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Metas institucionais do MPT

- Erradicação do trabalho escravo e degradante – CONAETE

- Combate às fraudes nas relações de trabalho - CONAFRET

- Combate às irregularidades trabalhistas na Administração Pública - CONAP

- Defesa da saúde do trabalhador e de um meio ambiente de trabalho sadio - CODEMAT

- Liberdade sindical – CONALIS

- Regularidade do trabalho nos portos – CONATPA

- Combate à discriminação nas relações de trabalho - COORDIGUALDADE

- Erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente – COORDINFANCIA



Por que o trabalho infantil deve ser 

combatido - MITOS E PREJUÍZOS

 Reflexão inicial – Vida Maria

 Mitos do trabalho infantil

- “o trabalho da criança/adolescente ajuda na formação do caráter”

- “o trabalho da criança/adolescente ensina regras e disciplinas”

- “o trabalho da criança/adolescente ajuda na manutenção da família”

- “é melhor trabalhar do que ficar na rua”

- “a pessoa que trabalha se beneficia pela experiência profissional”

- “é bom aprender a profissão dos pais”

- “criança tem que ter atividade”

- “trabalho não faz mal a ninguém, eu trabalhei e não morri”

- “se a criança estudar, pode trabalhar”

Vida Maria.mp4


A COORDINFÂNCIA

 Coordenadoria nacional estratégica com objetivo de promover, supervisionar e

coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e

adolescentes, dando tratamento uniforme e coordenado ao referido problema.

 Formas de ação: participação em fóruns e comissões interinstitucionais (FNPETI, FNAP,

CONAETI, COPEIJ, CNMP); publicação de notas técnicas (intranet da

COORDINFÂNCIA); campanhas (corrida contra o trabalho infantil – TTT Travessia Torres

Tramandaí/RS, “trabalho infantil não é folia” – carnaval 2018, “quem escolhe a infância

do seu filho é você”, #chegadetrabalhoinfantil); organização e/ou participação em

audiências públicas, seminários, congressos; manifestações e pareceres em projetos de

lei; grupos de trabalho (cadeia produtiva do cacau, aprendizagem rural e trabalho de

atletas); atendimento constante a demandas de imprensa; estabelecimento de termos

de cooperação com OIT, UNICEF; apoio a projetos de estímulo à aprendizagem e

similares – ex: Projeto Versos de Liberdade (parceria OIT e Casa Poema), 100 milhões

com 100 milhões (com Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi



 Focos de atuação:

• Promoção de políticas públicas para a prevenção e erradicação do trabalho 
infantil

• Efetivação da aprendizagem

• Proteção de atletas mirins

• Trabalho infantil artístico

• Exploração sexual comercial

• Autorizações judiciais para o trabalho antes da idade mínima

• Trabalho infantil doméstico

• Trabalho em lixões

• Outras

 Modus operandi principal: Projeto Resgate a Infância



Projeto “Resgate a Infância”

 Criação: Portaria 659/2016

 Projeto unificado do MPT para o combate ao trabalho infantil

 Eixos:

- Educação (MPT na Escola)

- Profissionalização (aprendizagem)

- Políticas públicas (articulação da rede de proteção municipal)

portaria-de-instituicao-do-projeto-resgate-a-infancia.pdf


Eixo Educação

 Objetivo: transformar as escolas em multiplicadores do conhecimento sobre o
trabalho infantil e a necessidade de seu combate e erradicação

 Se estabelece por meio da capacitação de técnicos e multiplicadores

 Eixo de atuação proativa promocional

 Culminâncias: Prêmio Estadual e Nacional



Eixo políticas públicas

 Reconhecido pelo Prêmio CNMP em 2013

 Foco principal: municípios que recebem cofinanciamento do PETI

 Eixo de atuação proativa promocional e investigativa

 Tem como objetivos:

- a articulação da rede de proteção;

- a identificação dos problemas recorrentes no município, relativamente a trabalho
infantil;

- a efetivação de políticas públicas, mediante comprometimento do município
(TAC/ACP), no combate ao trabalho infantil



Eixo profissionalização

 Aprendizagem como alternativa ao trabalho infantil

 Eixo de atuação proativa e investigativa

 Importante parceria com Ministério do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho

– Semana Nacional da Aprendizagem

 Priorização das pessoas encontradas em situação de trabalho proibido, e de

pessoas em situação de vulnerabilidade (em acolhimento institucional, em
medida socioeducativa...) – Importância do Decreto 8740/2016



O que é necessário para o projeto se tornar 

realidade?

 Análise do município

 Parceria com o coordenador regional e o colega responsável pelo local – ações

continuadas, não pontuais

 Construção de parceria com os agentes políticos locais, especialmente

Promotores de Justiça, Juízes do Trabalho e Juízes da Infância

 Sensibilização para o enfrentamento dos mitos que envolvem o trabalho infantil



Reflexão final: qual é a diferença?
















