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“

Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em
toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda
possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos.
A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro
próximo, para o qual nossa espécie possa migrar. Visitar,
talvez, se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a terra é onde estamos estabelecidos...” 1
Carl Sagan

1

Trechos do texto Pálido Ponto Azul, de Carl Sagan.
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Apresentação: meio ambiente,
desenvolvimento sustentável e acesso à justiça
Meio Ambiente é o conjunto de todo o patrimônio natural (água, ar, solo, energia, fauna, flora), artificial (edificações, construções e outras alterações produzidas pelo homem) e cultural (costumes, leis,
religião, criação artística, linguagem, conhecimentos) que possibilita o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas.2
Trata-se de um espaço em que sempre existe interação. As plantas precisam de água e solo adequado para crescerem; os animais, por sua vez, dependem da disponibilidade de plantas (ou de outros
animais) como alimento; nós, seres humanos, também dependemos para nossa subsistência de ar e água
de qualidade, vegetais e animais como alimento em abundância; tudo, enfim, está interconectado. Por
isso, nossas atitudes individuais sempre geram consequências coletivas. Vejamos os seguintes exemplos:
1) Jogar lixo na rua pode entupir bueiros e se cair uma chuva mais forte, isso provoca inundações nas cidades;
2) A mineração de ouro em condições inadequadas pode contaminar os rios próximos com metais
pesados, intoxicando a população ribeirinha e outras comunidades tradicionais que consomem o pescado;
3) Atear fogo a uma faixa de mato, além de provocar a perda de biodiversidade, levanta fumaça e fuligem prejudiciais à saúde respiratória da população que vive por perto, especialmente idosos e crianças;
4) A exploração de minérios sem as adequadas cautelas pode levar ao desmoronamento de barragens de rejeitos, matando populações inteiras...
Decisões de negócios de grandes empresas e pequenas atitudes diárias de cada pessoa, produzem grande impacto negativo no meio ambiente em que vivemos. O importante é perceber que as
consequências da degradação do meio ambiente não serão sentidas apenas pelas “gerações futuras”,
como se costuma dizer, mas inclusive, por nós mesmos e agora!
Por isso o tema escolhido para o 5º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União é: “Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável”.
É necessário que estejamos conscientes de nossas obrigações e de nossos direitos com relação ao meio
ambiente. Por um lado, devemos evitar a prática de atitudes poluidoras e procurar os órgãos públicos
responsáveis, para que denunciem eventuais violações ao meio ambiente, detectadas no dia a dia, a fim
de prevenirmos a ocorrência de grandes tragédias para que a responsabilização daqueles que poluem
o meio ambiente, seja efetiva e que esses arquem com as consequências de seus atos.
A Defensoria Pública da União está a serviço da população para esclarecer dúvidas pertinentes à
legislação ambiental, representar os assistidos perante os órgãos federais de tutela do meio ambiente,
e também para promover o acesso à justiça, quando for necessário.
A seguir apresentamos reflexões importantes sobre a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento
sustentável, o acesso à justiça e a atuação da Defensoria Pública da União em grandes desastres ambientais.
Alexandre Kaiser Rauber
Secretário de Atuação no Sistema Penitenciário
Nacional e Conselhos Penitenciários/SASP

2 Barros, Juliana Neves. Legislação ambiental aplicada à mineração / Juliana Neves Barros._ Cruz das Almas, BA: UFRB 2017. p. 15.
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RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS

Senhores professores,
O principal objetivo desta cartilha é levar à reflexão e ao debate os assuntos direcionados a uma
vida sustentável e próspera na Terra, agora e no futuro, para todos!
Recomenda-se que o professor estimule a leitura da Cartilha e promova amplo debate em sala de
aula sobre os diversos conteúdos apresentados, tais como: 1) o direito ao meio ambiente; 2) a evolução
do tema ao longo dos anos no âmbito internacional; 3) o papel de cada instituição pública e também de
cada pessoa no cuidado com o meio ambiente; 4) a relação do acesso à justiça com o desenvolvimento
sustentável; e 5) o trabalho da Defensoria Pública da União em temas relacionados ao meio ambiente.
É importante abrir espaço para a manifestação de cada aluno, para que formule e compartilhe com os
colegas o seu entendimento sobre esses assuntos.
Sugere-se, também, que seja adotada uma abordagem interdisciplinar na escola, com envolvimento dos professores de linguagens e de artes. A criatividade dos alunos poderá aflorar com o uso
de estratégias pedagógicas apropriadas para cada nível, como a elaboração de cartazes, maquetes,
ensaios de jograis, peças teatrais, mesas redondas ou debates.
Neste diapasão, as unidades escolares, durante as atividades educacionais programadas, poderão
convidar autoridades locais para ministrarem palestras sobre o assunto, realizar visitas à Defensoria
Pública da União local, aos órgãos de proteção ambiental, às unidades e organismos ambientais, visitas
aos parques e unidades florestais, existentes na localidade.
Outra possibilidade é promover exposições dos trabalhos dos alunos sobre o tema do 5º Concurso, sob a supervisão da coordenação pedagógica da escola e de organismos institucionais locais.
Uma estratégia pedagógica muito utilizada no meio escolar é a apresentação de peças teatrais,
ensaiadas pelos alunos, com representação e uso de expressões, diferentes entonações de voz. Nela,
poderão ser introduzidas músicas, com a letra criada pelos próprios alunos, além de diálogos e até
poemas elaborados em torno do tema do concurso! A criatividade está no ar!
É de grande valia que o estudante entenda:
• Os conceitos de justiça e sua relação com a lei;
• Aprofunde a compreensão da educação ambiental para incluir a relevância, propósitos e valores do desenvolvimento sustentável;
• Seja capaz de refletir seu papel nas questões relativas ao acesso à justiça, proporcionada pela
DPU, sendo um agente capaz de combater às violações e injustiças ocorridas ao meio ambiente
Agradecemos a todos pela participação no concurso e que o resultado pedagógico final reflita na
preservação e cuidado do no mundo ecológico sustentável.

Coordenação do 5 º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União
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O que é desenvolvimento sustentável?
Nós humanos, assim como todos os seres vivos, dependemos
dos recursos naturais do planeta para sobrevivermos. Então, é natural
que utilizemos madeira, terra, minérios, água, e outros recursos para
atender às nossas necessidades e viabilizar o nosso desenvolvimento.
Entretanto, atualmente, sabemos que os recursos naturais disponíveis não são infinitos, ou seja, precisam ser racionalmente explorados sob
pena de acabarem. O desenvolvimento da economia mundial deve ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a capacidade de
atender às gerações futuras. Esta é a ideia de “desenvolvimento sustentável”.
Nem sempre a humanidade agiu de acordo com a ideia de desenvolvimento sustentável. A Organização das Nações Unidas (ONU) vem debatendo este tema há muito tempo.

Normas Internacionais
Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972
A partir da década de 1960, o mundo começou a observar os efeitos da exploração desordenada
do meio ambiente. Isto levou a ONU a convocar a “Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano”, em Estocolmo (Suécia). 3
Essa Conferência resultou na Declaração de Estocolmo, um documento que contém 26 princípios
criados para inspirar o mundo inteiro sobre questões relacionadas à poluição, políticas públicas ambientais, educação ambiental, cooperação e responsabilidade dos Estados para a preservação do meio
ambiente, entre outros.
O princípio nº 05, por exemplo, traz claramente a noção de “desenvolvimento sustentável” de que
tratamos acima. Veja:
•

“Princípio 5: Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de
forma que se evite o perigo de seu
futuro esgotamento e se assegure
que toda a humanidade compartilhe
dos benefícios de sua utilização”.

3 BRANCHER, Deise Salton. A emergência do Direito Ambiental Internacional. Revista Direito Ambiental e sociedade, v. 2, n. 1,
2012. p. 101.
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•
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –
ECO 92.4
Após 20 anos de trabalhos e ações por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como
“Cúpula da Terra”, reuniu líderes do mundo todo para elaboração de um plano de ação denominado
“Agenda 21”, por meio do qual os governos alinharam um programa detalhado de ações com a finalidade de buscar a proteção e renovação dos nossos recursos ambientais, englobando: proteção da atmosfera; combate ao desmatamento, a perda de solo e a desertificação; prevenção da poluição da água e do ar;
combate à destruição das populações de peixes; e promoção de uma gestão segura dos resíduos tóxicos.5
Além das questões ambientais, a “Agenda 21” também abordou outras circunstâncias que influenciam diretamente na degradação do meio ambiente, quais sejam: a pobreza e a dívida externa de países em desenvolvimento como o Brasil; e produção e consumo de forma insustentável. 6
•
Rio +20 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável. 7

Duas décadas depois, em junho
de 2012, foi realizada, aqui no Brasil,
na cidade do Rio de Janeiro, a conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Essa importante reunião foi chamada de Rio+20 por ter sido realizada
20 anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Cúpula da Terra).
O seu objetivo foi renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável por meio da avaliação do progresso e dos obstáculos
na execução das decisões já tomadas
sobre o assunto, bem como a análise e
discussão de temas novos.

