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AÇÃO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL: 

Fortalecendo a Educação, Profissionalização e Políticas Públicas 

 

 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, 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. 
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ACORDO DE RESULTADOS 
AÇÃO NACIONAL - MULTIPLICANDO A ESTRATÉGIA 

 

Os membros do Ministério Público brasileiro, reunidos durante o evento Ação 

Nacional – Multiplicando a Estratégia de ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL – 

Educação, Profissionalização e Políticas Públicas: 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do 

Planejamento Estratégico, busca a unidade e a integração do Ministério Público brasileiro; 

CONSIDERANDO que, para a consecução desses objetivos, foi lançado em 2011 o 

Mapa Estratégico Nacional, em que se definiu o caminho a ser percorrido pelo Ministério 

Público brasileiro para seguir sendo reconhecido pela sociedade como agente essencial de 

transformação social; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto, o CNMP vem promovendo 18 Ações 

Nacionais com o objetivo de concretizar os resultados institucionais do seu Mapa 

Estratégico Nacional; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 147/2016-CNMP expressamente estabelece 

que a Ação Nacional é instrumento complementar para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos do PEN-MP, por meio do qual as Comissões, sob a coordenação da Comissão 

de Planejamento Estratégico, definirão projetos, processos, ações e iniciativas de adesão 

voluntária e natureza indicativa; 

CONSIDERANDO que as Ações de números 2, 9 e 14, constantes do Mapa 

Estratégico Nacional, estabelecem, respectivamente que “o MP assegura o respeito aos 

direitos da criança e do adolescente”; “o MP assegura o direito ao trabalho digno”; e “o MP 

atua na prevenção e repressão ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas”. 
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CONSIDERANDO a presente Ação Nacional, realizada conjuntamente pela 

Comissão de Infância e Juventude (CIJ), pela Comissão de Planejamento Estratégico 

(CPE) e pelo Ministério Público do Trabalho; 

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE RESULTADOS de adesão às Ações 

2, 9 e 14 do Mapa Estratégico Nacional para propor a edição de Recomendação para 

atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e os Ministérios Públicos do 

Estados no desenvolvimento de estratégias e ações visando a garantia do direito à 

formação profissional por meio de contratos de aprendizagem aos adolescentes e jovens 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como a sua reintegração social 

quando cumpram medidas socioeducativas, nos termos da minuta aprovada ao final do 

evento que será submetida ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público para 

apreciação e aprovação. 

O presente Acordo de Resultados e seus aditivos serão disponibilizados no sítio 

eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público (www.cnmp.mp.br). A Comissão 

Especial de Infância e Juventude realizará o acompanhamento periódico das iniciativas de 

atuação conjunta do ramo e das unidades, inauguradas ou incrementadas a partir dessa 

Ação Nacional, e a Comissão de Planejamento Estratégico realizará o suporte 

metodológico e, conjuntamente, as Comissões realizarão, quando necessária, a divulgação 

de seus relatórios de execução. 

                                    Brasília (DF), 24 de maio de 2018. 

 

 

 

Sebastião Vieira Caixeta 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão 
de Planejamento Estratégico 

Leonardo Accioly da Silva 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão 
da Infância e Juventude 
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Ministério Público do Estado do Acre 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Alagoas 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Amapá 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Amazonas 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Ceará 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Goiás 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Maranhão 
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Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Pará 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado da Paraíba 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Pernambuco 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Piauí 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Paraná 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Rondônia 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Roraima 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de São Paulo 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado de Sergipe 
 
 
 
 

Ministério Público do Estado do Tocantins 
 
 
 
 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
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Ministério Público Federal 
 
 
 
 

Ministério Público Militar 
 
 
 
 

Ministério Público do Trabalho 
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RECOMENDAÇÃO /2018                        Brasília, 24 de maio de 2018. 

 
 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente - Coordinfância,  

E ...... 

