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APRESENTAÇÃO 

I - O PROTAGONISMO DA CATADORA E DO CATADOR DE MATERIAL 

RECICLÁVEL E REUTILIZÁVEL NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

– PNRS. A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E A ERRADICAÇÃO DA POBREZA – 

INTERESSE SOCIOAMBIENTAL. AGENTE AMBIENTAL DE FATO E DÍVIDA 

HISTÓRICA DO ESTADO BRASILEIRO. NECESSIDADE DA QUEBRA DO CICLO 

INTERGERACIONAL DA POBREZA. INCLUSÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO 

ECONÔMICA DOS CATADORES CONCOMITANTEMENTE AO ENCERRAMENTO 

DAS ATIVIDADES NOS LIXÕES (DECISÃO POLÍTICA). POLÍTICA PÚBLICA 

INCLUSIVA. 

  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei nº 12.305/10 é norma geral 

e constitui no ordenamento patamar mínimo que deve ser concretizado pelos entes federativos, no 

que diz respeito à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos. Pode ser definida como um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, além de definir responsabilidades 

do Poder Público e dos geradores, incluindo o setor privado e os consumidores. 

Para melhor compreendermos a relação entre a política pública dos resíduos sólidos com 

as catadoras e os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis é importante observarmos a partir 

de uma perspectiva socioambiental1. 

Ora, não restam dúvidas de que o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos é uma necessidade inquestionável para a humanidade, portanto a questão ambiental  é 

de suma importância e relevância. Necessitamos cuidar bem do nosso planeta, até para que seja 

possível a vida digna e saudável da presente e das futuras gerações. 

                                                           
1 As obrigações sociais vão ao encontro dos princípios de proteção ambiental. A importância da proteção ambiental não 
está dissociada do aspecto social envolvido. A eficiência do sistema de coleta seletiva está intimamente relacionada com a 
efetiva participação das catadores e dos catadores no processo. 
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Logo, não podemos esquecer que esse processo de transformação social (e cultural) 

envolve “agentes públicos de fato” (as catadoras e os catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis) responsáveis por realizar aquilo que o poder público e o setor empresarial nunca 

fizeram. As catadoras e os catadores são executores/as desse relevante serviço público (esses 

profissionais sobrevivem da atividade de catação por várias décadas – para não falarmos em 

séculos2). Na omissão do Poder Público e do setor empresarial, são as catadoras e os catadores que 

realizam o serviço, quase sempre em um processo econômico de subsistência (nas ruas, nos lixões3 

e/ou aterros controlados4, por exemplo). Em que pese o labor da categoria, o poder público está 

muito aquém de atingir números razoáveis para a reciclagem e para extinção dos lixões. O país 

somente recicla percentual inferior a 4% dos resíduos sólidos urbanos produzidos e ainda são 

despejados nos lixões e aterros controlados quase 30 milhões de toneladas/ano de resíduos sólidos 

urbanos5. Daí o protagonismo das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 

nessa política pública inclusiva. A lei nacional de regência, portanto, apenas buscou resgatar essa 

incontroversa dívida histórica para com essas trabalhadoras e esses trabalhadores. 

Esse protagonismo está expresso na legislação em diversos pontos, dentre os quais, o 

conceito legal dos resíduos sólidos ou sua natureza jurídica (artigo 6º, VIII) que vinculam esses 

materiais à atividade dessas/es trabalhadoras/es.  

I.1 – DO CONCEITO E DA NATUREZA JURÍDICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CATADOR – ART. 6º, VIII, DA LEI Nº 12.305/2010. DO 

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR E PROTETOR-RECEBEDOR – ART. 6º, II, DA 

                                                           
2 História dos Catadores no Brasil – Antônio de Pádua Bosi – 1ª ed. São Paulo: Verona, 2015. O Autor percorre relato 
histórico sobre a atividade de catação no Brasil e no mundo, identificando registros sobre a atividade desde há muito tempo. 
3 Lixão: unidade/local onde são depositados resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente inadequada. Não contam 
com um conjunto de sistemas e medidas necessários para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente contra danos e 
degradações. 
4 Aterro Controlado: é uma unidade de disposição final de resíduos sólidos urbanos sem tratamento do solo - solução 
intermediária entre os lixões e aterros sanitários, não sendo ainda a maneira mais adequada no que tange a geração de 
poluição para o meio ambiente; Aterro Sanitário: é um espaço de destinação final de resíduos sólidos urbanos que possui 
impermeabilização do solo e drenagem dos líquidos gerados. É uma forma mais adequada de destinação final que os lixões 
e aterros controlados, pois reduz a contaminação no meio ambiente gerada pelos rejeitos. (Anuário da Reciclagem 2020 – 
Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis - ANCAT). 
5 Panorama 2020 – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE. Disponível 
em: https://abrelpe.org.br/panorama-2020/ 
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LEI Nº 12.305/2010. DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. DO 

RESÍDUO SÓLIDO ENQUANTO BEM SOCIOAMBIENTAL – DUPLA TITULARIDADE. 

PROTAGONISMO DA CATADORA E DO CATADOR X PROPRIEDADE DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS – BEM DIFUSO – PROPRIEDADE DIFUSA. 

 

Um dos mais relevantes temas que necessitamos abordar quando tratamos da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos e a relação desse diploma (regras, princípios, objetivos, instrumentos 

e regulamentos afins) com as catadoras e os catadores é a natureza jurídica dos resíduos sólidos e, 

também, os contornos jurídicos da propriedade desses materiais. 

De início, registramos que não se trata de tarefa fácil e exigirá do intérprete considerável 

esforço hermenêutico. Ora, ao interpretar uma regra deve o intérprete debruçar-se sobre o todo – 

desde a lei nacional (Lei nº 12.305/2010), passando pelo seu regulamento (Decreto nº 10.936/22), 

as legislações estaduais e municipais . Obviamente, sempre observando as normas constitucionais 

e os tratados de direitos humanos. 

Seguindo esse raciocínio e considerando o mencionado protagonismo desses 

trabalhadores na lei de regência, verificamos que a partir do conceito legal instituído naquele 

diploma – Artigo 6º, VIII - natureza jurídica dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis –, 

quis o Legislador vincular os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis aos trabalhadores – 

catadoras e catadores. 

Para melhor compreensão, transcrevemos parte por parte o teor da regra mencionada: 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.” (artigo 6º, VIII). A primeira 

observação é no sentido de o substantivo “bem” não estar acompanhado dos adjetivos “público” ou 

“privado” (espécie de bem difuso6 ou de dupla titularidade7 – do poder público, do gerador ou do 

catador). A segunda observação é a adição à expressão “bem econômico” da expressão “e” 

(conjunção aditiva) “de valor social” (trata-se de bem socioambiental8). A terceira observação 

                                                           
6 Sirvinskas, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. Editora Saraiva : São Paulo – 9ª ed. Pag. 99 - 100. 
7 Lemos, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. 3ª ed. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais – 2014 – pag. 87. 
8 Lemos, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. 3ª ed. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais – 2014 – pag. 83 - 102. 
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sobre a regra está na parte final, no arremate derradeiro: “gerador de emprego e renda e promotor 

de cidadania” (essa parte final cuida de vincular o bem socioambiental ao seu proprietário 

preferencial9 – a catadora e o catador). 

O princípio inserido no artigo 6º, VIII, da lei de regência revela que os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis são bens indispensáveis para que a catadora e o catador realizem seu 

trabalho. Assim, o defensor ou defensora, ao se deparar com uma situação que gere dúvida ou 

dubiedade sobre qual caminho seguir no tocante ao tratamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos, a solução deve se inclinar em prol das catadoras e dos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis. Além de ser a parte mais vulnerável no processo, a lei nacional 

reconhece o seu protagonismo, qualificado com direitos. Daí decorre a aplicação do princípio 

do in dubio pro catador.  

Outrossim, registramos que essa digressão não esgota a discussão sobre esse polêmico 

tema, ao revés, apenas indica um dos caminhos a ser seguido pelo intérprete, em especial se esse 

intérprete é membro da Defensoria Pública, presente a sua parcialidade na defesa das catadoras e 

dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

Outro aspecto importante de registro trazido pelo marco legal é a necessidade de 

inclusão social e emancipação econômica das catadoras e dos catadores antes do encerramento das 

atividades dos lixões. 

 

I.2 – DA INCLUSÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA DAS CATADORAS E 

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. DO 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NOS LIXÕES (DECISÃO POLÍTICA): SÓ PODE 

ENCERRAR AS ATIVIDADES NOS LIXÕES DEPOIS QUE INCLUIR A/O ÚLTIMA/O 

CATADOR/A. PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. SISTEMA DE COLETA SELETIVA E SISTEMA DE 

LOGÍSTICA REVERSA. POLÍTICA PÚBLICA INCLUSIVA. 