4 https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
5 https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
6 https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
7 http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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No final da Rio+20, os países participantes produziram uma Declaração Final, com o título “O Futuro
que Queremos”. Algo muito interessante foi inserido no item 138 da “Visão Comum” dos Chefes de
Estado e Governo que participaram dessa conferência:

13. Reconhecemos como fundamental para o desenvolvimento sustentável as oportunidades dos povos em serem
atores de suas vidas e de seu futuro, de participarem das
tomadas de decisões e de expressarem suas preocupações.
Ressaltamos que o desenvolvimento sustentável exige
ações concretas e urgentes. Ele só pode ser alcançado com
uma ampla aliança de pessoas, governos, sociedade civil e
setor privado, todos trabalhando juntos para garantir o futuro que queremos para as gerações presentes e futuras.

Pense bem sobre o que está escrito nesse texto! O desenvolvimento sustentável depende das ações
de cada um de nós. Deixar de jogar lixo no chão, separar o lixo orgânico do reciclável, evitar o uso
indiscriminado de plástico, denunciar agressões ao meio ambiente praticadas por outras pessoas ou
empresas, tudo isso é importante.
Agenda 2030:
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável
8 Extraído da íntegra da Declaração “O Futuro que queremos”, disponível em http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
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Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter
a perda de biodiversidade
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
•

Cúpula de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 9

Um dos passos significativos no âmbito internacional foi a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável
que ocorreu em setembro de 2015, na sede da ONU em Nova York.
Nessa reunião, os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a nova agenda de
desenvolvimento sustentável, intitulada “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que contém 17 Objetivos (transcritos no quadro abaixo). Vale a pena analisar cada
um desses objetivos e refletir sobre como eles se relacionam com o tema do desenvolvimento sustentável!

O ACESSO À JUSTIÇA

https://bit.ly/2xnCVhI

9

https://nacoesunidas.org/tema/agenda2030/

10

5° Concurso de redação da DPU - Guia do Professor

Vale a pena um olhar mais atento sobre o objetivo nº 16 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável.
Uma das metas estabelecidas pelos países integrantes da ONU quanto a este objetivo foi a seguinte:
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de
acesso à justiça para todos.
Compreende-se claramente a necessidade de construir sociedades justas e inclusivas que ofereçam igualdade de acesso à justiça e que tenham como fundamento o respeito aos direitos humanos, aí
também compreendido o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado.
Acima vimos que as agressões ao meio ambiente acarretam consequências negativas para toda
a sociedade. Se uma pessoa ou comunidade se torna vítima de um dano ambiental, ela deve poder
acessar à Justiça para obter a sua reparação. É necessário que o poluidor sofra as consequências de
seus atos porque, do contrário, haveria mesmo um estímulo a novas agressões, comprometendo o
desenvolvimento sustentável.

Proteção ao Meio Ambiente na Constituição
No direito brasileiro, a proteção ao meio ambiente também é um tema muito presente. A Constituição Federal de 1988 é o documento mais importante de nosso país, responsável por traçar as regras
e diretrizes que deverão ser observadas pelos órgãos públicos e instituições privadas durante suas
atividades e pela população em geral.
Como forma de prevenir lesões ao meio ambiente, a Constituição Federal determina algumas regras das quais podemos destacar:
•
Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado.
•
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente podem acarretar sanções penais
e administrativas, além da obrigação de reparar os danos causados.
•
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização deve ocorrer dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
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Abaixo da Constituição temos também algumas leis que regulamentam a proteção ao meio ambiente
no Brasil:
Código Florestal Brasileiro: foi criado para proteger as formas de vegetação nativas brasileiras. Essa lei cria limites para a utilização do solo, protegendo as plantas, os animais, os rios, os mares,
e o bem-estar das pessoas;
Política Nacional de Resíduos Sólidos: são regras criadas para cuidar do lixo que vem da
própria natureza e, também, do lixo que produzimos. Às vezes, o lixo considerado sem utilidade por
quem o produz pode ser reutilizado para outras finalidades. Assim, para que o reaproveitamento seja
possível, é importante jogar o lixo fora da
maneira correta, respeitando a forma de
descartar os diferentes materiais para evitar danos ambientais como a contaminação do solo e da água, o envenenamento
da fauna e da flora, além de evitar riscos à
nossa saúde.
Política Nacional do Meio Ambiente: foi criada para preservar, melhorar e recuperar a qualidade do meio
ambiente. Essa política diz que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto
com o desenvolvimento do meio ambiente
e um de seus objetivos é fazer os poluidores recuperarem as áreas onde os danos
foram causados e/ou pagar por eles;

