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O Juiz Federal ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA, Diretor
do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais,
conforme designação constante da Portaria Presi/Asmag n° 234,
de 15.6.2010, do TRF-l' Região, publicada no e-D.J.F-l de
21.6.2010, Caderno TRF, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei n° 5.010/66, bem como o Provimento N°. 45/70, e alterações
posteriores, do Egrégio Conselho da Justiça Federal;

considerando o que dispõe a Resolução nO79, de 19.11.2009, do
Conselho da Justiça Federal, e Provimento COGER n° 38, de
12.6.2009,com redação dada pelo de n° 39, de 3.11.2009, ambos do
TRF-1' Região;

considerando o art. 225 da Constituição Federal, que estabelece a
todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

considerando os termos da Lei 6.938, de 31/08/1981, que dispõe
sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação;

considerando o Decreto 5.940, de 25/10/2006, que institui a
separação dos residuos recicláveis pelos órgãos e entidades da
administração pública
federal e sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis;

considerando o teor da PortariaIPRESI 600-107, de 17/0412008,
que instituiu o Programa de Coleta Seletiva Solidária dos residuos
recicláveis descartados no TRF l' Região;

considerando o interesse da Administração;

RESOLVE:

INSTITUIR O Programa de Coleta Seletiva Solidária no âmbito da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, observando-se os
seguintescritérios:

Capítulo I
Do programa de coleta seletiva

Art. I° Fica instituídoo Programa de Coleta SeletivaSolidária, com a
finalidade de promover a separação dos resíduos recicláveis
descartados e sua destinaçâo às associações ou cooperativas dos
catadores de materiaisrecicláveis.
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Art. 2° Para fins desta Portaria, considera-se:

I - coleta seletiva: coleta dos residuos recicláveis descartados,
separados na fonte geradora, para o encaminhamento ao processo de
reciclagem;

11 .- coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis
descartados, separados na fonte geradora, para destinação às
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

III - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno a
seu ciclo produtivo, rejeitados e inaproveitáveis pela Seccional e
Subseções Judiciárias.

Capítulo 11
Da habilitação de associações e cooperativas

Art. 3° Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis e
descartados no âmbito da Seção Judiciária de Minas Gerais e
Subseções Judiciárias as associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:

[ - estar formal e exclusivamente constituída por catadores de
materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda;

II - não possuir fins lucrativos;

III - possuir infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação
dos resíduos recicláveis descartados;

IV - apresentar o sistema de rateio entre os associados e cooperados.

~ I° Caberá às associações e cooperativas a apresentação à Comissão
de Coleta Seletiva Solidária da seguinte documentação comprobatória:

estatuto ou contrato social para os incisos I e lI;

declaração das respectivas associações e cooperativas para os incisos
III e IV.

Art. 4° A seleção das associações e cooperativas a serem habilitadas a
efetuar a coleta dos resíduos recicláveis na Seção ou nas Subseções
dar-se-á por meio de sorteio pela Comissão de Coleta Seletiva
Solidária.
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~I° Deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, com
vistas à realização de coleta dos materiais por um período consecutivo
de seis meses cada uma, podendo ser prorrogado por igual período,
seguida a ordem de colocação no sorteio.

~ 2° Serão firmados termos de compromisso entre a Seccional ou
Subseções Judiciárias e as cooperativas ou associações sorteadas,
classificadas em ]O e 2° lugares. As duas últimas classificadas serão
convocadas somente no caso de inadímplemento de uma ou das duas
primeiras colocadas.

~ 3° Concluído o prazo de seis meses pela última aSSOCIaçaoou
cooperativa sorteada, observado o disposto no ~ 2°, deverá ser
efetuado novo processo de habilitação, sorteio e assinatura de termo
de compromisso.

Capítulo IH
Da comissão de coleta seletiva solidária

Art. 5° Na Seccional e em cada Subseção Judiciária deverá ser criada
Comissão ou indicado servidor a quem caberá:

realizar diligências perante as associações ou cooperativas sorteadas,
com vistas à aferição do cumprimento das determinações prevístas no
termo de compromisso firmado;

orientar e supervisionar a execução do termo de compromisso;

Divulgar e oríentar as unidades internas das formas adequadas de
separação do lixo reciclável para destinação ao programa de coleta
seletiva solidária;

Capítulo IV
Das disposições finais

Art. 6° Deverão ser implementadas ações de publicidade de utilidade
pública que assegurem a lisura e igualdade na participação das
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no
processo de habilitação e sorteio.