 
 
CONSIDERANDO a Convenção sobre os Direitos da Criança da 

Organização das Nações Unidas (ONU), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14 de 
setembro de 1990, e promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990;  

 
CONSIDERANDO a Convenção 182 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto Legislativo 178, de 14 dezembro de 1999, e 
promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas 
de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, cuja lista está regulamentada 
pelo Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008 (Lista TIP); 

 
CONSIDERANDO a Convenção 138 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto Legislativo 179, de 14 dezembro de 1999, e 
promulgada pelo Decreto nº 4.134, de 15 de dezembro de 2002, que trata da Idade Mínima 
de Admissão ao Emprego; 

 
CONSIDERANDO os artigos 5º, 61 e 63 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer  trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 
CONSIDERANDO as alterações introduzidas pela Lei 10.097/00 aos art. 428 

a 433 da CLT, de que os estabelecimentos de qualquer natureza devem contratar aprendizes 
no percentual de 5% a 15% de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas 
funções demandem formação profissional; 
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CONSIDERANDO a Lei 11.180/05, que alterou a idade para ser um aprendiz, 

alcançando os adolescentes e jovens de 14 anos a 24 anos incompletos; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005, que 

regulamenta a contratação de aprendizes e o Decreto nº 8.740 de 4 de maio de 2016, que 
altera o artigo 23-A do Decreto nº 5.598, para autorizar o cumprimento da cota de 
aprendizagem pelos estabelecimentos que possuem peculiaridades em suas atividades ou 
locais de trabalho, as quais criam embaraços na realização da atividade prática, a que 
cumpram a sua cota em entidades concedentes de experiência prática do aprendiz, 
priorizando a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco 
social; 

 
RESOLVE: 
 
RECOMENDAR atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e 

os Ministérios Públicos do Estados visando ao desenvolvimento de estratégias e ações 
para a garantia do direito à formação profissional por meio de contratos de aprendizagem, 
oferecendo formação teórica e prática aos adolescentes e aos jovens em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica e a reintegração social de adolescentes e jovens que 
cumprem medidas socioeducativas. 

 
 



Plenário do CNMP

Infância e Juventude

Imprimir

Publicado em 14/6/19, às 16h00.

CNMP recomenda atuação conjunta entre MPT e MPs estaduais para

enfrentamento do trabalho infantil

 

Foi publicada hoje, 14 de junho, no Diário Eletrônico do Conselho Nacional do

Ministério Público, a Recomendação CNMP nº 70/2019. A norma dispõe

acerca da atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e os

Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios visando ao

enfrentamento do trabalho infantil e à profissionalização de adolescentes e

jovens.

A proposta, aprovada, por unanimidade, no dia 28 de maio, durante a 8ª

Sessão Ordinária de 2019, foi apresentada pelos conselheiros Leonardo

Accioly e Sebastião Caixeta e relatada pelo conselheiro Valter Shuenquener.

A proposição é fruto do acordo de resultados elaborado ao fim da Ação

Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil: Educação, Profissionalização e

Políticas Públicas. O evento foi realizado em maio de 2018, por iniciativa da Comissão da Infância e Juventude (CIJ/CNMP), presidida pelo

conselheiro Leonardo Accioly, e da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), presidida pelo conselheiro Sebastião Caixeta.

O conselheiro Valter Shuenquener incorporou ao texto sugestões formuladas pelo Ministério Público do Estado do Acre e pelo Ministério Público

do Trabalho e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

De acordo com o artigo 1º da recomendação, o Ministérios Público do Trabalho e os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal deverão,

sempre que possível, atuar conjuntamente visando ao enfrentamento do trabalho infantil, nos meios urbano e rural.

Nesse sentido, a atuação interinstitucional contemplará medidas que visem a assegurar o direito à formação profissional de adolescentes e jovens

por meio de contratos de aprendizagem. Além disso, as iniciativas ministeriais priorizarão os adolescentes e jovens em situação de

vulnerabilidade e risco social, em especial os que cumprem medidas socioeducativas, os que estão acolhidos e aqueles em situação de trabalho

infantil.

Ainda de acordo com a recomendação, o enfrentamento do trabalho infantil e a promoção da profissionalização de adolescentes e jovens poderão

ser realizados por meio de várias ações, como a realização de seminários locais para discussão e enfrentamento do trabalho infantojuvenil

reunindo, prioritariamente, procuradores do Trabalho e promotores de Justiça vinculados ao acolhimento institucional, ao sistema socioeducativo

ou, de modo geral, os promotores de Justiça que atuam na defesa da Infância e da Juventude.

Outra ação que consta da recomendação é a assinatura de termos de cooperação para destinação de verbas oriundas de Termo de Ajuste de

Conduta e Ação Civil Pública, por parte do Ministério Público do Trabalho, com fiscalização pelo Ministério Público Estadual ou Distrital, voltadas a

projetos vinculados à proteção da infância e da adolescência, entre outas questões que possam ser considerados relevantes.

A recomendação também prevê a realização de campanhas institucionais de promoção do direito à profissionalização de adolescentes e jovens,

visando à sua inserção em programas locais de aprendizagem voltado para o público em situação de vulnerabilidade social.