O artigo 14 dessa lei (nº. 6.938, de 1981), por exemplo, estabelece que quem desrespeitar medidas
de preservação ambiental ou não restaurar os danos causados pela poluição do meio ambiente (sejam
pessoas, comércios, empresas, entre outros) pode ser obrigado a pagar uma multa, perder incentivos e
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, ou até mesmo ter suas atividades suspensas!

os atos
biente, evitando nós mesm
am
io
me
o
r
ita
pe
res
nte
Portanto, é importa
biental.
contrários à legislação am
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Por outro lado, porém, como cidadãos, sempre que presenciarmos alguma lesão ao meio ambiente, temos o poder (e o dever!) de denunciar!
Veja como fala o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. 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 preserválo para as presentes e futuras gerações.”

O meio ambiente é um direito difuso, pois se trata de um bem público que pode ser utilizado por
todos, cuja preservação é do interesse de toda a coletividade.10
E agora, por onde começar?11
•
•

•

•

•

•

Em casa você pode simplificar com 3 lixeiras: Reciclável, Não Reciclável e Resíduo Orgânico.
Se na sua cidade não há coleta seletiva, combine com um catador para passar em um
dia da semana e recolher os seus recicláveis. Você também pode incentivar a atividade
dos catadores organizando os materiais recicláveis e divulgando para outras pessoas
que façam a mesma coisa.
Na hora das compras, prefira embalagens de só um tipo de material. Porém, se não
houver opção, ao descartar, tente desmontá-las separando as partes recicláveis
e deposite-as nos coletores apropriados. Se não for possível separá-las,
coloque-as na lixeira dos não recicláveis.
Embalagens de vidro e de metal são 100% recicláveis e podem
ser transformadas em matéria- prima de igual qualidade. Por
isso, dê preferência a elas!
Não desperdice água potável lavando embalagens com restos
de produtos como iogurtes, latas de conserva, refrigerantes entre outras. Elas serão limpas durante o processo de reciclagem.
Se você quiser lavar as embalagens com restos de alimento
para não atrair insetos, pode aproveitar a água que cai na pia
enquanto você lava sua louça, a água que você deixa nas
panelas e vasilhas em molho ou também o que é descarta-

10 SOUZA, Adriano Stanley Rocha. O Meio ambiente como Direito Difuso e sua Proteção como Exercício de Cidadania. Revista
da Faculdade Mineira de Direito, v.13, n. 25, jan./jun. 2010 – p. 29.
11 https://www.hypeverde.com.br/como-separar-seu-lixo-para-coleta-seletiva/
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•
•
•
•

do pela sua máquina de lavar roupas.
As cores ajudam, mas na falta de lixeiras coloridas, você pode identificá-las por etiquetas com o tipo
de material: Papel, Metal, Orgânico, etc.
Resíduos orgânicos podem ser compostados e virar adubo para suas plantas.
Nunca deposite óleo de cozinha, pilhas, baterias ou remédios vencidos no lixo comum.
Sempre que presenciar alguma agressão ao meio ambiente, denuncie às autoridades competentes.
Se ficar em dúvida sobre como proceder e quiser uma orientação específica, procure a Defensoria
Pública da União.

