da responsabilidade alargada do produtor, tendo em conta 

o ciclo de vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de fim de vida, com as inerentes 

vantagens do ponto de vista da utilização eficiente dos recursos e do impacte ambiental.A sua 

gestão adequada contribui para a preservação dos recursos naturais, quer ao nível da 

Prevenção, quer através da Reciclagem e Valorização, além de outros instrumentos jurídicos 

específicos, constituindo simultaneamente o reflexo da importância deste sector, encarado nas 

suas vertentes, ambiental e como sector de atividade econômica, e dos desafios que se 

colocam aos responsáveis pela execução das políticas e a todos os intervenientes na cadeia de 

gestão, desde a Administração Pública, passando pelos operadores econômicos até aos 
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cidadãos, em geral, enquanto produtores de resíduos e agentes indispensáveis da persecução 

destas políticas
190

. 

 Por todo o exposto, pode-se notar que as Diretivas européias são na verdade uma 

comunhão princípios que migraram para as legislações nacionais. Nos três Estados Membros, 

pesquisados podemos ver claramente a presença dos princípios da precaução-prevenção, do 

poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade alargada do produtor 

conforme dispõe a Diretiva 94/62/CE. Nota-se também que é comum que os custos pelo 

recolhimento das embalagens colocadas em mercado recaiam sobre os produtores e 

industriários que a sua maneira repassam ao consumidor os custos desta devolução e que a 

dificuldade dos fabricantes e importadores assumirem sua responsabilidade como geradores é 

oriunda da dificuldade filosófica dos agentes capitalistas de delimitarem o que é bem-público 

e bem-comum.  

No caso da Alemanha nota-se uma maior taxa de sucesso justamente pela implantação 

de sistemas depósito-devolução onde o consumidor é capaz de desvelar as embalagens ao 

perceber na descrição de custos dos valores das mercadorias consumidas o custo em separado 

das embalagens, permitindo que ele recupere esse valor de volta caso faça o descarte 

corretamente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho percorrido por esta pesquisa iniciou-se partir de um olhar multidisciplinar, 

a fim de demonstrar a importância de pensar em modelos de gestão de resíduos sólidos, com 

enfoque nas embalagens. 

Assim, no primeiro capítulo do estudo foi possível observar como a evolução do nosso 

modo de produção capitalista trouxe para a ordem do dia os impactos causados pela má gestão 

das embalagens mundo afora. Deixando claro que o desenvolvimento material das nações no 

seu desenrolar agride o meio ambiente e torna evidente a finitude planetária caso sejam 

replicados sem intervenções os padrões de consumo dos países desenvolvidos pelos demais. 

A pesquisa revelou que houve alguns avanços, no tocante aos resíduos sólidos, desde a 

publicação da Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Decreto 

7.404/2010, estes serviram de baliza para avanços quantitativos e qualitativos. Embora 
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também inegável tenha sido o nosso atraso em entender a falsa oposição entre o 

desenvolvimento e meio ambiente, que fez com que a PNRS tivesse uma tramitação de quase 

20 anos no Congresso Nacional, mesmo que o debate internacional sobre esta feita tenha sido 

realizado em solo pátrio no começo da década de 90 (Rio-92). 

A PNRS trouxe ao sistema normativo brasileiro uma enxurrada de conceitos, 

princípios e instrumentos que inseriram no Brasil uma gama de valores essenciais para o 

tratamento da temática dos resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos é uma dessas jóias do campo valorativo, pois visa alterar a realidade dos 

indivíduos e da coletividade. A realidade anterior deixava o claro que o ciclo de vida dos 

produtos se encerrava no consumidor final e que a responsabilidade da coleta daquilo que 

restava do consumo, ou seja, da realização do interesse ou da necessidade de um indivíduo, 

tornava este indivíduo responsável pelo descarte justamente por ser ele o proprietário e 

detentor final. A Responsabilização compartilhada ciclo de vida dos produtos inseriu então 

uma nova lógica onde a responsabilidade é coletiva, variável e dependente da parte do ciclo 

em que se insere o participante, sendo as atribuições distribuídas pela própria PNRS. 

