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RESUMO 

 

O presente estudo, de caráter bibliográfico e qualitativo, teve como objeto de pesquisa a 

influência do direito nas relações de consumo e no meio ambiente. O método empregado foi o 

bibliográfico qualitativo, com pesquisas realizadas em livros, artigos, e documentos 

publicados por órgãos de defesa do meio acerca do tema ou de áreas afins deste estudo. Os 

resultados encontrados a partir da revisão de literatura apontaram que o direito possui grande 

relevância na relação de consumo entre produtor e consumidor. Os achados de pesquisa 

demostraram a hipervalorização dos produtos consumidos como meio de satisfazer e ser feliz 

ancorado no nada, no ter ao invés do ser, no eu ao invés do nós, da coletividade. Esse abismo 

ambiental de degradação do meio ambiente representou outro ponto de reflexão para os 

problemas da modernidade.  

 

Palavras-chave: Consumo. Direito. Sociedade. 

 

ABSTRACT 

 

The present study of bibliographic and qualitative character had as object of research the 

influence of the law in the relations of consumption and the environment. The method 

employed was the qualitative bibliography, with research carried out on books, articles, and 

documents published by defense agencies on the topic or related areas of this study. The 

results found from the literature review showed that since the law has great relevance in the 

consumption relationship between producer and consumer. The research findings 

demonstrated the overvaluation of the products consumed as a means of satisfying and being 

happy anchored in nothingness, in having instead of being, of the self instead of us, of the 

community. This environmental abyss of degradation of the environment represented another 

point of reflection for the problems of modernity. 

Keywords: Consumption. Law. Society. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 Diversos órgãos mundiais como United Nations Population Division, Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

World Wildlife Foundation (WWF) há tempos vêm alertando e divulgando dados de 

pesquisas sobre a relação do consumo x população no mundo, porém, mesmo diante desses 

fatos, o mercado e a produção continuam a ignorar, salvo alguns movimentos ainda 

incipientes nessa linha.  

 Dessa forma, espera-se que o direito possa, juntamente com as políticas públicas e 

com as ações governamentais, legislar em favor do bem comum, numa relação de consumo 

mais sustentável e menos nociva à sociedade e ao meio ambiente como um todo. 

 O dilema da atualidade está voltado ao prestar mais a atenção sobre os efeitos de uma 

mudança que o homem causa ao meio ambiente e, a partir disso, contribuir para uma conduta 

de valores e objetivos de uma sociedade, como pregam as correntes ecológicas, ou 

permanecer na lógica produtivista, que resulta em maior consumo de produtos que, por 

consequência, aumenta a extração e a utilização de recursos naturais, bem como a emissão de 

resíduos. Nessa leitura, tem-se o raciocínio de uma lógica produtivista, pois, a partir dela, 

existe a possibilidade de geração de atividades econômicas e de emprego.  

 A caracterização metodológica dessa pesquisa está pautada como um caráter 

bibliográfico, pois nessa modalidade, conforme conceitua Gil (2010), a pesquisa bibliográfica 

é aquela confeccionada a partir de um material já publicado e de maneira mais corriqueira, 

incluindo pesquisa em materiais como teses, dissertações, livros, anais de eventos científicos 

etc. Sua natureza é qualitativa, pois, de acordo com Richardson (2008), essa modalidade 

caracteriza-se como aquela que não tem a pretensão de enumerar ou medir unidades ou 

categorias quanto a sua homogeneidade, o que tradicionalmente acontece nas pesquisas 

quantitativas.  

 Os dados bibliográficos serão analisados por meio de uma discussão crítica à luz dos 

teóricos apresentados na revisão da literatura. 

 Nessa pesquisa, argumenta-se que a lógica ambiental possui raízes profundas e 

implicações que suplantam a natureza da economia, que encontrou no capitalismo e/ou na 

industrialização a oportunidade perfeita para sua emergência.  

 Com base nessa perspectiva, colocar a natureza no espectro da lógica de mercado 

capitalista é simplesmente ser raso ao falar do profundo, é ter uma análise econômica estrita.  
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 Assim, a pesquisa baseia-se na premissa de que os problemas relacionados ao meio 

ambiente estão amparados nele mesmo, que se ampara nos meios de produção e na satisfação 

(signos) como uma mola de propulsão para o crescimento econômico.  