  

                                                           
9 Importante registrar que para aperfeiçoar a propriedade é imprescindível a manifestação de interesse da associação, 
cooperativa ou coletivo de catadoras e catadores. Isso porque a posse/propriedade está diretamente ligada ao cumprimento 
das obrigações legais atinentes à destinação e à disposição final dos resíduos sólidos/rejeitos.  
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS pode ser definida como um conjunto 

de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 

particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos10. 

Essa política pública concentra no conteúdo mínimo dos Planos Nacional, Estadual, 

Municipal e Distrital (artigos 14 e seguintes) estipulação de metas, programas, projetos e ações para 

o atendimento das metas previstas (Art. 15, VI – Plano Nacional; e 17, VI – Plano Estadual; artigo 

19, XI c/c 36, II, §§ 1º e 2º - Plano Municipal), ponto de contato entre as obrigações legais dos entes 

da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a configurar solidariedade (passiva) 

na transição para o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (encerramento 

das atividades nos lixões, por exemplo, pressupõe a anterior implantação dos sistemas de coleta 

seletiva e logística reversa, com a participação das catadoras e dos catadores). 

É dizer que todos os entes da federação são responsáveis pela inclusão social e 

econômica das catadoras e dos catadores11. Esclarece-se que a inclusão não se resume apenas à 

contratação direta das organizações de catadores/as (artigo 75, IV, j da Lei n. 14.133 de 1 de abril 

de 2021). Este é apenas o seu ato derradeiro. A exegese permite concluir que a inclusão é gênero do 

qual são espécies a incubação/capacitação dos catadores; incentivos às cooperativas e associações, 

e até mesmo, por exemplo, a indenização paga a catadoras/es no contexto de encerramento das 

atividades nos lixões. Assim, resumidamente, tais obrigações do poder público (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal) estão previstas na lei de forma expressa. 

Portanto, a regra inserta no Artigo 54 da lei de regência deve ser interpretada à luz 

dos diversos valores/princípios/regras que compõem o ordenamento jurídico. A despeito da 

recente alteração introduzida  pela Lei nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento 

básico, o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos - aqui incluído o encerramento das 

atividades nos lixões - deve considerar a obrigação legal dos entes da federação a esse respeito. E 

                                                           
10

 Vale ressaltar que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), na forma da Lei 14.026/2020, aprovou, por meio do 
documento nº 02500.027257/2021-36 a Resolução nº 79, de 14 de junho de 2021, constituindo a norma de referência nº 1 para regulação 
dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço 
público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias.  
11 Veja os artigos 1º, caput; 4º; 7º, VIII; 8º, VI e XIX; 10; 12, caput; 15, V e VI; 17, V e VI; 19, XI; 25; 29, caput e parágrafo único; 
42, caput; 44, caput; 51, todos da Lei nº 12.305/2010 
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isso está expresso na Lei da PNRS: o encerramento das atividades nos lixões deve ser associado à 

inclusão social e econômica das associações e cooperativas de catadoras e catadores (art. 15, V e 

VI, 17, V e VI, 19, IX). Os planos de resíduos sólidos são uníssonos em vincular tais objetivos. Ora, 

é dever encerrar os lixões, assim como é dever a inclusão social e econômica das associações e 

cooperativas de catadoras e catadores (não é assistencialismo, mas direito à continuidade na 

atividade histórica após sua formalização com a implantação do sistema de coleta seletiva). E a 

transição para o sistema de coleta seletiva (com participação dos catadores), obviamente, 

impõe um planejamento cronológico que priorize a inclusão (transição para coleta) antes do 

encerramento. Encerrar primeiro, incluir depois, é impossível. 

Da interpretação das regras e princípios postos, portanto, surge a seguinte norma: O 

encerramento das atividades nos lixões pressupõe a anterior inclusão social e econômica das 

catadoras e dos catadores. Somente é legítimo falar no encerramento das atividades dos lixões 

após a inclusão da/o última/o catador/a. 

Logo, para (e antes de) encerrar as atividades nos lixões o poder público necessita 

cumprir um conjunto de obrigações correlatas, como a implantação do sistema de coleta seletiva (e 

do sistema de logística reversa) com a participação das catadoras e dos catadores. O encerramento, 

portanto, só cumprirá os mandamentos legais quando houver essa transição das/os trabalhadoras/es 

(dos lixões para a coleta seletiva). 

 

I.3 – SISTEMA DE COLETA SELETIVA E SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. 

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INCLUSÃO SOCIAL E 

ECONÔMICA – GÊNERO (CAPACITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DIRETA, 

PARTICIPAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA LOGÍSTICA REVERSA E INDENIZAÇÃO 

– ESPÉCIES). SENTIDO E ALCANCE DA EXPRESSÃO “PRIORIZARÁ” – ART 36 § 1º 

DA LEI 12.305/2010. 
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A contratação para prestação de serviço no sistema de coleta seletiva é um direito das 

associações, cooperativas e até mesmo dos coletivos12 de catadoras e catadores que realizam esse 

serviço historicamente nas diversas regiões do país, conquistado a partir do marco legal de 2010. 

E isso porque a expressão priorizará contida no art. 36, § 1º, da Lei nº 12.305/2010 deve 

ser interpretada a partir do reconhecido protagonismo das catadoras e dos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis, na medida em que só se pode falar em reciclagem no Brasil a partir do 

trabalho exercido pelas/os catadoras/es (fato incontroverso – aspecto histórico). 

No que diz respeito à lei de regência, esse protagonismo pode ser percebido em diversos 

momentos: 1) a expressão "inclusão social e econômica das cooperativas e associações de 

catadoras e catadores" (repetida mais de uma dezena de vezes), assim como a própria expressão 

"catador", repetida dezenas de vezes; 2) a expressa dispensa de licitação para essas contratações 

(art. 36, § 2º); 3) o conceito legal (natureza jurídica) dos resíduos sólidos previsto no art. 6º, 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"), espécie de vetor interpretativo ou, 

podemos dizer, consagração do princípio in dubio pro catador; 4) o princípio do protetor-

recebedor, expresso no artigo 6º, II - como as/os catadoras/es realizam a coleta, minimizando os 

impactos ambientais, se credenciam como credores em face daqueles que deveriam fazê-lo. Tudo 

isso cuidadosamente reforçado no Decreto nº 7.404/2010, art. 40, 41 e 43, I, II e III, mantido no 

artigo 36 do Decreto nº 10.936/22. 

 Diante disso, havendo coletivo de catadoras/es no município realizando a coleta 

seletiva, esse coletivo deve ser contratado (após processo de incubação, capacitação e formalização 

em associação ou cooperativa). Decisão em sentido contrário exigiria justificativa fundamentada. 

Esse, portanto, o sentido e  alcance da expressão "priorizará", prevista no art. 36 § 1º, 

da Lei 12.305/2010. 

Mas há também aquelas cidades, em que categorias de catadoras/es com demandas 

específicas de inclusão socioeconômica (catadores cooperados, independentes e em situação de rua), 

somente passaram a aplicar a legislação após ordem judicial. Existem também aqueles municípios 

                                                           
12 Havendo coletivo de catadores/as é obrigação do poder público fomentar, estimular, capacitar/incubar e auxiliar na 
formalização do grupo em cooperativas ou associações, visando o fortalecimento institucional e possibilitando a contratação 
direta para a prestação do serviço público de coleta seletiva. 
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que, ignorando a “proibição do retrocesso socioambiental”, atentam contra as Políticas Nacional e 

Estaduais em matéria de Resíduos Sólidos e, ao invés de incentivarem a coleta seletiva promovida 

pelos catadoras/es locais, esmagam toda e qualquer iniciativa daqueles que, já excluídos do ciclo de 

vida inicial dos produtos, por ausência de emprego e de dinheiro para consumi-los, retiram dos 

resíduos a sua fonte de sobrevivência.  

 

I.4 – PAPEL DA DEFENSORIA. ATUAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS/AS CATADORAS/ES. 

Muitos municípios não reconhecem a importância do trabalho prestado pelas/os 

catadoras/es e se negam a cumprir o que determina a lei, por exemplo, a contratação prioritária e 

direta das cooperativas de materiais recicláveis e reutilizáveis. Esta exclusão e falta de 

reconhecimento tem gerado conflitos socioambientais entre os catadores e as administrações 

públicas municipais, ocasionando o surgimento de uma grande demanda nas defensorias públicas. 

Nesse cenário, as Defensorias Públicas surgem como importante instituição para fazer 

valer a política de resíduos sólidos e o direito de catadores/as. Diferente de outras instituições, as 

Defensorias devem atuar com parcialidade, no sentido de representarem os interesses das/os 

catadoras/es, realizando e defendendo uma interpretação da lei conforme tais interesses, o que acaba 

por permitir posicionamentos e teses mais incisivas para a inclusão social e econômica das/os 

catadoras/es. Embora o móvel da política pública indique relevante importância para o interesse 

socioambiental, na hipótese de tensão entre o interesse ambiental e o interesse de catadoras/es, a 

defensoria deverá manter a parcialidade na defesa dos interesses das catadoras e dos catadores. 

