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RESUMO: A Constituição da República do Brasil de 1988, em seu artigo 225, 
estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 
qualidade de vida decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, 
impondo-se à coletividade e ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. Neste contexto que esta perspectiva 
passa a ser considerada como direito humano fundamental, devidamente 
positivado na constituição. Apesar de sua obrigatoriedade normativa, 
recorrentemente se apresenta situações de sua não observância no Brasil, não 
só pela pública notoriedade dos desmatamentos, mas especialmente por não 
possuir políticas púbicas efetivas para proteção do meio ambiente. O cenário 
descrito e que preocupa não só o Brasil, estimulou a criação do denominado “Dia 
da Sobrecarga da Terra”, originalmente desenvolvido pelo instituto britânico New 
Economics Foundation, organização parceira da Global Footprint Network, fruto 
de pesquisa desenvolvida cuja conclusão alerta que a demanda por recursos 
naturais renováveis tem se esgotado cada vez mais cedo. Nesse ritmo será 
necessário 1,5 planeta Terra para fornecer os recursos que a humanidade utiliza. 
Os dados mostram que antes da metade do século serão necessários dois 
planetas para suprir a demanda de recursos naturais. Considerando a 
possibilidade cientificamente demonstrada quanto a escassez dos recursos 
naturais, indaga-se de que maneira o Direito pode intervir nessa situação caótica. 
Partindo do referencial teórico de Ignacy Sachs, na obra “Caminhos para o 
desenvolvimento sustentável”, busca-se uma forma de concretizar o principio do 
desenvolvimento sustentável no Brasil. A hipótese defendida é a implantação da 
Responsabilidade Civil Pós-Consumo como mecanismo para garantia da 
efetivação do direito humano fundamental ao meio ambiente, com a 
consequente observância da dignidade da pessoa humana. Para mostrar que 
essa forma de responsabilidade é efetiva para concretizar o direito fundamental 
em tela, a pesquisa fundamentou-se na Lei n. 7.802/89, intitulada Lei dos 
Agrotóxicos. Referido diploma legislativo institui a responsabilidade civil pós-



consumo ao impor que o produtor rural devolva, no local onde comprou, as 
embalagens de agrotóxicos. Isto é, por meio da logística reversa essas 
embalagens são enviadas para o descarte final adequado por parte dos elos 
empresariais desta cadeia econômica. O produtor rural que não devolver a 
embalagem vazia, sofrerá a sanção de não mais poder comprar agrotóxico. A lei 
propiciou a mudança da mentalidade da população rural através de regra 
impositiva que cumpre os preceitos constitucionais acima mencionados, 
mediante adequada dosimetria sancionatória. Buscando a efetividade do 
paralelo ora escrito, ao final conclui-se que a instituição da Responsabilidade 
Civil Pós-Consumo, de forma a incentivar normativamente o descarte adequado 
dos produtos descartáveis e das embalagens vazias, é o instrumento adequado 
para conscientizar a população sobre a escassez dos recursos naturais, 
promover a educação ambiental e garantir a efetivação do direito humano 
fundamental ao meio ambiente 
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