 Diante dessas informações introdutórias ao assunto, a pesquisa não possui a pretensão 

de responder, de forma estanque, a relação entre o homem e a natureza e nem como o direito 

se insere nessa lacuna, pois tal concepção está incrustada na forma como as pessoas 

consideram o bem-estar e a felicidade. 

 Assim, o objetivo desse trabalho é explorar, à luz da teoria, conceitos sobre a 

influência do direito nas relações de consumo, sob uma ótica crítica. O problema ou a questão 

norteadora versa sobre como o direito pode contribuir para a relação produção x consumo x 

meio ambiente. Esse elemento norteador guiará a pesquisa, ampliando o foco de debate para 

essa questão. Entende-se, portanto, que essa relação de consumismo e de preservação do meio 

ambiente e o direito, além de garantir direitos fundamentais ao cidadão, leis como direito do 

consumidor e legislação tributária e ambiental, também servirá como reflexão crítica para o 

presente trabalho. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O FENÔMENO DO CONSUMO: CONCEITOS 

 

 Dowbor (2007) destaca que o consumo constitui uma atividade agradável que baseia-

se na satisfação de um conjunto de atividades. A produção individual perdeu espaço na 

sociedade moderna e praticamente tudo possui uma intermediação por terceiros, seja nas 

empresas, na administração pública ou nas organizações da sociedade civil. O consumo 

representa, em seu sentido amplo, diferentes formas de organização social. 

 Já Furtado (2000) se apoia na ideia de que cabe ao consumidor um papel 

extremamente passivo e que sua racionalidade consiste na resposta a todo tipo de estímulo a 

que é submetido. 

 

O consumo tornou-se hoje um fator de estruturação da economia, da cultura, dos 

valores sociais. O sistema econômico que nos rege não se interessa por 

necessidades, e sim por capacidade de compra, ou seja, por pessoas com renda. O 

resultado prático é que por exemplo produtos de luxo entulham mercado, enquanto 

bens de primeira necessidade continuam escassos. Produzem-se inúmeros 

medicamentos para doenças de ricos, mas não se investe em medicamentos para a 

malária ou a tuberculose. A publicidade se torna um elemento essencial da dinâmica 
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do consumo, invadindo a nossa privacidade. Gera-se um consumo obsessivo ainda 

que estejamos dilapidando os recursos naturais do planeta (DOWBOR, 2007, p.11).  

 

 Essa nova realidade do consumo tem como denominador a fragilidade do consumidor. 

Para isso, é necessário destacar o pensamento de Dowbor (2007), que enfatiza o consumo 

inteligente que vai além das discussões ideológicas. Assim, prendendo-se ao simples bom 

senso, o consumo inteligente pode ser um ponto de partida e o primeiro elemento é entender 

que o consumo irresponsável leva ao colapso do planeta, exterminando os mares, o solo, a 

água, ou seja, gerando um caos planetário.  

 O segundo ponto é que o consumismo não deixa as pessoas mais felizes, simplesmente 

as individualizam, isolam os indivíduos, atomizam a sociedade, exterminando a riqueza da 

vida cultural. 

 O terceiro é que é necessário revalorizar o trabalho, mostrando que a sociedade chegou 

a irracionalidade em sua forma de organização. Isso não representa sugestões ideológicas, o 

fato da destruição ambiental, mas sim uma explosão social que está batendo em nossas portas 

(DOWBOR, 2007). 

 Diante dos fatos, o darwinismo da sobrevivência não é suficiente e a sociedade precisa 

avançar em processos democráticos voltados para a sustentabilidade ambiental.  

 Por causa da relação de convívio das pessoas, o Direito está num processo de 

constantes mudanças e evolução das demandas advindas da sociedade. Da Revolução 

Industrial até a contemporaneidade, a mobilidade social e os modos de vida transformaram-se 

de maneira considerável. A forma de convivência e de vida está toda entrelaçada, em sede, 

como já dizia Castells (Sociedade em Rede). Nesse preliminar contexto, o Direito, como fonte 

de regulamentação das ações sociais, deverá acompanhar de perto esse modus operandi, 

diante da eminência de se tornar obsoleto frente às demandas sociais, de consumo e 

ambientais, que representa o foco desse trabalho. 