Órgãos de proteção ao Meio Ambiente
A legislação brasileira estabeleceu uma grande rede de proteção ao meio ambiente, conhecida
como “SISNAMA” - Sistema Nacional do Meio Ambiente.
No âmbito federal, compõem esse sistema, como órgãos executores:
IBAMA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis é responsável
pela proteção do meio ambiente no Brasil. Ele autoriza o uso dos recursos naturais no Brasil, previne e
controla desmatamentos e incêndios nas florestas, além de ajudar em emergências ambientais.
Além disso, o IBAMA tem ações educacionais sobre o meio ambiente e recebe denúncias da
população sobre atividades que colocam a qualidade do meio ambiente em risco por meio da
Linha Verde, um número de telefone disponível para todo o País,
que podemos usar para denunciar, reclamar e sugerir. Também é
possível fazer tudo isso pela internet, preenchendo um formulário
no site do IBAMA. Além de fiscalizar e promover políticas de proteção ao meio ambiente, o IBAMA também recebe denúncias da
população sobre atividades que ponham em risco a qualidade do
meio ambiente. Atendimento: 0800 61 8080 (ligação gratuita).
ICMBio: O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) recebeu este nome em homenagem ao
seringueiro e ativista ambientalista Francisco Alves Mendes
Filho, assassinado em 1988 por atuar na defesa dos povos
tradicionais e na preservação do meio ambiente.
Assim como o IBAMA, o ICMBio também exerce o papel de polícia ambiental para a proteção das Unidades de
Conservação federais, fiscalizando e aplicando penalidades
administrativas ambientais aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, contribuindo, ainda,
para a recuperação dessas áreas degradadas.
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Além dessas atribuições, o Instituto Chico Mendes monitora o uso público e a exploração econômica dos recursos naturais nas Unidades de Conservação, nas formas em que são permitidos, executando as políticas de uso sustentável dos recursos naturais renováveis e de apoio ao extrativismo e às
populações tradicionais.
O Instituto Chico Mendes também possui um canal para contato e controle de denúncias que
pode ser utilizado por qualquer pessoa sem necessidade de identificação: http://www.icmbio.gov.
br/portal/ouvidoria

Atuação da Defensoria Pública da União
Como vimos anteriormente, a própria Constituição Federal definiu o direito ao meio ambiente
saudável como um direito de todos.
Apenas deixar de agredir o meio ambiente (não poluir!) já é algo muito importante.
Mas, às vezes, para proteger o meio ambiente e evitar que a sua degradação nos prejudique,
precisamos de uma postura mais ativa. Nesses casos, além de denunciar aos órgãos públicos (ICMBio,
IBAMA, por exemplo), podemos contar com a Defensoria Pública da União.
A atuação da DPU pode ser administrativa, em articulação com os órgãos federais responsáveis
pela proteção ambiental. Mas, se necessário, a Defensoria também pode ajuízar ações populares e
ações civis públicas com o objetivo de cessar uma agressão ao meio ambiente.
Em outra hipótese, se alguém sofrer danos por conta da ação degradadora do meio ambiente, a
DPU pode propor ações indenizatórias de reparação civil entre outros instrumentos.
O art. 134 da Constituição brasileira estabelece que a Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados.
A DPU possui um Grupo de Trabalho denominado Grupo Catadores e Catadoras que atua especificamente com relação aos materiais reutilizáveis e recicláveis.
É importante lembrar que os catadores de material reciclável permitem
que os resíduos descartados pelo consumo retornem para a sociedade. Dessa forma, eles evitam a acumulação de lixo na natureza ao participarem da
etapa mais importante da cadeia produtiva das indústrias de reciclagem.
No entanto, representam o elo mais frágil dessa indústria.
Há de se ressaltar que esses catadores e catadoras estão expostos a ambientes insalubres, sem garantias trabalhistas e em troca de
ganhos baixos. A situação se agrava porque os lixões,
depósitos a céu aberto sem qualquer preparação ou
controle ambiental, têm sido substituídos gradativamente por aterros sanitários. A lei determina que
os catadores sejam incluídos em um novo modelo
de coleta de materiais, que inclui a coletiva seletiva
obrigatória e a logística reversa, mas a adaptação
não é simples.
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No encerramento dos lixões, os catadores – população estimada de 400 mil a 600 mil pessoas –
devem escolher entre continuar com a ocupação que já possuem e continuar a participar de uma das
etapas da cadeia produtiva da reciclagem, organizados por meio de cooperativas, ou frequentar curso
de requalificação para aprender outra profissão.
Concluindo, você pode entrar em contato com a DPU quando:
1.

Sentir que seu direito ao meio ambiente equilibrado está sendo ameaçado por atitudes de
outras pessoas, de empresas, de fábricas e outros;

2. Quiser apoiar a atividade dos catadores e catadoras de material reciclável e precisar de
orientações sobre o que pode ser feito na sua cidade;
3. Necessitar de representação junto aos órgãos ambientais federais;
4.