Art. 7° Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Coleta
Seletiva Solidária e pela Secretaria de Administração da Seção
Judiciária de Minas Gerais.
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Art. 8° Fica revogada a Portaria n.1 O-57 DIREF, de 18 de maio de
2007 e demais disposições em contrário.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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TERMO DE COMPROMISSO

Por este instrumento particular, em que são partes a _
(Seção Judiciária de Minas Gerais ou Subseção), localizada _
CNPJ: doravante denominado DESTlNADOR,
representado neste ato pelo (nome do Diretor da
Secretaria de Administração), RG: , órgão emissor: _
CPF: , e a (nome da cooperativa/associação),
localizada nota) CNPJ:____ doravante
denominada DES-T~IN-A-T~Á-R-I-A-,representada pelo Sr.(a)
_____ (nome e cargo do(a) representante), RG: _
órgão emissor: , CPF: , têm, entre si como justo e
contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo de Compromisso tem por objeto a doação de
material reciclável às cooperativas/associações de catadores de
materiais recicláveis para fins de reciclagem, pelo período de 6 (seis)
meses, podendo ser prorrogado a critério das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS
PARTÍCIPES

I - Compete ao DESTINADOR:

a) efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis, evitando
sua disposição como lixo;

b) armazenar o material em local seguro, protegido contra intempéries
e ações de degradação, até que se tenha acumulado um volume que
justifique a coleta pela DESTINATÁRIA;

c) acompanhar, controlar e fiscalizar a execução deste Termo de
Compromisso, avaliando os resultados, por intermédio da Comissão
de Coleta Seletiva Solidária;

d) analisar as propostas de reformulação do Termo de Compromisso,
desde que apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de
justificativa e que não impliquem mudança do objeto;

e) normatizar e reorientar as ações deste Termo de Compromisso, se
for o caso, responsabilizando-se por ele, em virtude de paralisação das
atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo
que se evite a descontinuidade das ações pactuadas.
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II - Compete à DESTINATÁRIA:

a) executar as atividades previstas neste Termo de Compromisso com
rigorosa obediência ao objetivo pactuado, visando à promoção social
dos catadores de materiais recicláveis;

b) indicar ao DESTINADOR a equipe, composta exclusivamente por
cooperados, que realizará a coleta do material doado, no intuito de se
facilitar o acesso às dependências da Seção ou Subseção Judiciária;

c) não permitir a participação de terceiros não-cooperados na
consecução do objeto do presente contrato, ainda que a título gratuito
ou mediante relação empregatícia, salvo nos casos em que a
DESTINATÁRIA se utilizar de empresa intermediária para o
transporte de resíduos recolhidos na fonte geradora, devendo nessa
situação, indicar preposto para acompanhar a execução da coleta;

d) permanecer nas dependências do órgão apenas o tempo necessário
para realizar a coleta de forma responsável e eficiente;

e) transportar os volumes coletados diretamente da sede do
DESTINADOR até a empresa de reciclagem, registrar o peso do
material doado.

f) zelar pela limpeza e higienização do transporte do material
reciclável até a empresa de reciclagem;

g) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da
conduta dos cooperados das dependências do órgão;

h) não utilizar o material doado pelo DESTINADOR em finalidade
distinta da estabelecida neste Termo de Compromisso;

i) arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou
social decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem
como todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre
este Termo de Compromisso;

j) apresentar relatório, quando solicitado pelo Destinador, em que se
explicitem os resultados e beneficios obtidos por meio deste Termo de
Compromisso e fornecer informações ao DESTINADOR, sempre que
solicitado;
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k) comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no
cumprimento deste Termo de Compromisso;

l') não contratar menores de dezoito anos para trabalho noturno,
'perigoso ou insalubre e menores de quatorze anos para qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao disposto
no art. 7°, XXXIllI, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O DESTINADOR não se responsabiliza por
quaisquer danos ou prejuízos sofridos pela DESTINATÁRlA ou seus
cooperados na coleta ou no transporte do material doado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

A DESTINATÁRIA deverá identificar os catadores por meio de
uniforme ou crachá específicos, a fim de viabilizar a retirada dos
materiais com segurança.

~ I° A Comissão de Coleta Seletiva Solidária estabelecerá os dias e
horários para o recolhimento dos materiais pela DESTINATÁRlA.

~ 2° Caso os materiais não sejam recolhidos pela DESTINATÁRIA
nos dias e horários preestabelecidos pela Comissão de Coleta Seletiva
Solidária, a Seção ou Subseção poderá, a seu critério, providenciar
outra destinação aos materiais, para que seus trabalhos não fiquem
prejudicados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a
execução do presente Termo de Compromisso, sendo que a
consecução das ações previstas correrá à conta do orçamento próprio
de cada partícipe, na medida de suas obrigações.

CLÁUSULA QmNT A - DA RESCISÃO

O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido a qualquer
,,tempopor:

a) vontade de uma das partes, mediante comunicação formal, com
aviso prévío de, no minimo, 30 (trinta) dias;
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b) inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da
DESTINATÁRIA;

c) ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Termo de Compromisso.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de impropriedade ou
irregularidade na execução deste Termo de Compromisso, será
suspensa a doação de materiais recicláveis, notificando-se a
DESTINATÁRIA para sanear a situação no prazo máximo de 30
(trinta) dias, sob pena de rescisão deste Termo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO

Fica vedada a realização de ação promocional ou de publicidade,
salvo as de caráter educativo ou de orientação social, previamente
autorizadas pelas partes interessadas no presente Termo, desde que
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro de para se dirimirem
quaisquer questões decorrentes do presente instrumento que não
possam ser resolvidas pela mediação administrativa, por força do art.
109 da Constituição Federal.
E, por estarem, assim, em acordo, firmam as partes o presente Termo
de Compromisso em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.
______ (MG),__ de de 20_.

(Representante da Justiça Federal)

(Representante da Cooperativa/Associação)
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