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RESUMO

Legítimos destinatários dos direitos sociais, dentre os quais encontram-se os direitos trabalhistas e previdenciários, os profissionais da catação de 
materiais recicláveis vivem à sua margem e à míngua da proteção do Estado. Os atores dessa atividade são homens, mulheres e crianças das mais 
variadas idades que enfrentam essa dura realidade diariamente e tem na catação de material reciclável sua fonte de subsistência. Da falta de 
perspectiva vem a perpetuação da atividade, pois em que pese a criação de legislações especificas que protejam várias classes trabalhadoras, 
muitos catadores se encontram desguarnecidos e não contam com incentivos por parte dos governos para sua proteção, profissionalização e 
organização em ONGs ou cooperativas, o que lhes possibilitaria contratar diretamente com pessoas jurídicas, de direito publico ou privado, 
resultando em melhores lucros e eliminação da figura dos “atravessadores”, um dos tantos problemas enfrentados pelos catadores. Por tais 
razões se faz necessária a criação de ferramentas legais que possibilitem aos catadores contribuírem para a previdência social, em um sistema de 
custeio condizente com a sua realidade e condição econômica, em analogia ao que ocorre, por exemplo, com os segurados especiais rurais, um 
dos passos a serem dados nessa necessária e importante mudança. O presente trabalho destina-se a, por meio de estudo bibliográfico, identificar 
elementos caracterizadores da precarização da atividade exercida pelos catadores; demonstrar a degradação da dignidade advinda da 
precarização; bem como as vantagens de realizar coletivamente a catação de material reciclável; e indicar as legislações já existentes relativas ao 
tema, todavia, não praticadas em prol dos catadores, de modo a evidenciar a urgente necessidade de políticas publicas capazes de minimizar, 
senão extirpar, a precarização da atividade em debate. Com a pesquisa foi possível verificar a urgente necessidade da regulamentação e 
formalização da atividade exercida dos catadores de material reciclável, fim de que lhe sejam conferidas garantias estatais mínimas como, por 
exemplo, filiação a um Regime Previdenciário que lhe assegure o direito a algum beneficio e segurança em momentos de adversidade. Sem 
olvidar, contudo, que se trata de uma população de trabalhadores deveras castigada, e que compõe a massa de extrema pobreza do país, de 
modo que a contribuição para o Regime Previdenciário penderia de normas especificas destinadas a estes trabalhadores, a despeito do que 
ocorre, por exemplo, com os Segurados Especiais.  Lamentavelmente, embora os catadores de material reciclável exerçam uma atividade de suma 
importância nos dias atuais, dada a grande quantidade de resíduos sólidos que produzimos, e que equivocadamente chama-se de “lixo”, tem-se 
que estes trabalhadores são invisíveis, e não recebem apoio por parte dos governantes e da sociedade. Embora hajam leis que tratem do tema, 
como por exemplo a Lei Federal 12.305/2010, na qual consta, em síntese, que o governo estadual deve incluir os Catadores nas políticas de 
resíduos sólidos, além de incentivar a formação de cooperativas e associações de Catadores e a estruturação de seus galpões e equipamentos, 
podendo conceder financiamentos e incentivos fiscais para tal finalidade, falta ainda informação que chegue à esses trabalhadores e auxilio de 
entes que os auxiliem nessa organização. Não basta criar leis e direitos sem propiciar aos seus destinatários meios de acesso a eles, e seria cruel 
aplicar ao contexto a presunção de conhecimento da lei, esculpida no art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, eis que presunção absoluta de 
que todos conhecem a lei é algo que colide com a realidade social brasileira.
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