 Essa sociedade moderna, no contexto do desenvolvimento do consumo e de suas 

consequências para o meio ambiente, representa uma perspectiva que transita no campo do 

Direito Ambiental e do Direito do Consumidor, a partir dessa leitura dos parâmetros sociais 

presentes no último século. A mesma sociedade moderna fez e viu nascer um estilo de vida 

que acabou por gerar uma sociedade hiperconsumista, com a produção em massa que veio da 

Revolução Industrial e que deu ênfase a uma programação social que se baseia num caminho 

pavimentado para a felicidade total, situado num horizonte descrito por Pereira, Pereira e 

Pereira (2009) como inalcançável.  
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 Esse novo modus operandi de estilo de vida mais voltado para o consumo, onde o ter é 

mais do que o ser e o eu é mais do que o nós (coletividade), leva a satisfação pessoal 

canalizada somente para a compra de bens, onde o consumir é preciso destruir e descartar 

num ritmo alucinante.  

 Para Pereira, Pereira e Pereira (2009), o consumidor pensa ser livre nos limites desse 

sistema protetivo do Estado democrático de direito, por meio do Direito do Consumidor, pois 

ele é induzido a realizar compras sem o raciocínio necessário, tornando-o cada vez mais 

vulnerável. O meio ambiente, ao lado da sustentabilidade (econômica, ambiental e social), 

que cada vez mais está prejudicado pelo consumo desenfreado, culminando no descarte dos 

produtos utilizados e demandando ainda mais a necessidade de um Direito Ambiental como 

sua principal proteção.  

 Portanto, dialeticamente tanto o Direito Ambiental quanto o Direito do Consumidor 

representam alguns parâmetros para mitigar esse abismo entre o consumo e o meio ambiente 

imposto pela modernidade. 

 Frente ao exposto, o consumidor, para ampliar o seu poder de consumo, fica 

vulnerável, cada dia mais, por conta das publicidades, tanto pelo modelo tradicional de 

comunicação: escrita, rádio, tv, jornais, revistas, quanto por meio do modelo mais digital: 

marketing, redes sociais, internet e todos os meios de comunicação aderentes a plataformas 

digitais que medeiam à comunicação e aumentam a exposição e a persuasão para o consumo. 

 Desejar esses produtos para Pereira, Pereira e Pereira (2009) é acreditar na felicidade 

ao consumi-los, pois é a pressão social que direciona o consumo, conforme descreve Bittar 

(2002): 

 

Comandada por maciça e atraente publicidade, em especial através da mídia 

eletrônica, a comunicação dessas empresas e de seus produtos, ou de seus serviços, 

cria, frequentemente, novos hábitos, despertando ou mantendo o interesse da 

coletividade, que assimila e adere às mensagens, inserindo-se ou conservando-se no 

elenco de seus clientes; com isso, sucessivos impulsos de compra são gerados, em 

todas as partes, aumentando se o contingente consumidor da população terrestre 

(BITTAR, 2002, p.1-2). 

 

 Lebow (1955) descreve que a economia produtiva necessita que o consumo seja um 

modo de vida, convertendo o ato de comprar e utilizar bens como um ritual, em que as 

pessoas tenham satisfação pessoal e espiritual ao consumir. Sendo assim, o consumir, 

queimar, substituir e descartar ocorre numa velocidade nunca vista.  Para a autora, o 

consumidor representa a base da economia, sendo o principal indivíduo induzido a carregar a 

economia do consumo. Além disso, se torna alguém manipulado e, muitas vezes, com 
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hipossuficiência por sua falta de conhecimento quanto ao produto, mas também sobre seus 

direitos como consumidor. 

 Ampliando essa linha de raciocínio, Soares (2007) complementa que se tem muita 

margem para o surgimento de grandes conglomerados empresariais, aliados à produção em 

massa e à união com a utilização das ferramentas publicitárias nas transações econômicas, 

provocando grandes desequilíbrios na sociedade do consumo. Assim, emerge disso um 

consumidor vulnerável e cada vez mais invadido na sua integridade econômica, física e 

psíquica. 

 Para sustentar a produção dos produtos consumidos, precisa-se de suprimentos, isto é, 

matéria-prima e local para escoamento e depósito desses rejeitos. Nesse âmbito, o meio 

ambiente dá sinais de insuficiência, seja no fornecimento dessas matérias-primas, ou na 

absorção desses rejeitos. Do ponto de vista da natureza, é possível verificar que esse sistema 

econômico social não é sustentável. Os sinais dados pela natureza devem ser considerados um 

processo de mudança da base social, objetivando a preservação da humanidade (PEREIRA; 

PEREIRA; PEREIRA, 2009). 