Tiver dúvidas sobre a legislação ambiental.

Atuação da DPU na região do Rio Doce e em Brumadinho / MG
O trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública da União nas regiões afetadas pelo rompimento
de barragens de rejeitos de mineração desde 2015, bem ilustra a importância do acesso à justiça na
reparação de danos decorrentes de grandes desastres ambientais.
O rompimento da barragem de Mariana-MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015, matou 19
pessoas e desalojou milhares de outras. A Defensoria Pública da União se mobilizou, juntamente com
outras instituições públicas, para ajudar as vítimas do desastre. O objetivo principal da Defensoria
nesse trabalho é assegurar que as indenizações devidas aos atingidos sejam pagas integralmente
e que seus projetos de vida sejam reestabelecidos, o que inclui o modo como interagem com o
meio ambiente e com o Rio Doce.
Em razão da complexidade da situação provocada, foram
criadas Câmaras Técnicas para melhor organizar os trabalhos
e avaliar todos os danos causados pelo mar de lama (Câmaras
Técnicas reúnem pessoas com conhecimento especializado sobre vários assuntos para debater o melhor plano de ação para
solucionar um problema, por exemplo, a contaminação da água).
A DPU, atualmente, coordena os trabalhos da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial (CTOS) para
que, além do pagamento das indenizações, também sejam
implementados vários programas sociais para os atingidos
pelo desastre. O objetivo é reconstruir os modos de vida daquelas pessoas que perderam seu sustento, seus familiares e suas
residências.
Além disso, em 2018, em uma das ações extrajudiciais realizadas pela DPU (quando não há a necessidade de processo ju-
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dicial), foi determinado que a Fundação Renova12 pagasse indenizações a 16 mil pessoas atingidas sem
que houvesse descontos do que já havia sido pago na forma de auxílio emergencial.
Atualmente, uma nova fase de cadastramento das pessoas atingidas pelo desastre está em andamento. A DPU continua acompanhando o desenrolar desta nova fase para que todos os danos causados por
aquele desastre sejam reparados e para que o meio ambiente ecologicamente sustentável seja reconstruído.
Novamente em Brumadinho / MG, a DPU se fez presente para auxiliar a população atingida pelo
rompimento da Barragem de Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019. Foram mobilizados Defensores Públicos Federais de Belo Horizonte, a Secretaria-geral de Articulação Institucional e o Defensor
Nacional de Direitos Humanos para promover estratégias de atenção aos atingidos.
A DPU realizou atendimento direto à população, com deslocamento às comunidades e mediante
parcerias locais para promoção de atendimento no centro da cidade de Brumadinho.
Além disso, a DPU promove atuação interinstitucional com outros atores do sistema de Justiça:
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e Ministério Público Federal.
Todas essas instituições têm trabalhado conjuntamente com o objetivo de promover a tutela coletiva dos
direitos das pessoas vítimas do desastre e, também, a
tutela do meio ambiente. Vale lembrar que, neste caso,
a Bacia do Rio Paraopeba foi parcialmente comprometida e, se não houver medidas imediatas, os rejeitos
podem chegar ao Rio São Francisco.
Foram propostas Ações Civis Públicas em face da
empresa Vale visando à reparação dos danos socioeconômicos, ambientais e trabalhistas oriundos do rompimento da barragens. Já se verificam 5 regiões atingidas
pela pluma de rejeitos, divididas pelos seguintes Municípios de Minas Gerais:
• Região 1 - Brumadinho;
•

Região 2 - Mário Campos, São Joaquim
de Bicas, Betim, Igarapé e Juatuba;

•

Região 3 - Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, Fortuna de Minas, São José da Varginha,
Pequi, Maravilhas, Papagaios e Paraopeba;

•

Região 4 - Pompéu e Curvelo;

•

Região 5 - Demais municípios banhados pelo Lago da UHE de Três Marias (São Gonçalo
do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos,
Abaeté e Três Marias)

Estima-se que cerca de 120 mil pessoas podem ser vítimas do rompimento da barragem e pela
contaminação do Rio Paraopeba em razão da extensão da pluma de rejeitos e da quantidade de Municípios atingidos.

12 A Fundação Renova é a instituição que foi criada para realizar o pagamento das indenizações e também viabilizar a implementação dos programas sociais.
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