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RESUMO

Este estudo parte de questionamentos, sob uma ótica jurídica, acerca da sobrevivência do planeta, em consequência, dentre outros fatores, da 
não absorção, pela natureza, dos custos ambientais aplicados na atual linha de produção da indústria brasileira, necessária para satisfazer as 
supérfluas necessidades de sua população. Com base nesta realidade, viu-se necessária a elaboração e implementação de políticas públicas para a 
promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como é assegurado na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 225, entre os 
seus direitos fundamentais, e as formas para efetivá-las, com base no código de defesa do consumidor. Desenvolveu-se a pesquisa em nível 
descritivo e explicativo. Fazendo-se uso de abordagem dialética, procedimentos metodológico, histórico e comparativo. Foram utilizadas técnicas 
de levantamento bibliográfico, com consultas a livros, periódicos, sites, análise documental de legislações nacionais e locais, e pareceres. No 
Brasil, os legisladores se mostram excessivamente conservadores quanto à proposição e aprovação das mudanças necessárias para garantir, às 
futuras gerações, um meio ambiente digno e sadio. O objetivo deste trabalho é atentar para a necessidade imediata de previsão legislativa, 
visando incentivar economicamente, ou fiscalmente, os cidadãos e empresas, tendo como finalidade o enraizamento de práticas sustentáveis ao 
seu “modus operandi”, e o não repasse dos custos extras ao consumidor final. Observa-se que as únicas atitudes estatais permanecem sendo, 
apenas, de cunho educativo e de conscientização, através de cartilhas, apostilas, planos de ação descontinuados, que por sua vez, se mostram 
ineficazes quando são considerados os resultados. Por fim, compreende-se que, para alcançar resultados satisfatórios, é necessário que exista a 
proposição e aprovação legislativa de matérias de cunho incentivador, para que a sustentabilidade possa ser consolidar na realidade da produção 
e do consumo do brasileiro.
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