 Os problemas no âmbito da natureza, que são resultantes do atual modelo da 

sociedade, da forma de consumo, das matérias-primas e dos rejeitos dos produtos, que são 

escoados para o meio ambiente, são vários, como desertificações, buracos na camada de 

ozônio, alteração da acidez dos mares, desgelo das calotas polares, alterações climáticas, 

alterações das correntes marítimas, improdutividade das terras, entre outros, conforme aponta 

Pereira, Pereira e Pereira (2009), ameaçando todo o ecossistema da Terra.  

 O protecionismo ambiental é uma preocupação em segundo plano e, ao pensar 

somente em legislação voltada para o Direito Ambiental, como fica o consumismo? Como as 

leis estão sendo tratadas para esse segmento?  

 Percebe-se, diante do exposto, que a lógica da sociedade consumerista não enxerga 

além do próprio consumo, pois só pensa no comprar e consumir, individualizando cada vez 

mais a sociedade, enquanto o social fica aquém da felicidade na busca pelo consumo. 

 Ao pensar em si e para si, segundo Pereira, Pereira e Pereira (2009), vive-se num 

verdadeiro darwinismo social: onde os que têm poder para consumir possuem forças 

econômicas, tendo, por conseguinte, mais poder em relação aos que não podem consumir de 

igual para igual. Nessa esteira, o lucro e todas as formas de consumo caminham a frente de 

tudo, não dando importância às formas de produção, mas sim à produção em massa e ao 

consumo. 
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 Além disso, os ciclos de vida dos produtos fabricados estão cada vez mais cursos, 

tornando obsoletos em pouco tempo e a obsolescência criativa é programada para que os 

produtos percam suas propriedades, exigindo que os consumidores tornem-se infelizes e 

excluídos socialmente se não trocar esses produtos por outro novo.  

 

2.2 A SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

 De acordo com os dados apresentados pela The Royal Societ, uma instituição que está 

voltada para a produção do conhecimento científico, no ano 2000, a população mundial, no 

ano de 1650, era composta por 500 milhões de pessoas e possuía, na época, uma taxa de 

crescimento de 0,3% ao ano. Com o passar do tempo, na década de 1970, a população já era 

composta por 3.600 bilhões e a taxa de crescimento era de 2,1% ao ano. Ao adentrar no 

século XXI, a taxa de crescimento era de 1,2% ao ano. Na atualidade, a população é estimada 

em 7,8 bilhões e, segundo as Nações Unidas, esse número poderá chegar a 11,2 bilhões no 

ano de 2100. 

 Ao abordar a sociedade do consumo, nomes como Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, 

Guy Debord, Zygmunt Bauman, dentre outros pensadores emergem com suas teorias sobre as 

relações sociais de consumo, a lógica econômica e os grandes dilemas da sociedade.  

 Lipovetsky (1989) aborda, em sua obra, que a sociedade moderna ocidental fez com 

que surgissem novos valores e significados culturais que, de certa forma, ressaltam os 

aspectos da individualidade e da novidade.  

 Para Bauman (2008), o consumo trabalha com uma estratégia que, em primeiro lugar, 

busca criar uma necessidade e, a partir disso, oferece um produto que seja capaz de saná-la, 

voltando a criar novas necessidades, fazendo o ciclo se renovar, ou seja, ele volta a se repetir 

como um processo, uma retroalimentação. De acordo com o pensador, os indivíduos que estão 

nessa lógica da vida voltada para o consumo, aceleram esse processo, se preocupando em 

permanecerem sempre à frente das tendências.  

  Debord (2000), em sua obra, apresenta a mercadoria como um espetáculo, em um 

movimento que consiste em ingerir o que existe na atividade humana num estado fluido para, 

posteriormente, regogita-lo em estado coagulado, passando a transformar as coisas de valor 

em uma formulação negativa do valor vivido, com a mercadoria repleta de sutilezas. 

 Nessa abordagem sobre o fetichismo da mercadoria, a sociedade é dominada por 

coisas mais do que sensíveis, embora sejam simplesmente isso, mas o espetáculo a torna 

supra. Esse mundo, formado de imagens, faz reconhecer que tudo é sensível por excelência. 
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Dessa forma, o mundo da mercadoria, como é mostrado, afasta o homem de si mesmo, frente 

ao produto global, ao consumo.  