Esta responsabilização objetivou o nascimento de uma obrigação de recuperação do 

que resta dos produtos aos fabricantes e importadores após o consumo (inicialmente para o rol 

dos incisos do artigo 33 e os demais apontados pela extensão dos impactos e riscos ambientais 

(art.33, §1º da PNRS)), fazendo nascer uma nova cadeia produtiva, que agregue valor aquilo 

que anteriormente era visto apenas como rejeito, devolvendo-o à cadeia produtiva seja pela 

reutilização, reciclagem como matéria prima ou destinação adequada quando as anteriores não 

forem possíveis, imprimindo um novo conceito de logística aos produtos a logística reversa. 

Para que isso ocorresse o legislador e o Poder Executivo trouxeram os instrumentos de 

implementação da logística reversa e para este trabalho coube como recorte a análise dos 

acordos setoriais. Frente aos demais instrumentos (termos de compromisso e regulamentos) os 

acordos setoriais possuem uma característica contratual que o tornou preferencial, sua 

essência participativa privilegia o diálogo entre os agentes envolvidos para uma construção 

propositiva e coletiva, apresentando um viés democrático de um aparente acordo entre iguais 

pautado na concensualidade. 
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Entretanto ao analisarmos o acordo setorial de embalagens observa-se que em sua fase 

de negociação a busca da concensualidade deu lugar a uma fragilidade objetiva que tornaram 

suas metas tímidas e por ventura limitaram os resultados colhidos pela Coalizão Embalagens.  

Também restou claro que é necessário o enfrentamento de outros desafios de 

implantação dos acordos setoriais como a carga tributária dos resíduos que não recebem 

isenções de IPI e ICMS e dificultam a movimentação dos resíduos soldos recicláveis tornando 

inviáveis os alcances da redução dos custos do uso de matérias primas recicladas frente às 

matérias primas virgens, tanto quanto o uso de créditos tributários para aquelas empresas que 

optarem pelas matérias primas recicladas e as desonerações de impostos sobre os serviços de 

transporte destas matérias primas. 

Quando observamos as políticas internacionais implementadas, e seus resultados, 

vemos que as Diretivas Européias se transplantaram às codificações dos Estados Membros e 

podemos dizer que influenciaram também a nossa legislação uma vez que a PNRS é posterior 

as Diretivas sobre reciclagem de embalagens do velho continente. Podemos observar uma 

confluência principiológica que não se trata de mera coincidência ainda mais quando 

comparamos nossa ―responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos‖ com a 

―responsabilidade alargada do produtor‖, sendo necessário frisar que a primeira tem um apelo 

genérico a todos os participantes do ciclo de vida dos produtos e a segunda trás um enfoque 

claro nos produtores. Também é preciso salientar que o estabelecimento de prioridades entre 

as ações desejadas era uma decisão estritamente legalista (imposta pelo Estado).  

Quanto à análise dos resultados obtidos é possível dizer que as políticas mais bem 

sucedidas foram aquelas capazes de agregar valor as embalagens, desalienando o consumidor 

quanto ao seu valor pós-consumo. Como exemplo nacional de relativo sucesso é possível citar 

o setor de baterias automotivas onde a compra de uma bateria nova quando feita a base de 

troca é bem menor com a devolução da embalagem da bateria exaurida.  

Esta desalienação promovida pela valorização da embalagem faz com que o elo mais 

fraco da corrente cíclica (o consumidor) se veja instigado a fazer a coisa certa para receber de 

volta os valores pagos ―a mais‖ pelas respectivas embalagens na devolução das mesmas aos 

comerciantes participantes dos sistemas. As empresas gestoras destes sistemas de logística 

reversa também se moveram frente a um sistema de valor remuneratório seja quando os 

demais participantes da cadeia produtiva pagavam pelo uso de suas marcas que as obrigavam 
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ao alcance das metas impostas, pois assumiam a responsabilidade pelos produtores, seja pela 

implementação de taxas aos produtores que através do repasse em cadeia induziram a 

logística reversa e o retorno dos produtos. 

Ante todo exposto é possível afirmar que a implantação das medidas internacionais de 

sucesso encontra respaldo na Política Nacional de Resíduos Sólidos como por exemplo no seu 

capítulo V referente aos instrumentos econômicos (artigos 42 a 46). Estes podem funcionar 

como medidas de fomento e desoneração por parte do poder público para alavancar a 

reciclagem de embalagens no Brasil. Uma vez que pelo espontaneísmo de vontades atual 

como a matéria tem sido tratada não vislumbra-se qualquer inclinação do ramo privado para a 

resolução das externalidades apresentadas. 
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