Essa “parcialidade” permite que a Defensoria trabalhe sob a perspectiva de proteção ao 

meio-ambiente “com gente”, ou seja, não desvinculado da noção de que os seres humanos fazem 

parte também dos ecossistemas, devendo com estes estabelecer relações harmônicas e sustentáveis.  

De maneira geral, a Defensoria é uma instituição essencial que está cada vez mais 

contribuindo e atuando em defesa dos interesses dos/as catadores/as e, neste sentido, surge o 

presente protocolo de atuação, elaborado conjuntamente pelo GT Catadoras/es da DPU e pela 
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Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do CONDEGE, a fim de difundir estratégias 

de atuação efetivas. 

 
CONCLUSÃO 
 

Assim, considerando ser objetivo do Grupo de Trabalho Catadoras e Catadores da 
Defensoria Pública da União (DPU) e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do 
CONDEGE o fortalecimento da atuação institucional e a formulação de propostas e de projetos 
estratégicos relacionados ao desenvolvimento de políticas integradas, o presente Protocolo foi 
submetido, em 02/09/2022, ao Conselho de Defensoras e Defensores Públicos Gerais e à Defensoria 
Pública Geral da União tendo sido aprovado por unanimidade em XX/XX/2022. 
 

Espera-se que esse singelo documento, indicador do compromisso institucional 
primordial com a defesa dos Direitos Humanos, traga contribuições aos(às) defensores(as) 
Públicos(as) em atuação pelo país no exercício cotidiano na defesa dos direitos de catadoras e 
catadores. 
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A COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, instituída pelo 
CONSELHO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, o GRUPO DE 
TRABALHO CATADORAS E CATADORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
(DPU) resolvem - em cumprimento aos artigos 5º, XXII, XXIII (função socioambiental da 
propriedade), 182, 184 (Plano Diretor) e 192 (desenvolvimento equilibrado) da Constituição 
Federal; à Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável (Protocolo Verde); à Lei de 
Resíduos Sólidos (Lei 12305/10); o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC - art. 11); a Declaração do Milênio e de Desenvolvimento do Milênio (2000); 
do Decreto nº 9.571, de 21 de novembro de 2018, o qual estabelece as Diretrizes Nacionais sobre 
Empresas e Direitos Humanos; os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas; as Diretrizes para Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico; Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, 
regulada pela Lei nº 11.445 de 2007, com alterações da Lei nº 14.026, de 2020; com a Política 
Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999; Lei 6938 de 
agosto de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política 
Nacional do Meio Ambiente; Lei nº 14.133 de abril de 2021, art. 75, inc. IV, alínea j. Dispensa de 
Licitação para contratação de associações ou cooperativas de catadores; Lei no 9.795, de 27 de abril 
de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental; Lei N. 9.966, de 28 de abril de 2000. Dispõe 
sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências; Lei nº 
10.257/2001. Estatuto da Cidade. Lei que regulamenta os artigos 182 e 183 da CR/88; Lei n.º 
10.650, de 16 de abril de 2003. Direito à informação em matéria ambiental; Resolução CONAMA 
313, 22 de novembro de 2002; Lei nº 11.107/2005. Consórcios Públicos. Lei que regulamenta o Art. 
241 da CR/88; Lei nº 11.445/2007. Lei Federal de Saneamento Básico; Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, regulamenta a Lei 11.445, que institui a Lei Federal de Saneamento Básico; Lei nº 
12.187/2009. Política Nacional sobre Mudança de Clima, art. 4°, II, diminuição do GEE; Decreto 
7.390, de 9 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei 12.187, que institui a Política Nacional sobre 
Mudança de Clima; Lei nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos; Decreto nº 7404, 
de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (obs. criava o Comitê para implantação de Sistemas de Logística Reversa – verificar se foi 
extinto); Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, regulamenta a Logística Reversa; Decreto nº 
10.388, de 5 de junho 2020. Logística Reversa de medicamentos. Plano Nacional de Meio 
Ambiente; Plano Nacional de Educação Ambiental - PNEA; Plano de Ação para Produção e 
Consumo Sustentável – PPCS. Programa Pró-Catador e Política de Pagamento por Serviços 
Ambientais Urbanos - PSAU - formular o presente PROTOCOLO DE ATUAÇÃO, com o intuito 
de aprimorar, uniformizar e fortalecer a atuação institucional dos(as) Defensores(as) Públicos(as) 
em todo País, propondo-o nos seguintes termos: 
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PARTE I - TEMAS RELEVANTES DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PARA A ATUAÇÃO PRÁTICA DAS DEFENSORIAS NA INCLUSÃO DAS/OS 
CATADORAS/ES 

 
Encerramento de lixões com inclusão das/os catadoras/es na coleta seletiva 
 
1. A obrigação legal de encerramento das atividades nos lixões prevista no artigo 54, da Lei 
12.305/2010, deve ser interpretada sistematicamente, considerando especialmente o protagonismo 
da catadora e do catador, assim o/a Defensor/a deve observar que catadores/as (formalizados 
em associações ou cooperativas ou não e, ainda, as/os autônomas/os/avulsos/as) que executem 
suas atividades em lixões sejam incluídas/os anteriormente à desativação dos lixões nos 
respectivos sistemas de coleta seletiva (art. 15, V e VI, 17, V e VI, 19, IX da PNRS).  

1.1 O/A Defensor/a atentará para a necessidade de implantação anterior do sistema de coleta 
seletiva, a fim de que seja possível a transição desses trabalhadores antes do encerramento das 
atividades nos lixões. A transição para o sistema de coleta seletiva (com participação das/os 
catadoras/es) deverá incluir um planejamento cronológico que priorize a inclusão (transição para 
coleta) antes do encerramento. 

1.2 O/A Defensor/a atuará para que os planos (nacional, estaduais, municipais e distrital) de resíduos 
sejam uníssonos em vincular o encerramento de atividades em lixões à inclusão efetiva e 
implementação da coleta seletiva, garantindo o direito à continuidade na atividade histórica, com 
incentivo à formalização, capacitação, incubação, dentre outros (artigo 40 a 44, do Decreto nº 
7.404/2010).  

1.3 O/A Defensor/a trabalhará para que os processos de inclusão social e econômica das catadoras 
e catadores sejam acelerados concomitantemente com o encerramento das atividades nos 
lixões, uma vez que afronta qualquer possibilidade de resguardo de condições mínimas sanitárias e 
de dignidade humana, presente a solidariedade (passiva) na transição para o tratamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos13. 

                                                           
13 Essa política pública concentra no conteúdo mínimo dos Planos Nacional, Estadual, Municipal e Distrital (artigos 14 e 
seguintes) estipulação de metas, programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas (Art. 15, VI – Plano 
Nacional; e 17, VI – Plano Estadual; artigo 19, XI c/c 36, II, §§ 1º e 2º - Plano Municipal), ponto de contato entre as 
obrigações legais dos Entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a configurar solidariedade 
(passiva) na transição para o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (encerramento das atividades nos 
lixões, por exemplo, pressupõe a anterior implantação dos sistemas de coleta seletiva e logística reversa, com a participação 
das catadoras e dos catadores) 
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1.4. A/O Defensor/a atuará também no sentido de recuperação ambiental da área degradada 
decorrente de desativação do lixão, provocando e acompanhando o cumprimento da obrigação pelos 
órgãos responsáveis. 

Responsabilidade Compartilhada  
 
2. O/A Defensor/a Público/a solicitará a observância da implementação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto (art. 3º, XVII; 6º, VII, da Lei 12.305/10), verificando 
o cumprimento das 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 (art. 3º, XVII). 
 
2.1 O/A Defensor/a Público/a verificará se o plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos14 segue a lógica da responsabilidade compartilhada, recomendando sua inclusão caso não 
previsto, vez que caberá ao poder público, na forma do artigo 36 da PNRS, articular com os agentes 
econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
 
2.2. A atuação da Defensoria também se voltará para conscientização ambiental e o papel  dos 
geradores de resíduos sólidos domiciliares, que são os consumidores de produtos, com a 
disponibilização adequada para a coleta ou, quando o caso, mediante a devolução dos produtos, após 
seu uso, aos sistemas de logística reversa. 
3. Considerando as obrigações previstas nos incisos I a IV do art. 31 da PNRS, que trata da 
responsabilidade compartilhada do setor empresarial, o/a Defensor/a observará o que preveem os 
acordos setoriais e as política de resíduos sólidos estaduais e municipais a respeito da logística 
reversa em especial daqueles resíduos mais importantes para o trabalho das catadoras e 
catadores, como embalagens em geral, papel, plástico, metais e vidros, zelando pelo 
cumprimento das metas previstas, uma vez que cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, o dever de estruturar e implementar sistemas de logística reversa e, sem prejuízo das 
obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, adotar medidas para o 
recolhimento dos produtos mencionados no art. 33 da Lei 12.305/10 e seus resíduos, após o uso, 

                                                           
14 Os Planos de Resíduos Sólidos foram elencados como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 8º, I). 
Por meio dos planos buscam-se soluções adequadas, com base em “diagnóstico, metas, diretrizes, programas e ações 
estabelecidos com coerência e viabilidade técnica, e política” (CRESPO; COSTA, 2012, p. 284). A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos estabeleceu que os entes da Federação, de forma escalonada, deveriam elaborar e implementar os 
respectivos planos (arts. 14 a 19), assim como o setor empresarial, os “planos de gerenciamento de resíduos sólidos” (art. 
20). Para cada um dos planos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu conteúdos mínimos (arts. 15, 17, 19 e 
21). 
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com sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, considerando o grau e a extensão 
do impacto à saúde pública e ao meio ambiente. 
 