 Entende-se, portanto, que o desenvolvimento da força produtiva modificou a 

existência da humanidade como uma condição de sobrevivência. Um ponto de destaque na 

sociedade do consumo, é que o crescimento econômico liberta a sociedade da pressão 

naturalista da busca pela sobrevivência, mas é uma pseudo libertação que, na verdade, não as 

libertam de fato. Além disso, a economia, em suma, transforma o mundo, porém somente o 

mundo da economia (DEBORD, 2000). 

 Debord (2000, p.32) complementa dizendo que “o espetáculo em que a mercadoria 

chega à ocupação total da vida social. Tudo isso é perfeitamente visível com relação à 

mercadoria, pois nada se vê senão ela: o mundo visível é o seu mundo”.  

 Nessa temática sobre a sociedade do consumo, Rech (2009) conceitua que é natural a 

humanidade produzir e consumir bens e que essa sociedade capitalista é resultante dessa 

natureza, porém o homem, que é dotado de inteligência e de racionalidade, precisa refletir 

sobre como a produção dos bens é efetuada e como os resíduos são devolvidos à natureza, 

garantindo a sobrevivência e a dignidade das futuras gerações.  

 Não pode-se fechar os olhos e ter a produção de bens de consumo como um mal, pois 

é uma necessidade presente na própria natureza do homem pela luta por sua sobrevivência, 

segurança e dignidade. A primeira razão na escalada do homem pela segurança em se 

alimentar é o instinto na busca pelo provimento de bens de consumo, sendo, portanto, uma 

questão antropológica que é inerente ao homem que busca sobreviver, ter o seu bem-estar e 

sua dignidade conquistada. O alimento é um direito fundamental à pessoa natural, sendo a 

base da preservação da vida, conforme aponta (RECH, 2009). 

 

  

2.3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CONSUMO  

 

 O século XXI marca uma crise ambiental, fruto da ação do homem sobre o meio 

ambiente, ultrapassando todos os limites impostos pela natureza, estando mais preocupado 

com a busca pelo poder econômico e esquecendo-se do fator primordial de todos que é a 

preservação das espécies e o cuidado com o meio ambiente de forma sustentável para as 

gerações presentes e futuras (CALGARO, 2009). 
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 De acordo com Barbieri (2010) o termo ou a expressão “desenvolvimento sustentável” 

tem início e se torna popular após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992.  

 Na perspectiva de Pereira, Silva e Carbonari (2011, p.66) “o conceito de 

sustentabilidade explora as relações entre desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e 

equidade social. Ele começou a ser delineado em 1972, quando a Organização das Nações 

Unidas (ONU) promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo (Suécia)”.   

 O equilíbrio dinâmico da sustentabilidade é sustentado pelos pilares social-econômico 

e ambiental e esse sistema precisa de um equilíbrio entre os pontos, conforme é apresentado 

na Figura 1.  

 

Figura 1 – Equilíbrio dinâmico da sustentabilidade 

 

Fonte: Dias (2011, p.46) 

 

 O pilar ambiental diz respeito ao cuidado com o planeta, à proteção ao meio ambiente, 

à gestão de recursos renováveis e à gestão de resíduos e riscos ambientais. Já o pilar 

econômico traz os resultados aos acionistas e a competição na relação entre clientes e 

fornecedores. O pilar social está ligado àquilo que é socialmente aceito em termos de 

produção. Portanto, os pilares do desenvolvimento sustentável se fundamentam na ideia do 

que é economicamente viável, aceito na sociedade e dentro dos limites ambientais.  

 O homem precisa voltar a ter uma sincronia com a natureza e aprender a ser homem 

novamente, respeitando o meio ambiente no tocante a sua integridade e complexidade.  
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  A reflexão de Calgaro (2009) caminha no sentido de que o homem conseguiu grandes 

conquistas ao longo de sua existência como a conquista da lua, mas na Terra, o mesmo 

homem destruiu rios, matas, usou pesticidas nocivos na cadeia alimentar e a beleza da 

natureza está sendo destruída pelo avanço da expansão urbana. Ao seguir esse raciocínio, 

existe uma rota de colisão entre o homem e o meio ambiente, pois as atividades humanas 

estão mais voltadas para a conquista do poder econômico. 

