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Princípio fundamental

• Proteção integral – art. 69 ECA – trabalho 
decente 

• Alteração na CLT em 2000 para ampliar a 
aprendizagem profissional, abarcando a 

doutrina da CF/88 
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Direito à profissionalização e à proteção ao

trabalho
Artigo 62

A aprendizagem é a formação técnico-profissional ministrada ao 

adolescente segundo as diretrizes e bases da legislação de educação 

em vigor, implementada por meio de um contrato de aprendizagem

Artigo 124

Direito do adolescente privado de liberdade 

XI – receber escolarização e profissionalização

O que diz o Estatuto da Criança

e do Adolescente?



Contrato de aprendizagem – o que é? 
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- contrato de trabalho especial

- ajustado por escrito e por prazo determinado

- 14 anos e menor de 24 anos (exceto pessoa com
deficiência)

- inscrito em programa de aprendizagem, formação
técnico-profissional

Artigo 428 da CLT



Por que fomentar a aprendizagem 
profissional

BENEFÍCIOS

• para o aprendiz – inserção social

• Para as empresas – qualificação e visibilidade 
social
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2010



Quem está obrigado a empregar e 

matricular

• Os estabelecimentos em geral, que tenham pelo menos 7 (sete)

empregados (excluídas pequeno e microempresas)

• empresas públicas e sociedades de economia mista

número de aprendizes: 5% a 15% das funções que demandem

formação profissional (artigo 429 da CLT)

3 ATORES

adolescente – empresa – entidade formadora
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SINASE – profissionalização e 

inclusão

CLT. Art. 429, parágrafo segundo: Os estabelecimentos de que trata

o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)

Lei 12.594/12 e a profissionalização. Sistema “S” e a capacitação

para o trabalho – disponibilizar vagas

SENAI, SENAC, SENAR, SENAT 
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Novidade em 2016

DECRETO 8.740 – COTA SOCIAL
Cumprimento alternativo da cota

Estabelecimentos com atividades peculiares – experiência 
prática em outro local

INCLUSÃO de jovens e adolescentes em situação de risco ou 
vulnerabilidade social, tais como:

I – adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em 
cumprimento de medidas socioeducativas



Medidas socioeducativas

Advertência (art. 115 do ECA)

Obrigação de reparar o dano (art. 116 do ECA)

Prestação de serviços à comunidade (art. 117 do ECA)

Liberdade assistida (arts. 118 e 119 do ECA)

Semiliberdade (art. 120 do ECA)

Internação (arts. 121 a 125 do ECA)
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Decreto 8.740/2016

Onde estarão os aprendizes?

I – órgãos públicos

II – organizações da sociedade civil

III – unidades do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - Sinase
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2015





SEMANA NACIONAL DA APRENDIZAGEM 
desde 2016

Promovida pelo Ministério Público do Trabalho, 
Tribunal Superior do Trabalho e Ministério do Trabalho 

Em 2018 a SNA será de 13 a 17 agosto

Audiências públicas e vários outros eventos para 
chamar a atenção ao tema
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Rio de Janeiro – como tudo começou

Acordo de Cooperação

MPT – MPE – TJ – TRT – MTb - AMATRA –

DEFENSORIA PÚBLICA
25-11-2016

Ações para oferecer formação profissional por meio de contratos 
de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas e de acolhimento institucional



Acordo de Cooperação

CIERJA – Comissão Interinstitucional do Estado do Rio 

de Janeiro para a Aprendizagem

* reuniões mensais ordinárias 

* Apoio estrutural TJ - CEVIJ – Varas da Infância e 
Juventude
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Central de Aprendizagem – Corregedoria do TJ

mantém atualizado o banco de dados de:

adolescentes em cumprimento de medida 
e em acolhimento institucional

Telefone – número disponível para as empresas 

E-mail:
centraldeaprendizagem@tjrj.jus.br

ACORDO DE COOPERAÇÃO
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Projeto Criando Juízo
Prêmio Innovare dezembro/17

Cursos de aprendizagem profissional com 330 

adolescentes em medida de internação (Degase) e 

de semiliberdade

Termo de Compromisso entre 4 empresas e MTb –

sempre com a parceria do MPT e do TRT - verba 

do PRONATEC para os cursos - IFRJ

Contratação pela “cota social” (Decreto 

8740/16) – adolescentes com carteira 

assinada e direitos trabalhistas
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Projeto Criando Juízo

1ª fase – março/17

IFRJ – Microempresário Individual (MEI) – recursos 

Pronatec

2ª fase – agosto/17

Instituto Arcade

Camp Mangueira

- Mecânica de automóveis

- Informática

- Mecânica de manutenção de 

computadores

- Lancheiro

- Auxiliar de cozinha
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Principais dificuldades

- Sensibilização das empresas

- Documentação básica

- Deslocamento dos adolescentes em semiliberdade

- Resistência da estrutura

- Defasagem escolar

- Progressão da medida



Acordo de Cooperação Técnica
15-03-2017 

Coordinfância e Comissão Permanente da 

Infância e da Juventude – COPEIJ

Oportunizar a qualificação profissional por contratos de 

aprendizagem a adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social e em cumprimento de medidas 

socioeducativas
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http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-

2edicao/videos/t/edicoes/v/menores-infratores-ganham-

chance-de-trabalhar-e-estudar/5715661/

(4min)

“COM UMA CHANCE A PESSOA PODE SE LEVANTAR!”

Jornal RJ-TV, 10 de março de 2017

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/menores-infratores-ganham-chance-de-trabalhar-e-estudar/5715661/


It’s a long way – Caetano Veloso

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=its
+a+long+way+caetano+veloso#id=1&vid=cea2955ec11291d16d6e

e7ef068bf647&action=click



DENÚNCIAS

www.mpt.mp.br

OBRIGADA!

Dulce Martini Torzecki
dulce.martini@mpt.mp.br
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