3.1. Considerando a existência de diferentes programas e projetos privados criados por diferentes 
setores econômicos para a implementação da logística reversa, com por exemplo: “De mãos dadas 
para o futuro”, “Eu Reciclo”, dentre outros, caberá a/ao Defensor/a verificar se esses programas 
também incluem ou priorizam a atuação e contratação das organizações de catadores/as, conforme 
as metas estabelecidas nos acordos setoriais e nos planos de gestão e gerenciamento de resíduos, 
municipais, estaduais e nacional, assim como, a própria lei 12.305/2010. 

Educação em direitos  

4.  O/A Defensor/a Público/a elaborará projeto de educação em direitos com os/as catadores/as 
acerca de seus direitos e obrigações legais, contribuindo para que a atividade seja desenvolvida de 
maneira inclusiva, solidária e digna.   

4.1 O/A Defensor/a Público/a deve  incluir em projetos de educação em direitos o trabalho social 
e educacional junto à comunidade de valorização e reconhecimento social do trabalho dos/as 
catadores/as, deixando claro que estes indivíduos desempenham papel indispensável para a garantia 
do desenvolvimento sustentável local, sem prejuízo de estimular o consumo consciente e a 
destinação adequada de resíduos por parte da população. 

 
Incubação e formalização das organizações de catadoras e catadores  
 
5. O/A Defensor/a, após levantamento realizado, buscará incentivar a inclusão de catadoras/es 
independentes em cooperativas ou associações, inclusive com a busca ativa em lixões, bem como 
prestará assistência jurídica às cooperativas ou associações informais, de modo a permitir o acesso 
aos benefícios e incentivos fiscais, além dos demais direitos previstos em lei. 
5.1 Nos municípios em que não há lixões e/ou os catadores/as não tenham acesso aos locais de 
disposição final dos rejeitos, a alternativa é buscar parceria com os órgãos do poder público 
municipal, como por exemplo a Secretaria de Assistência Social, para auxiliar na busca ativa 
dessas trabalhadoras/es. A busca ativa pode ser feita com o apoio do Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis - MNCM e a Associação Nacional de Catadoras e Catadores de 
Materiais Recicláveis - ANCAT, além de CRAS/CREAS, tendo como parâmetro de busca os 
respectivos territórios de abrangência. Outros exemplos de potenciais parceiros são postos/agentes 
de saúde, líderes comunitários, associações de moradores e igrejas. 
5.2. É importante que a busca ativa seja feita com apoio de equipe multidisciplinar, especialmente 
assistentes sociais. Durante esse processo, recomenda-se a aplicação de questionário 
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socioeconômico, para levantamento de dados e identificação de demandas urgentes, de curto, médio 
e longo prazo. 
5.3. Nesse momento de aproximação, é importante que o/a Defensor/a informe aos catadores 
sobre os seus direitos e sobre a organização necessária para a categoria ter acesso às garantias 
legais. 
5.4. O/A Defensor/a deve realizar reunião no território das/dos catadores para esclarecer a 
importância da criação de uma cooperativa ou associação, explicando a diferença entre essas 
duas possibilidades15. Nesse momento, as/os catadoras/es devem ser motivadas/os a se unirem em 
defesa do acesso ao trabalho digno, salubre e protegido, cujo impacto socioambiental os qualificam 
como agentes do meio ambiente. 
5.5. Com a concordância do grupo em criar uma cooperativa ou associação, o/a Defensor/a deve 
auxiliar o coletivo nesse processo de formalização, com a elaboração do estatuto e o registro nos 
órgãos competentes. 
 
5.6. Nos casos de criação de uma associação, segue sugestão de passo a passo: 
A) contato com o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas: os ofícios de cada comarca dispõem 
de lista própria de documentos exigidos para registrar a criação (ou alteração estatutária) de uma 
associação; 
B) edital de convocação para Assembleia de Fundação: nesta etapa é importante preparar o edital 
para convocação das pessoas interessadas em fundar a associação, em dia, hora e local combinados; 
C) elaboração e reunião para leitura do estatuto: a leitura do estatuto social poderá ser realizada 
no dia da assembleia de fundação ou em reunião preliminar, para permitir a contribuição dos 
interessados, bem como sejam esclarecidas dúvidas. O endereço da associação indicado em seu 
estatuto/contrato social deverá ser de um imóvel que disponha de IPTU regularizado. Também é 
importante que o prédio da sede da associação disponha de instalações adequadas para realizar 
reuniões16, pois, caso contrário, não será emitida a Inscrição Municipal e o Alvará de 

                                                           
15 “‘a diferença essencial entre associações e cooperativas está na natureza dos dois processos: as associações têm por 
finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe, 
filantropia’, em contrapartida, ‘as cooperativas têm finalidade essencialmente econômica e seu principal objetivo é 
viabilizar o negócio produtivo dos associados junto ao mercado’. A compreensão desta diferença é o que determina a 
adequação a um ou a outro modelo. Enquanto a associação é adequada para levar adiante uma atividade social, a cooperativa 
é mais adequada para desenvolver uma atividade comercial em média ou grande escala de forma coletiva.” 
(https://www.cataamazon.net/copia-os-catadores-de-residuos-soli, último acesso em 17 de novembro de 2021) “A 
associação tem uma grande desvantagem em relação à cooperativa, ao engessar o capital e o patrimônio. Em compensação, 
apresenta algumas vantagens para grupos que querem se organizar, mesmo para comercializar seus produtos: o 
gerenciamento é mais simples e o custo de registro é menor, assim como é menor o número de associados necessários para 
a formalização do empreendimento.” (https://sponge.eco.br/blog/cooperativa-ou-associacao-de-catadores/, último acesso 
em 17 de novembro de 2021) 
16 Por se tratar de uma política pública inclusiva, é obrigação do município criar todas as condições para efetivação de tal 
política, o que inclui a criação das condições estruturais necessárias, por exemplo, a cessão de imóvel e equipamentos de 
proteção adequados, custos com documentação, licenças e o que mais se fizer necessário.  
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Funcionamento. Para a formalização da associação, é possível a indicação de endereço de futura/o 
associada/o, sendo que a operacionalização da associação pode ocorrer em outro local mais propício; 
D) Assembleia de Fundação da Associação: neste momento será aprovado o estatuto social, feita 
a escolha dos integrantes da Diretoria e a colheita das assinaturas dos interessados a compor a 
associação; 
E) Criação da pessoa jurídica de direito privado:  mediante o registro no Ofício de Registro de 
Pessoas Jurídicas, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e inscrição municipal. 
 
5.7. Nos casos de criação de uma cooperativa, segue sugestão de passo a passo: 
A) Verificar se há número mínimo de ao menos 7 (sete) catadoras/es17 para criação da cooperativa; 
B) Elaboração de proposta de estatuto e contato com o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas e 
Junta Comercial para verificar documentos exigidos; 
C) Edital de convocação para a Assembleia Geral de Constituição: sugere-se preparar o edital para 
convocação das pessoas interessadas em fundar a cooperativa, em dia, hora e local combinados; 
D) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ou entidade estadual18. De 
acordo com a Lei 5.764/71, artigo 107, para o seu funcionamento, as cooperativas são obrigadas a 
registrarem-se nas entidades estaduais da OCB19. 
E) Elaboração e reunião para leitura do estatuto: a leitura do estatuto social poderá ser realizada 
no dia da assembleia de fundação ou em reunião preliminar, para permitir a contribuição dos 
interessados, bem como sejam esclarecidas dúvidas. 
F) Assembleia de Fundação da Cooperativa: momento em que será aprovado o estatuto social, 
feita a escolha dos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal e a colheita das assinaturas dos 
interessados a compor a cooperativa; 
G) Registro na Junta Comercial: com envio de quatro vias do ato constitutivo (ata da Assembleia 
de Constituição), do estatuto e da lista nominativa, sendo que todas as páginas devem ser rubricadas 
pelas fundadoras e pelos fundadores; 
H) Registro na Receita Federal: devem ser apresentadas ficha cadastral e complementar (CNPJ); 
cópia do CPF, RG e comprovante de residência da diretoria; listagem nominativa das/os 
cooperadas/os. 