 Arendt (2001) aponta que o homem necessita rever suas ideias, reaprendendo a viver 

diante das novas ideologias, buscando uma sociedade que valorize mais os recursos naturais e 

alinhando seus objetivos com os da natureza. A autor amplia essa visão expondo que: 

 
A vida humana na medida em que se empenha ativamente em fazer algo, tem raízes 

permanentes num mundo de homens ou de coisas feitas pelos homens, um mundo 

que ela jamais abandona ou chega a transcender completamente. As coisas e os 

homens constituem o ambiente de cada uma das atividades humanas, que não teriam 

sentido sem tal localização; e, no entanto, este ambiente, o mundo ao qual viemos 

não existiria sem a atividade humana que o produziu, como no caso de coisas 

fabricadas; que dele cuida, como no caso das terras de cultivo; ou que o estabeleceu 

através da organização, como no caso do corpo político. Nenhuma vida humana, 

nem mesmo a vida do eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um 

mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos 

(ARENDT, 2001, p.31).  

 

 

 A visão da autora caminha no sentido de que o ser humano, para viver em comunidade 

ou em sociedade, precisa compreender o sistema natural e que o próprio homem é parte dessa 

engrenagem que move o mesmo sistema.  

 Nesse entendimento, o homem possui uma criatividade para agregar valor e 

multiplicar os bens de consumo existentes na natureza para satisfazer sua necessidade, 

entretanto essa mesma criatividade não é voltada na devolução dos resíduos desses bens à 

natureza, sem destruir o meio ambiente.  

 O que se prega não é cessar o consumo para o desenvolvimento do homem, nem 

retirar sua forma de viver com dignidade, mas buscar um desenvolvimento sustentável, 

conceito este em fase de construção, que representa a ocupação mais racionalizada de 

espaços, da produção e do consumo, respeitando o que é economicamente viável, socialmente 

aceito e ambientalmente correto.  

 No tocante aos espaços urbanos, o Estatuto da Cidade dispõe em seu Art. 2°, inciso 

VIII: “adição de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 

do território sob a sua área de influência. 
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 A questão ambiental representa um problema da atualidade, onde o desequilíbrio 

ecológico está rompido com as ideologias da sociedade do consumo (sociedade do 

espetáculo), conforme já descrito por Debord (2000), Baudrillard (1991) e Lipovetsky (1989), 

e esse rompimento traz consequências para toda a humanidade e para os seres vivos de 

maneira geral.  

 O meio ambiente encontra seu conceito normativo estabelecido na Lei 6.398/81, que 

trata da Política Nacional do Meio Ambiente, descrevendo em seu art. 3º, incisos I a V que:  

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 

meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. 

 

Nesse aspecto, Silva (1995) complementa dizendo que:  

 
Meio ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e 

culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí porque a 

expressão “meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido (como conexão de 

valores) do que a simples palavra “ambiente”. Esta exprime no conjunto de 

elementos; aquela expressa o resultado da interação desses elementos. O conceito de 

meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a Natureza original e 

artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, o 

ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico 

e arqueológico (SILVA, 1995, p.20).  

 

 

 Diante do exposto, o Direito Ambiental na ótica de Pereira, Pereira e Pereira (2009) 

representa uma ciência nova, mais autônoma, com certa interdependência com outras 

ciências, buscando uma solução para a problemática ambiental. O Direito Ambiental é 

defendido por teóricos como sendo um direito de terceira geração na percepção dos autores, 

pois seu regramento vincula-se à proteção do coletivo. A sustentabilidade pode ser entendida 

como a relação entre o homem e a natureza de forma harmônica e em sincronia. A 

sustentabilidade representa a compreensão do mundo numa visão sistêmica e ecológica da 
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sociedade, conforme Pereira (2003). Ainda sob a perspectiva do autor, estando o consumo sob 

a regulamentação do Direito, ele deve contemplar os conceitos da economia, seja da micro ou 

macroeconomia.  

 

2.4 DA PRODUÇÃO AO CONSUMO 

 

 

 A tríade existente entre produção, circulação e consumo, necessariamente, precisa 

contemplar a proteção ao meio ambiente. Ortigoza (2009) conceitua que, nas duas últimas 

décadas, uma nova economia consolidou-se: informacional e global. Segundo a autora, os 

problemas das cidades e do ambiente decorrem do triunfo do modelo industrial de produção 

de mercadorias ou da modernização e não dos seus fracassos. Depreende-se, portanto, que, 

por meio do aumento da produção que definiu a estrutura e a dinâmica do sistema econômico 

globalizado, aumentou a produtividade, permitindo a sua permanente expansão.  

