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Apresentação do Case: Atuação do MP na prevenção da 
prostituição infantojuvenil 
Denise Casanova Vilela
Promotora de Justiça (MP/RS)

Painel de Debates

Palestra: Responsabilização e proteção
O SUAS e o MP no enfrentamento ao trabalho infantil
Maria Yvelônia Barbosa
Coordenadora-geral de Medidas Socioeducativas e Programas 
Intersetoriais do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS)

Painel de Debates

Palestra: A influência da erradicação do trabalho infantil no 
alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável
Maria Cláudia Falcão
Coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Painel de Debates

Intervalo para almoço

Palestra: O papel dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente frente as violações para erradicação do trabalho 
infantil 
Glicia Thais Salmeron de Miranda
Advogada

Painel de Debates

Apresentação da Metodologia do Projeto Ação Nacional: 
MultiPlicando a Estratégia 
Ana Lara Camargo de Castro
Membro Auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico/CNMP
Rogério Carneiro Paes
Assessor da Comissão de Planejamento Estratégico/CNMP

Plenária para a consolidação do Projeto

Coffee bye e encerramento do evento

Apresentação do Case: Vulnerabilidade de crianças e 
adolescentes residentes no campo 
Marcos Gomes Cutrim
Procurador do Trabalho (MPT/RO)
Marcos Valério Tessila de Melo
Promotor de Justiça (MP/RO)

Painel de Debates

Conclusão das atividades do primeiro dia
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Credenciamento

Acolhimento e boas-vindas do Vice-Procurador-Geral da República, 
Luciano Mariz Maia

Apresentação da Ação Nacional do Ministério Público de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil - Educação, Profissionalização 
e Políticas Públicas -  com o Presidente da Comissão de Infância e 
Juventude (CIJ), Conselheiro Laonardo Accioly da Silva

Apresentação do Projeto Ação Nacional: MultiPlicando a Estratégia 
com o Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), 
Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta

Abertura: Projeto Versos de Liberdade
Adolescentes em situação de acolhimento institucional e 
cumprimento de medidas socioeducativas
Elisa Lucinda dos Campos Gomes
Atriz, cantora, jornalista e poetisa

Apresentação do Projeto Resgate a Infância (MPT)
Patrícia de Mello Sanfelice
Procuradora do Trabalho (MPT/RS)

Painel de Debates

Intervalo

Palestra: Apredizagem e o sistema socioeducativo
Dulce Martini Torzecki
Procuradora do Trabalho (MPT/RJ)

Painel de de Debates

A COMISSÃO DA INFÂNCIA
E JUVENTUDE (CIJ)

programação
23 de maio DE 2018

a ação nacional

AÇÃO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO
AO TRABALHO INFANTIL:
educação, profIssionalização e
políticas públicas

a comissão de planejamento 
estratégico (CPE)

A Ação Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil reflete a 
concretização do objetivo estratégico do Conselho Nacional do 
Ministério Público de solidificar a atuação integrada dos Ministérios 
Públicos dos Estados e União em defesa dos direitos da infância e 
adolescência.

A eliminação do trabalho infantil depende de uma atuação 
articulada do sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente com o escopo de fortalecer políticas públicas ligadas à 
Educação e Saúde prioritariamente. A profissionalização dos 
adolescentes e jovens, seja no tocante à aprendizagem ou inserção 
no mercado de trabalho, deve ser incentivada, tudo em harmonia 
com a Convenção 182 - sobre Proibição das Piores Formas de 
Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação - da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificada pelo Estado 
brasileiro em 12/09/2000.

O panorama nacional exige do Ministério Público uma atuação 
planejada, sendo imprescindível a interação com outras áreas do 
saber, bem como a troca de experiências, a fim de facilitar o 
aprimoramento da atuação dos membros do Ministério Público.

A presente ação, idealizada pela Comissão da Infância e Juventude 
em parceria com a Comissão de Planejamento Estratégico e a 
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente – COORDINFÂNCIA do Ministério Público 
do Trabalho, visa a traçar estratégias conjuntas entre as instâncias 
públicas governamentais e sociedade civil para a proteção da 
infância e adolescência, mormente no que concerne às políticas de 
prevenção e enfrentamento das piores formas de trabalho infantil.

A Ação Nacional é instrumento da Resolução CNMP nº 147/2016, 
que se desenvolve a partir de iniciativa das Comissões Permanentes 
do Conselho Nacional do Ministério Público, sob a coordenação da 
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). Destina-se, por meio 
de adesão voluntária dos ramos e das unidades, a contribuir na 
elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o 
atingimento dos objetivos estratégicos traçados no Planejamento 
Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP). 

A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), conforme disposição 
do artigo 4º da Resolução CNMP nº 147/2016, é a responsável pela 
gestão do planejamento estratégico nacional do Ministério Público, 
sendo da sua competência atuar para o incremento da eficiência e 
do desenvolvimento institucionais. 

Esta comissão tem como premissa a tutela do melhor interesse da 
infância e juventude e, para tanto, fiscaliza e auxilia a atuação de 
todos os Ministérios Públicos da Federação, a fim de que estejam 
sempre diligentes na proteção dos direitos e garantias das crianças 
e dos adolescentes.