                                                           
17 Inicialmente, vale destacar que, segundo a Lei 5.764/71, para uma cooperativa constituir-se são necessárias 20 pessoas 
que contribuam para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem o objetivo de remunerar o capital 
de seus sócios, ou seja, sem finalidade de lucro. Em 19 de julho de 2012, foi promulgada a Lei 12.690, que instituiu e 
disciplinou a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho e, especificamente para este ramo, reduziu o 
número mínimo para 7 (sete) sócios para constituição. 
18 É possível que o cadastramento junto à OCB seja dispensável por via administrativa ou judicial, a depender do 
município ou Estado. Tal exigência geralmente é realizada para Cooperativas em estágio mais avançado de organização. 
19 Conforme artigos 107, parágrafo único, e 108, caput e parágrafo 1º, da Política Nacional de Cooperativismo, para registro 
na OCB ou na entidade estadual, a cooperativa pagará, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder 
de 250 salários-mínimos, 10% do maior salário-mínimo vigente, ou, se aquele montante for superior, 50%. Deve, ainda, 
anualmente, após o encerramento de seu exercício social, recolher a Contribuição Cooperativista para a OCB, no montante 
de 0,2% do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa no exercício social do ano anterior. 
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5.8. O processo de formalização de cooperativas ou associações poderá também contar com apoio 
de projetos de incubação e capacitação, podendo o/a Defensor/a articular tal tipo de 
assessoramento. Importante a busca de parceria com universidade e sociedade civil, bem como o 
planejamento de suas ações, por meio, por exemplo, de agenda mensal de atividades, no intuito de 
que seja atingida a finalidade para a qual foi constituída a pessoa jurídica. 
5.8.1 O/A defensor/a deve ter em mente que a inclusão das/os catadoras/es é um processo, não 
basta apenas a contratação da cooperativa ou associação pelo poder público municipal. É necessário 
que a cooperativa ou associação passe por um processo de incubação, ou seja, tenha 
acompanhamento de técnicos, para auxiliar no desenvolvimento do empreendimento, tanto em seu 
aspecto social como econômico, com o objetivo de que, ao final do processo, a 
cooperativa/associação alcance a sua independência e autonomia (ter condições de “andar com suas 
próprias pernas”). 
5.8.2. São eixos de áreas específicas de ação da incubação20: 1) viabilidade da cooperativa e 2) 
viabilidade econômica -  2.1) administração (aspectos jurídicos e contábeis); 2.2) produção e  
comercialização; 2.3) inserção produtiva; e 2.4) educação e qualificação profissional. 
5.9 O município deve realizar cadastro das/dos catadoras/es autônomas/os, a fim de subsidiar o 
processo gradual de inclusão social desses trabalhadores no sistema de coleta seletiva.  
5.10 O/a Defensor/a Pública/o provocará o poder público para que haja a assunção de 
responsabilidade sobre o estímulo e fomento às cooperativas ou associações de catadores de 
materiais recicláveis, fornecendo amparo e subsídios para o estabelecimento formal destes grupos 
de trabalho. 
5.10.1 A assessoria técnica prestada pelo poder público a pessoas e grupos que já realizam 
espontaneamente trabalhos relacionados à coleta e separação de resíduos sólidos deve incluir apoio 
para a formação de cooperativas/associações; fornecimento de assistência material e humana para 
viabilizar o funcionamento destes grupos de trabalho;  o oferecimento de treinamentos, capacitações 
e outras ações no sentido de orientar a atuação prática destas cooperativas/associações; 
5.10.2. A título de elucidação e com fundamento em contratos já realizados, poderão ser requeridos 
do Poder Público: o custeio de contas de água, energia, telefone; o fornecimento de material de 
escritório, de limpeza e de combustível para os caminhões; a manutenção do maquinário; o 
fornecimento de EPIs; o pagamento do transporte diário dos cooperados/associados; a 
disponibilização de assistente social; de vigilante ou sistema de segurança; contador; entre outras 
possibilidades. 
5.10.2.1 O/a Defensor/a cobrará do poder público a disponibilização de locais adequados para 
instalação de galpão de triagem e para as demais atividades das cooperativas/associações, assim 
como de equipamentos e veículos para o transporte dos materiais; 
 
Inclusão Social e emancipação econômica 

                                                           
20 http://www.itcp.coppe.ufrj.br/metod_eixos.php, último acesso em 13 de setembro de 2021. 
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6. O/A Defensor/a buscará a inclusão social e emancipação econômica de catadoras/es de 
materiais reutilizáveis e recicláveis, conforme preconizado em lei (art. 7º, XII, 8º, IV, 15, V, 17, V, 
18, §2º, II, 19, XI, 21, §3º, I, 33, §3º, III, 36, § 1º e 2º, 42, III, 44, II, todos da Lei 12.305/10). 
6.1 Para iniciar esse processo de inclusão, o/a Defensor/a solicitará ao Município o cadastro de 
catadoras/es em programas sociais, especialmente no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), que se trata de relevante base de dados para se entender o universo 
da catação21, bem como a criação de programa de inclusão e formalização do trabalho de 
catadoras/es nos sistemas municipais de coleta seletiva. 
6.2 O processo de inclusão pode ser gradual, com a concordância das catadoras e dos catadores, 
em um processo de construção pelo diálogo, sempre que possível. 
 
Catadores/as Avulsos/as autônomos/as ou não organizados 
 
7. A/o Defensor/a solicitará do ente federativo a realização de um cadastro dos/as catadores/as 
autônomos/as, avulsos/as, não organizados(as)22, de modo a melhor orientar as ações estatais e 
políticas públicas, bem como a garantir maior proteção para esse setor. Ademais, deve-se buscar 
junto a Secretaria responsável pela assistência social do ente federativo o acesso desses 
trabalhadores e trabalhadoras, ainda que não formalizados/as, ao Cadastro Único e a benefícios 
socioassistenciais previstos nas normativas locais. 
8. A/o Defensor/a atuará para que o/a trabalhador/a autônoma/o ou avulso/a não sofra processos 
de criminalização de sua atividade pelo fato de ainda não estar organizado23. Em nenhum 

                                                           
21 A Portaria nº 177/2011 prevê que alguns grupos populacionais devem ter atendimento diferenciado para inclusão no 
Cadastro Único, o que inclui catadoras e catadores de materiais, de modo que o Município poderá realizar mutirões de 
atendimento voltados para este público, por meio de postos itinerantes de atendimento ou entrevistas domiciliares. Sobre o 
assunto: Ministério do Desenvolvimento Social Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Brasil). Manual de Gestão do 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 2017. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/cadastro_unico/Manual_Gestao_Cad_Unico.pdf.  
22 A Defensora ou Defensor poderá se deparar com demandas relativas a catadores/as autônomos ou avulsos, isto é, 
aqueles/as trabalhadores/as que não fazem parte de associações ou cooperativas de catadores. Tais demandas podem estar 
relacionadas ao conflito com os órgãos de fiscalização ambiental e de zeladoria urbana, como circunstâncias que envolvem 
o armazenamento e transporte do material coletado. O fato de não estarem organizadas em associações ou cooperativas 
agrava a situação de vulnerabilidade social, econômica, política e informacional a que tais pessoas estão submetidas. Suas 
condições de trabalho são mais precarizadas. Direitos decorrentes das políticas de resíduos sólidos previstas pelo ente 
federativo, como contratos com o poder público e acesso à bolsa-reciclagem, não os alcança e muitas dessas pessoas 
encontram-se em situação de rua. O trabalho de catação é reconhecido como uma ocupação profissional pela Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), previsto na Portaria n. 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho, sob o 
Código n. 5.192-05. As condições gerais de exercício da atividade são assim definidas: “O trabalho é exercido por 
profissionais que se organizam de forma autônoma ou em cooperativas. Trabalham para venda de materiais a empresas 
ou cooperativas de reciclagem. O trabalho é exercido a céu aberto, em horários variados. O trabalhador é exposto a 
variações climáticas, a riscos de acidente na manipulação do material, a acidentes de trânsito e, muitas vezes, à violência 
urbana.” 
23 Conforme já mencionado no presente protocolo, a atuação institucional deve ser guiada pelo incentivo à criação e 
desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores (artigo 8º, IV). Para tanto, deve demandar 
do poder público que as ações estatais sejam orientadas nesse sentido. Além disso, deve-se buscar sempre que possível 
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momento, qualquer tipo de vedação, proibição ou criminalização do trabalho de catação poderá ser 
realizado. Eventual acondicionamento inadequado dos materiais recicláveis não pode implicar em 
penalização do trabalhador, e sim na capacitação, fomento a organização e até mesmo a destinação 
de estrutura física e maquinário para adequação da atividade.  
8.1. Sugere-se que o/a Defensor/a realize o levantamento sobre a existência no ente federativo 
de atuação de Comissão, Comitê ou outro espaço plural de controle social (art. 3º, inc. VI, da Lei 
12.305/2010). Esse comitê será responsável pela elaboração de um plano que tenha por foco a 
emancipação social e econômica do catador e da catadora de material reciclável e reutilizável. É 
importante identificar a Secretaria responsável por esse comitê, tentar incidir em suas deliberações 
a partir das demandas das/os catadores/as, bem como fomentar a sua criação a partir da articulação 
junto ao poder público e sociedade civil. 