 Debord (1997, p.18) faz uma crítica contundente a isso: “o espetáculo domina os 

homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é que a economia 

desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das coisas, e a objetivação infiel 

dos produtores”. 

 Ortigoza (2009) descreve que a sociedade é denominada pelas ideias expostas, como 

exposto por Lefèbvre (1991) como “sociedade burocrática de consumo dirigido”, por 

Baudrillard (1991) como “sociedade de consumo” e por Debord (1997-2000) como 

“sociedade do espetáculo”. 

 Nesse limiar da produção e do consumo, Ortigoza (2009) traz elementos importantes 

para ampliar essa discussão, pontuando que novas linguagens são produzidas, acelerando o 

contato entre os consumidores ao redor do mundo, caracterizado como sociedade em rede. 

Esse conceito é bem definido por Castells: 

 

(...) um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal 

digital tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição de 

palavras, sons e imagens de nossa cultura como personalizando-os ao gosto das 

identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de comutadores estão 

crescendo exponcialmente, cirando novas formas e canais de comunicação, 

moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela (CASTELLS, 1999, 

p.22). 

 

 

 Na economia capitalista moderna, seu principal símbolo é representado pela grandeza 

dos bens de consumo, sendo eles produzidos pelo sistema da lógica industrial (produção em 
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massa). Toda essa grandeza carrega em seu bojo um estereótipo negativo, repleto de críticas 

que consideram o consumismo um dos problemas das sociedades industriais modernas.   

 Esse ato de consumo de produtos e de serviços, muitas vezes, abre um caminho para 

novas discussões no sentido de entender o papel da propaganda e da publicidade e como elas 

exercem suas estratégias nos consumidores, levando ao consumo, mesmo sem necessidade, 

mas tornando os produtos desejáveis, desnecessários, conforme relata Ortigoza (2009). 

 Ao consultar o Dicionário Houaiss, o termo consumismo representa um “ato, efeito, 

fato ou prática de consumir (‘comprar em demasia’)” e “consumo ilimitado de bens duráveis, 

especialmente artigos supérfluos”. 

 

 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 O movimento social de forma organizada, que é próprio da sociedade do consumo, 

aqui descrito como consumismo, deu origem ao Direito do Consumidor, que tem por objeto o 

estudo das relações de consumo, corrigindo prováveis distorções e desigualdades entre o 

fornecedor e o consumidor, entendias por Idec (2001, p.40) como sendo: “imperfeições do 

mercado e sua incapacidade de solucionar, de maneira adequada, uma série de situações como 

práticas abusivas, acidentes de consumo, injustiças nos contratos de adesão, publicidade e 

informação enganosa, degradação ambiental, exploração de mão de obra e outros”.   

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei 8078/90, de 11 de setembro de 1990, 

dispõe no ordenamento jurídico o conjunto de normas que objetivam proteger os direitos do 

consumidor, disciplinando as relações e a responsabilidade entre fornecedor e consumidor, 

além de estabelecer padrões de conduta, prazos e penas.   

 O CDC ainda objetiva a preservação da vida, da saúde, da segurança, além do respeito 

à dignidade do consumidor, buscando a responsabilização do fornecedor pela qualidade do 

produto que coloca no mercado, exigindo todas as informações necessárias dos produtos, com 

garantia de reparação de danos supostamente causados ao consumidor, ao meio ambiente e à 

sociedade. A ampla divulgação desses direitos é primordial para entender que a produção e o 

consumo são vistos como algo de interesse coletivo, conforme descreve Ortigoza (2009). 

 Esses elementos elencados no referido artigo demonstram a importância do direito nas 

relações de consumo e, ao participar dessas entidades, por meio de produtos com emissão de 

nota fiscal, o consumidor amplia a força na luta das garantias dos direitos da coletividade, 

inibindo práticas abusivas que estão em desacordo com as leis.  
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 Portanto, essa soberania do consumidor, movendo em direção à cidadania dele,  pode 

transformar essa prática quanto aos seus aspectos sociais, políticos e ecológicos (ORTIGOZA, 

2009). 

 A partir do objetivo proposto no estudo, o pesquisador entende que à luz da teoria que 

buscou conceitos sobre a influência do direito nas relações de consumo, sob uma ótica crítica, 

e tendo como problema ou questão norteadora de pesquisa, como o direito pode contribuir 

para a relação produção x consumo x meio ambiente, os resultados foram atingidos com a 

apresentação da teoria frente à temática, pois o direito é um elemento que pode nortear, por 

meio dos aspectos legais, o excesso da produção e do consumo, que podem degradar o meio 

ambiente e trazer consequências drásticas para o planeta.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir do objetivo geral e da questão norteadora de pesquisa realizada no presente 

trabalho, pode-se concluir, por meio dos teóricos apresentados, que o direito possui influência 

considerável nas relações de consumo, porém ainda carece de maiores regulamentações sobre 

o consumismo e sobre o excesso de produção e de escoamento dos resíduos no meio 

ambiente.  

 Ao longo desse trabalho, notou-se que o ser humano, inserido na lógica do consumo, 

se distingue da natureza em um processo de autoexclusão. Assim, foi possível compreender, 

diante da exposição teórica, que a relação entre o homem e a natureza se resume em uma só, 

representando uma coexistência no mesmo habitat.  

 Essa sociedade, considerada moderna, referenciada por teóricos como Debord, 

Baudrillard, Lipovetsky e Bauman, entendendo-a como a sociedade do consumo, optou-se, 

como pode-se ver ao longo do estudo, pela busca pela felicidade individual, alcançada por 

meio do consumismo. 

 Constatou-se, também, que o homem, por sua natureza, é consumista, ou seja, por 

meio de necessidades básicas como alimentação, vestimenta, moradia, etc., pode-e notar que  

o consumo é uma questão antropológica e um direito fundamental. 

 O desejo pelo consumo cada vez mais desenfreado representa uma criação da 

modernidade, em que as pessoas creem ser possível conseguir sua satisfação pessoal, por 

meio do consumismo. Por essa razão, fala-se em sociedade do consumo, que precisa buscar 
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soluções para os problemas ecológicos por ela criados, deixando cada vez mais clara a relação 

conflituosa entre o consumo e a preservação ambiental.  

 Assim, questiona-se: mas será mesmo que somente com a legislação existente é 

possível pavimentar esse caminho rumo a uma hibridização dessa relação, onde se possa 

consumir e preservar, pensando nas gerações futuras? O Direito, nos últimos anos, por meio 

do Supremo Tribunal Federal, com o seu ativismo legislativo, atendeu várias demandas 

sociais em causas também justificáveis, entretanto é necessária uma legislação mais 

específica, além do Código de Defesa do Consumidor, que possa atender inconsistências da 

publicidade.  

 A redução do consumismo exacerbado é simplesmente uma condição para um mundo 

sustentável, que diz respeito à minimização dos desequilíbrios socioambientais em seu ciclo 

de vida até o descarte. Isso pode ser alcançado com a influência do Direito para mitigar o 

entendimento entre a produção e o consumo.  

 O homem usou sua capacidade de criação para coisas inimagináveis, como pisar na 

lua, criar a internet etc., mas está deficiente na conscientização do consumo sustentável, 

equilibrando a lógica econômica com a social e a ambiental. 

 Espera-se, portanto, que este estudo possa ampliar ainda mais horizontes para que seja 

refletido sobre o papel do Direito nas relações de consumo, além do CDC, do cumprimento 

efetivo dos direitos fundamentais dispostos na CF/88, da tributação de produtos inadequados 

e principalmente do estreitamento de um Direito Ambiental que seja conhecido e 

culturalmente praticado pelas pessoas como a busca da felicidade. 

 Diante da literatura, das discussões e das reflexões apresentadas, pode-se concluir 

criticamente que o consumo sustentável não acontecerá de forma espontânea ou voluntariosa. 

O atingimento desse processo de amadurecimento se faz necessário com políticas específicas 

como as tributárias, onde se arrecada, se aloca e também induz a utilização de recursos 

sustentáveis que possam equilibrar as relações desiguais dos recursos naturais.   

 É nesse pensamento que o direito tem o seu papel fundamental nas relações entre a 

produção e o consumo: basta seguir as demandas sociais, econômicas e ambientais. 
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