 
Coleta Seletiva 
 
9. A/O Defensor/a Público/a atentará que a coleta seletiva24 tenha natureza jurídica de serviço 
público essencial. Logo, o ente municipal pode prestá-la direta ou indiretamente. No primeiro caso, 
valendo-se do contrato de prestação de serviço público, ou ainda, delegá-la, por meio de contratos 
de concessão ou permissão de serviço público.  
 
9.1 Na forma do Decreto Regulamentador da PNRS (Decreto nº 10.936/22), no art. 8º, § 1º, a/o 
Defensor/a deve exigir que o Município implemente as coletas seletivas em três frações: secos, 
orgânicos e rejeitos, ou seja, que os resíduos sólidos sejam segregados previamente nessas três 
frações e recolhidos de forma seletiva sem que sejam misturados. 
 
9.3 A/ O Defensor/a deve, considerando a separação e coletas seletivas em três frações, exigir que 
cada uma das frações seja dada o tratamento adequado ambientalmente, destinando-se os resíduos 

                                                           
agregar as demandas dos/as catadores/as autônomos com os/as trabalhadores/as cooperados/as. Trata-se de um processo 
complexo e que exige tempo e o envolvimento de vários atores. Nesse sentido, é importante a busca por parcerias, como a 
academia e organizações da sociedade civil para o período de incubação de novas cooperativas.  
24 Nos termos da Lei n. 12.305/2010, a coleta seletiva é um dos instrumentos essenciais (art. 8, III) da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, e ela consiste na “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição” (art. 3º, V). Estabelecer sistemas de coleta seletiva é um dever legalmente atribuído aos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que são os Municípios (art. 36, II, § 1º, da Lei n. 12.305/2010). 
Atualmente, os melhores sistemas municipais de coleta seletiva primam pela separação em três frações, que seriam os 
resíduos sólidos urbanos secos, os orgânicos e os rejeitos, apenas os últimos devem ser dispostos de maneira final em aterros 
sanitários, devendo os dois primeiros serem reutilizados e reciclados, em cumprimento à diretriz da ordem de prioridade, 
que consiste na “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.” (art. 9, caput, da Lei n. 12.305/10). As modalidades mais tradicionais de coleta 
seletiva praticadas no Brasil são: porta a porta e os pontos de entrega voluntária (PEVs) (GRIMBERG; BLAUTH, 1998, p. 
28). 
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orgânicos para as técnicas de compostagem e biodigestão e não para os aterros sanitários ou lixões. 
A atuação das catadoras e catadores também deve ser priorizada nessas atividades. 
  
9.2. O defensor/a levantará informações acerca de previsão orçamentária específica para a coleta 
seletiva do município, como atividade integrante da limpeza urbana e do saneamento básico. Caso 
inexistente ou insuficiente, o/a Defensor/a poderá orientar as/os catadoras/es e a população 
interessada sobre a necessidade de participação no processo de aprovação do orçamento. 
 
Das linhas especiais de financiamento para atividades relacionadas à gestão e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos pelas instituições financeiras federais.  
 
9.3. A/O Defensor/a deverá instar o poder público, em todas as suas esferas, a instituir medidas 
indutoras e linhas de financiamento para atender às iniciativas previstas no art. 42 da PNRS, dentre 
as quais a implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para as organizações de 
catadoras/es. 
 
Obrigatoriedade de Contratação Direta de Cooperativas/Associações de Catadoras/es de 
Materiais Recicláveis pelos Municípios 
 
10. A/o Defensor/a Público/a atuará para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e o 
Decreto nº 7.217/2010, que considera catadoras/es como prestadoras/es do serviço público de 
manejo de resíduos sólidos, sejam contratadas/os mediante dispensa de licitação. 
10.1. Conforme disposto no artigo 36, §1º da PNRS o poder público priorizará a organização e 
funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, sendo a contratação dispensável de licitação nos termos da alínea j, inciso 
IV, do artigo 75 da Lei nº 14.133/2125. Tal priorização de contratação vincula o poder público 
em razão da política pública ser obrigatoriamente inclusiva e condicionar a contratação das 
cooperativas uma vez existentes no município26. 

                                                           
25  Art. 75.  É dispensável a licitação: [...] IV  – na contratação que tenha por objeto: [...] j) coleta, processamento e comercialização 
de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por 
associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 
saúde pública; (Lei nº 14.133/21). 
26  O sentido e o alcance da expressão "priorizará", prevista no art. 36 § 1º, da Lei 12.305/2010, deve ser interpretada a 
partir do reconhecido protagonismo, já que só se pode falar em reciclagem no Brasil a partir do trabalho exercido pelos 
catadores. É o que se infere, de forma clara, na lei de regência que prevê: 1) a "inclusão social e econômica das cooperativas 
e associações de catadoras e catadores" (expressão repetida mais de uma dezena de vezes), assim como a própria expressão 
"catador"; 2) a expressa dispensa de licitação para essas contratações (art. 36 § 2º); 3) o conceito legal (natureza jurídica) 
dos resíduos sólidos previsto no art. 6º, 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"). Tudo isso foi reforçado no Decreto nº 
7.404/2010, nos art. 40, 41 e 43, I, II e III, no sentido de que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística 
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10.2. O/A Defensor/a Público/a atuará para que o poder público realize contratação formal de 
modo a garantir maior proteção jurídica às cooperativas de catadoras/es de material reciclável. 
10.2.1. Nas tratativas, é possível a formalização de convênio ou termos de colaboração, que são 
instrumentos de fomento, para formalizar as parcerias com as organizações de catadores, podendo 
ser etapa de transição para contratação direta de prestação de serviço27.  
10.2.2 - Ainda que o coletivo de catadoras e catadores de materiais recicláveis não se encontre 
formalizado em cooperativa ou associação, esse coletivo também está protegido pela lei nacional, 
tendo direito à participação na coleta seletiva, devendo o/a Defensor/a Público/a cobrar do poder 
público o incentivo à sua organização e contribuição para sua capacitação (arts. 7, XII; 8, IV; 15, 
V; 17, V; 18, §1º, II; 19, XI; 42, III; 44, II, da Lei nº 12.305/10 e arts. 28, VI; 40 a 44; 80, III; 81, I, 
do Decreto nº 7.404/2010) e formalização. 
 
11. O/A Defensor/a zelará para que a contratação inclua remuneração justa pelo trabalho de coleta 
e separação de materiais recicláveis prestado por trabalhadores, associações e cooperativas de 
catadoras/es, atentando-se à Lei 12.690/2012, incluindo pagamento por todos os serviços 
prestados, ou seja, o de coleta, separação, destinação de rejeitos, educação socioambiental e 
qualquer outro tipo de serviço, uma vez que a simples venda do material reciclável28 pelas 
cooperativas e organizações de catadoras/es é uma receita alternativa do contrato e na maioria dos 
casos não é suficiente para o custeio das despesas operacionais e remuneratórias das catadoras e 
catadores em condições dignas; 
11.1. É possível que o trabalho dos/as catadoras/es seja objeto de programas públicos e privados de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)29, nos termos da Lei nº 14.119/21. Entretanto, a 

                                                           
reversa priorizarão a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadoras e catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda e os caminhos para que isso ocorra. 
27 A utilização desses instrumentos pode ser útil no estágio inicial de formalização das parcerias, mas pode colocar em risco 
a própria adequação do serviço público de coleta seletiva e a subsistência das organizações de catadores, pela dificuldade 
de se estabelecer a remuneração pelo serviço prestado e a garantia ao equilíbrio econômico-financeiro para a sua prestação. 
Assim, o regime contratual é o mais propício para assegurar os direitos das catadoras e catadores e as condições de 
regularidade, continuidade e eficiência na prestação do serviço público. 
28 A entrega às cooperativas e organizações de catadores dos resíduos sólidos urbanos recicláveis, que foram coletados 
diretamente pelo Município ou por outro parceiro, como concessionárias, não exime o ente federativo ou privado de 
estabelecer o preço e pagar pela prestação do serviço público de processamento e comercialização realizados por catadores, 
bem como pela disposição final dos rejeitos advindos do trabalho dos catadores. 
29 O trabalho realizado por catadores gera benefícios relevantes para a sociedade e para os ecossistemas à medida que 
promove a economia de recursos naturais e propicia que os resíduos sólidos urbanos possam ser reaproveitados e reciclados, 
portanto, pode ser enquadrado como espécie de serviços ambientais, que, são “atividades individuais ou coletivas que 
favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos”(Lei nº 14.119/21, art. 2º, III). Veja 
exemplos em: Estado de Minas Gerais - Bolsa reciclagem (Lei 19.823 de 2011; Decreto nº 45.975 de 2012);  Projeto de lei 
da assembleia legislativa do Rio de Janeiro, sob o nº 1709/2012, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos 
catadores de materiais recicláveis. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/e4e1843a6035893983257a61006247a
d?OpenDocument&ExpandSection=-1. Projeto de lei da assembleia legislativa do Espírito Santos, sob o nº 151/2013, que 
dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem. Disponível 
em: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/documento_spl/38348.pdf. 
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modalidade de pagamento prevista em tais programas não se confunde com a remuneração pela 
prestação do serviço público de coleta seletiva ao município no âmbito da responsabilidade 
compartilhada instituída pela Lei nº 12.305/10. 
 
Grandes geradores de resíduos sólidos  

12. O/a Defensor/a Público/a poderá dialogar com o Poder Executivo e Poder Legislativo Federal, 
Estadual, Municipal, a fim de regulamentar a destinação do material reutilizável e reciclável - 
matéria-prima do trabalho das catadoras e dos catadores, especialmente de grandes geradores30, 
em benefício de catadoras/es. Haja vista que a Política Nacional, ao disciplinar a Natureza Jurídica 
do Resíduo Sólido, enquadrou, entre os seus princípios, “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”, à luz do disposto no inc. VIII do artigo 6º da PNRS, de modo que tais 
resíduos devem ser destinados prioritariamente às cooperativas e/ou associações de catadoras/es.  

12.1 Caso o grande gerador de resíduos comercialize o referido material de modo irregular, sem 
contabilização (conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE), poderá ser 
cobrado que tal atividade de comercialização conste no objeto social da empresa e que tenha 
licenciamento ambiental para armazenamento dos resíduos. Do contrário, as empresas poderão ser 
obrigadas judicialmente a fazer a destinação para as cooperativas ou associações de catadoras/es em 
caso de irregularidades. 

12.2. O/a Defensor/a Público/a poderá articular com o Poder Executivo Municipal (Secretaria ou 
setor responsável dentro do Município pela gestão de resíduos sólidos), para que os grandes 
geradores de resíduos sólidos31, conforme porventura definido pelo próprio município, apresentem 
um plano ou programa interno de gerenciamento dos resíduos sólidos em que contemple a 
destinação dos resíduos produzidos às cooperativas ou associações de catadoras/es de materiais  
recicláveis e reutilizáveis, que devem ser contratadas e remuneradas pela prestação do serviço aos 
grandes geradores. 

                                                           
30 Os grandes geradores, via de regra, solicitam que as catadoras e catadores estejam organizados e disponham de 
infraestrutura, como galpão e licença ambiental, para que possam receber a doação dos resíduos por eles descartados. De 
modo que o/a Defensor/a Público/a precisa se certificar que cooperativas e/ou associações de catadoras/es estejam 
regularizadas ou auxiliar na regularização. 
31 A Lei Federal nº 11.445/2007 em seu art. 3º inc. I alínea c cumulado com art. 10 da Lei 12.305/2010 preveem que 
incumbe ao Distrito Federal e Municípios a gestão integrada (inclusiva) dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 
territórios, com a ressalva de que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos incluem tão-somente “as atividades e 
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio 
e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana”. De maneira que, qualquer coleta, transporte ou disposição final que não 
seja considerada de “resíduos sólidos domiciliares” ou “de limpeza urbana” não incumbirá ao Distrito Federal e 
Municípios, mas será de responsabilidade do próprio gerador. 
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12.3. O/a Defensor/a poderá questionar o poder público municipal no sentido de que este determine 
aos geradores (“estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços”) equiparados a domicílio32 
e aos grandes geradores, a fim de delimitar coerentemente a incidência do art. 27, § 2º, da Lei 
12.305/201033, que disciplina que a etapa de responsabilidade do gerador que for realizada pelo 
poder público deverá ser remunerada pelo respectivo gerador – mediante preço público.  

12.4. Se a Prefeitura estiver incluindo o manejo dos resíduos sólidos ou rejeitos descartados pelos 
grandes geradores, indevidamente e ilegalmente, na coleta, transporte ou disposição final 
convencional (dos “resíduos domiciliares ou equiparados” e de “limpeza urbana”), o gestor poderá 
eventualmente responder em “ato de improbidade administrativa por renúncia de receita”. 

 

Comitê de Acompanhamento de Coleta Seletiva. Controle Social e a Necessidade de 
Manutenção de um Processo de Construção Dialogal 

13. O/a Defensor/a Público/a poderá articular com o poder público a criação de um espaço para 
acompanhamento (Comitê) da agenda política municipal e das políticas públicas de gestão 
integrada de resíduos sólidos34, com a participação plural e paritária das/os próprias/os 
catadoras/es, defensorias públicas, ministérios públicos, universidades, sociedade civil, etc.35., com 
vistas a acompanhar, especialmente, a implantação do sistema municipal de coleta seletiva e o 
processo de inclusão das catadoras e dos catadores de material reutilizável e reciclável.  

                                                           
32 4.2 A Lei 12.305/2010, em seu art. 13, parágrafo único, autorizou ao poder público municipal (se caracterizados como 
não perigosos e em razão de sua natureza, composição ou volume) a equiparação dos “resíduos de estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços” (art. 13 caput inc. I alínea d) aos resíduos domiciliares. Desse modo, enquanto o 
município não instituir, por meio de lei e/ou decreto regulamentador, os parâmetros# para determinar os “geradores de 
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços equiparados a domicílio” e que, portanto, não serão 
considerados “grandes geradores”, deverá prevalecer a regra geral da Lei nº 11.445/2007, de modo que a gestão dos resíduos 
em qualquer um destes locais (estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços) não poderá ser considerada serviço 
público e não será de responsabilidade do Distrito Federal ou Municípios.   
33 Art. 27.  (...) 
§ 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. 
(destacamos) 
34  O direito da sociedade à informação e ao controle social figura dentre os princípios da PNRS no art. 6° inc. X. Por isso, 
deve ser assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua 
formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, no art. 47 
da Lei nº 11.445, de 2007 e na Lei n.º 12.305/2010 em seu art. 3° inc. VII. 
35 A complexidade da política pública inclusiva exige bastante diálogo, sempre com a participação das catadoras e dos 
catadores, além de parceiros identificáveis na localidade, tais como as universidades, a sociedade civil, os ministérios 
públicos (atentando-se para possíveis conflitos de interesses), conselhos municipais de meio ambiente (que dispõe de 
recursos provenientes do fundo de apoio ao meio ambiente), entre outros. 
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13.1 O trabalho em rede entre as cooperativas e associações também deve ser fomentado em tal 
espaço de participação do Comitê, incluindo a possibilidade de venda conjunta dos materiais 
recicláveis, resultando na ampliação do diálogo e no fortalecimento da atuação coletiva dos 
catadores e catadoras, inclusive com a possibilidade de organização em cooperativas de segundo 
grau (cooperativa de cooperativas). 

13.2 O/a Defensor/a Público/a, diante do protagonismo do/a catador/a na legislação ambiental e na 
PNRS36, deverá ser cientificado/a das atividades de elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos 
nacional, estaduais e municipais, podendo participar das discussões, apresentar propostas, realizar 
reuniões para escutar as partes interessadas e, posteriormente, acompanhar as ações, projetos e 
programas propostos e, em todas as etapas, prestar assistência ao coletivo de catadoras/es e zelar 
pela prioritária inclusão socioprodutiva destes profissionais37. 

 
Incineração e Recuperação Energética   
 
14. Caso o/a Defensor/a se depare com o licenciamento, instalação ou operação de um 
incinerador ou outra tecnologia de destruição de resíduos, com recuperação energética ou 
não38, deverá se atentar à ordem de prioridade disposta na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 
qual prevê a recuperação energética, como forma de disposição final de rejeitos e não de resíduos 
(artigo 9º, §1º, Lei 12.305/2010), considerando que a reciclagem trará maiores benefícios 
socioambientais. Além disso, recomenda-se que seja analisado não só o impacto ambiental e na 
saúde da população, mas também no trabalho das/os catadores/as de materiais recicláveis, 
observando a origem do financiamento do projeto para eventual atuação perante o órgão 
financiador39. 
 
 

                                                           
36  O Dec. 7404/2010, que regulamenta a PNRS, no Art. 45, § 1o impõe que os órgãos competentes assegurem ampla 
publicidade, inclusive por meio da rede mundial de computadores, à proposta preliminar, aos estudos que a fundamentaram, 
ao resultado das etapas de formulação e ao conteúdo dos planos referidos no Capítulo II deste Título, bem como assegurem 
o controle social na sua formulação, implementação e operacionalização. 
37 A gestão integrada (inclusiva) de resíduos sólidos concretiza-se por meio de um 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, nos termos do art. 3°, inc. XI, da Lei n.º 12.305/2010. 
38 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 274, DE 30 DE ABRIL DE 2019. Disciplina a recuperação energética 
dos resíduos sólidos urbanos referida no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010 e no art. 37 do Decreto nº 
7.404, de 2010. 
39 Sobre o assunto confira o “Protocolo de Atuação em Direitos Humanos para Defensoras(es) Públicas (os) em 
Projetos de Grandes Impactos” elaborada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Condege e 
disponível em: http://condege.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-de-Atuacao-Direitos-Humanos-
Projetos-de-Grandes-Impactos.pdf. Confira também a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes, internalizada no Brasil pelo Decreto.  
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PARTE II - ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO PRÁTICA 
 
Orientações Gerais - Levantamento de Informações 

15. O/A Defensor/a Público/a inicialmente levantará informações e contatará 
Cooperativas/Associações de Catadores/as, bem como Movimentos Sociais de Catadores/as para 
conhecimento das principais demandas locais; 
16. Sugere-se o mapeamento de como a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem sendo 
cumprida. Assim, o/a Defensor/a poderá realizar envio de ofício com os seguintes questionamentos 
ao Município: 
A) O Município realiza coleta de resíduos sólidos urbanos? 
B) Toda a população do Município é atendida pela coleta de resíduos sólidos urbanos? Em caso 
negativo, qual a parcela da população é atendida? 
C) O Município realiza coleta seletiva? 
D) Toda a população do Município é atendida pela coleta seletiva? Em caso negativo, qual a 
parcela da população é atendida? 
E) Qual é a destinação do material recolhido? 
F) Qual a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados mensalmente? Qual percentual advém 
de coleta seletiva? 
G) O Município possui aterro sanitário? Para qual(is) aterro(s) ou lixão(ões) os rejeitos são 
destinados? Há encaminhamento de resíduos ou rejeitos para incineradores ou fornos de 
coprocessamento? 
H) Os materiais coletados passam por triagem? Em caso afirmativo, qual a quantidade de material 
encaminhado para reciclagem e de rejeitos gerados após a triagem? 
I) O Município elaborou Política Municipal de Resíduos Sólidos ? Houve criação de alguma 
Secretaria ou coordenação responsável por implementar a Política de Resíduos Sólidos? Se sim, 
favor enviar cópia do ato instituidor. Elaborou programa, ações, ou plano de trabalho a ser 
implementados de acordo com cronograma de execução? Se sim, favor enviar cópia do respectivo 
ato instituidor. 
J) Como é feita a prestação do serviço de coleta seletiva? Quem é o responsável pelo transporte 
dos resíduos? Existe alguma empresa privada envolvida com a coleta seletiva? Especifique; 
K) Existem catadores/as de materiais recicláveis no Município? Sob qual forma de organização 
os/as catadores/as exercem tais atividades? O Município possui parceria com 
cooperativas/associações? Qual o trabalho desenvolvido por elas? Como ocorre a seleção das 
cooperativas/associações que recebem resíduos da coleta seletiva? O Município possui cadastro de 
catadoras e catadores autônomos?  
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L) Há remuneração pelos serviços prestados por Cooperativas/Associações de catadores (as)? Há 
contrapartida/incentivos/medidas indutoras e/ou linhas de financiamento do Município pelo serviço 
prestado por elas? Se sim, favor especificar. 
M) O Município realiza algum tipo de campanha de conscientização ambiental com a população 
a respeito da separação de resíduos sólidos e coleta seletiva? Há alguma orientação específica à 
população em relação ao descarte de materiais potencialmente contagiosos e de uso pessoal e 
sanitário, tais como lenços ou papel higiênico em sistemas destinados à coleta de resíduos 
recicláveis? 
N) Quais as cooperativas de catadores do município seguem os princípios básicos do 
cooperativismo ou são coopergatos40? 
O) O Município possui instituição de taxa ou tarifa para coleta seletiva e reciclagem, limpeza 
urbana ou manejo de resíduos sólidos? Quanto é destinado para a coleta seletiva e reciclagem 
anualmente? E para os outros de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos?  
P) Há prestação de serviço contratado voltado à chamada coleta de resíduos urbanos comum (não 
seletiva)? Em caso positivo, é realizada pelo próprio município (ou administração indireta) ou por 
sociedade empresária? Favor indicar o valor do contrato. 
Q) Qual a previsão orçamentária para a coleta de resíduos sólidos do município? Existe rubrica 
específica para o serviço de coleta seletiva? Em caso positivo, qual o valor? 
R) Existem lixões em atividade no município? Em caso positivo, nele há notícia da presença de 
catadoras/es? Se sim, o Município possui algum cadastro dessas/es trabalhadoras/es? Informar 
sobre esse ponto o que julgar necessário. 
S) Existe alguma forma de participação social na política pública de resíduos sólidos (comitê 
municipal, por exemplo)? 
T) Há recurso federal investido ou a ser aplicado na política pública municipal de resíduos sólidos? 
E recurso estadual?  
U) O município participa de algum consórcio (ou outra forma de parceria) para execução dessa 
política? Em caso positivo, especificar. 
V) O Município participa de alguma parceria ou de algum sistema de logística reversa? Favor 
especificar. As ações do poder público são remuneradas neste sistema de logística reversa? As 
cooperativas de catadores estão incluídas neste sistema? De que forma? 
 
Expedição de Recomendações  
 

                                                           
40 São as “chamadas “falsas cooperativas”, “coopergatos” ou  “cooperfraudes”, as quais são constituídas por empresários 
para intermediação de mão de obra, casos em que empregados são obrigados a se associarem às cooperativas para receberem 
remuneração nessa condição” (PEREIRA; SILVA, 2012, p. 65.). Disponível em 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3872/1/bmt53_econ04_novalei.pdf “A Nova Lei de cooperativas de trabalho 
no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações.” IPEA. Mercado de Trabalho. 53. Nov. 2012. 
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17. Caso os direitos das catadoras e catadores não estejam sendo observados, o(a) Defensor(a) 
poderá expedir RECOMENDAÇÕES ao Município como forma de advertência sobre as 
consequências jurídicas que poderão advir do seu desatendimento. 
17.1. Antes da expedição de recomendações, importante coletar informações sobre a política 
pública na ótica das catadoras e dos catadores para uma real compreensão dos problemas e 
eventual atuação em parceria com órgãos de controle, universidade, Ongs, movimentos sociais, 
entre outros, que auxiliarão no acompanhamento e eventuais negociações com o poder público. 
 
18. A proposta de uma reunião pode ser interessante para resolver eventual processo de ilegalidade 
da política pública local, com a participação de representantes da categoria. 
18.1 Havendo espaço para avanços, em especial no que se refere à inclusão social e econômica 
das/os catadoras/es, importante o papel de mediação (sem perder a parcialidade), buscando 
sempre que possível a manutenção da “mesa de negociação”, com propostas de possíveis soluções 
gradativas, tendo em vista a complexidade da implantação da política pública. 
 

Não cumprimento das Recomendações 

19. Depois de expedida recomendações e não cumpridas, o(a) Defensor(a) Público(a) ou órgão com 
atribuição para tanto poderá: 
 
19.1. Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar e apurar suposta 
violação de Direitos Humanos que tenha ocorrido, representando, dentre outros, aos seguintes 
órgãos para articulações e apuração de condutas que entender em desacordo com os ditames legais: 

- Ministério Público do Trabalho; 
- Ministério Público do Estado;  
- Ministério Público Federal; 
- O Tribunal de Contas da União, do Estado ou, onde houver, do Município; 
- Universidades e Institutos de Pesquisa para eventual apoio técnico; 

 
19.1.1. Sugere-se que a instrução do procedimento administrativo seja feita com a resposta ao 
pedido de informação realizado, a recomendação expedida, bem como declarações de atendimentos 
realizados com catadores/as e demais documentos pertinentes; 
 
19.2. Em caso de negativa de atendimento ou não cumprimento da recomendação expedida, 
conforme item acima, poderá ser proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 
conjunto com o Ministério Público, se o caso, para que os violadores se comprometam a cumprir os 
termos da Recomendação proposta, ensejando no pagamento de multa o descumprimento dos 
compromissos assumidos no TAC.  
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20. Caso infrutíferas as tentativas de composição extrajudicial, poderá ser analisada a viabilidade 
de propositura de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ou de outra medida judicial, se ao final dos 
procedimentos investigatórios for constatada a prática de ato ilegal por parte de agente público ou 
privado. 
 
21. Poderá ainda ser analisada a pertinência de acionamento de mecanismos internacionais de 
proteção dos Direitos Humanos (Sistema Interamericano ou Sistema das Nações Unidas) para 
apresentação da demanda41, caso esgotados os recursos internos para solucionar o caso ou havendo 
demora injustificada42. 
 
 
Brasília, XX de XXXXX de 2022 
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