Processo: 1.00759/2018-29 (proposição).
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 70, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

Dispõe acerca da atuação conjunta entre o Ministério 

Público do Trabalho e os Ministérios Públicos dos 

Estados e do Distrito Federal e Territórios visando ao 

enfrentamento do trabalho infantil e à 

profissionalização de adolescentes e jovens. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, §2º, da Constituição da República e pelo artigo 147, 

inciso IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, e em 

conformidade com a decisão proferida nos autos da Proposição nº 1.00759/2018-29, julgada na 

8ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de maio de 2019; 

Considerando a Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações 

Unidas (ONU), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990, e 

promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990; 

Considerando a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto 

nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação 

Imediata para sua Eliminação, cuja lista está regulamentada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de 

junho de 2008 (Lista TIP); 

Considerando a Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 179, de 14 dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto 

nº 4.134, de 15 de dezembro de 2002, que trata da Idade Mínima de Admissão ao Emprego; 

Considerando os artigos 5º, 61 e 63 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA); 

Considerando o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, 

que proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

Considerando as disposições dos artigos 428 a 433 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em especial a que prevê que estabelecimentos de qualquer natureza devem 

https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=9668
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contratar aprendizes na proporção de cinco a quinze por cento de trabalhadores existentes em 

cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional; 

Considerando a Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, que alterou a idade para ser 

um aprendiz, alcançando os adolescentes e jovens de quatorze a vinte e quatro anos 

incompletos; 

Considerando o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, que prioriza a inclusão 

de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social durante o processo de 

seleção de aprendizes, além de autorizar a realização de atividades práticas em entidades 

qualificadas de formação técnico-profissional ou em entidades concedentes de experiência 

prática, a fim possibilitar o cumprimento da cota de aprendizagem por estabelecimento cujas 

peculiaridades constituam embaraço à realização de aulas práticas; 

Considerando a independência funcional dos membros do Ministério Público e a 

autonomia funcional e administrativa da Instituição, RECOMENDA: 

 

Art. 1º O Ministério Público do Trabalho e os Ministérios Públicos dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios deverão, sempre que possível, atuar conjuntamente visando ao 

enfrentamento do trabalho infantil, no meio urbano e rural, observadas as suas peculiaridades. 

§1º A atuação interinstitucional contemplará medidas que visem a assegurar o direito 

à formação profissional de adolescentes e jovens por meio de contratos de aprendizagem. 

§2º As iniciativas ministeriais priorizarão os adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social, em especial os que cumprem medidas socioeducativas, os que 

estão acolhidos e aqueles em situação de trabalho infantil. 

Art. 2º O enfrentamento do trabalho infantil e a promoção da profissionalização de 

adolescentes e jovens poderá ser realizada por meio das seguintes ações: 

I – realização de seminários locais para discussão e enfrentamento do trabalho infanto-

juvenil reunindo, prioritariamente, Procuradores do Trabalho e Promotores de Justiça 

vinculados ao acolhimento institucional, ao sistema socioeducativo ou, de modo geral, os 

Promotores de Justiça que atuam na defesa da Infância e da Juventude; 
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II – realização de reuniões periódicas para articulação da rede de proteção local, com 

a participação dos Procuradores do Trabalho e os Promotores de Justiça que atuam na defesa 

da Infância e da Juventude; 

III – constituição de grupos de trabalho locais que possam discutir e enfrentar a 

realidade do trabalho infanto-juvenil, considerando as particularidades da situação vivenciada 

no município ou região em questão; 

IV – assinatura de termos de cooperação para destinação de verbas oriundas de Termo 

de Ajuste de Conduta e Ação Civil Pública, por parte do Ministério Público do Trabalho, com 

fiscalização pelo Ministério Público Estadual ou Distrital, voltadas a projetos vinculados à 

proteção da infância e da adolescência, entre outas questões que possam ser considerados 

relevantes; 

V – realização de audiências públicas para a conscientização, a sensibilização e o 

estímulo ao cumprimento da Lei de Aprendizagem, com a presença do Ministério Público do 

Trabalho, dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e dos atores 

do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, proporcionando o 

envolvimento da sociedade local com a temática; 

VI – realização de campanhas institucionais de promoção do direito à 

profissionalização de adolescentes e jovens, visando à sua inserção em programas locais de 

aprendizagem voltados para o público em situação de vulnerabilidade social; 

VII – execução de outras ações que possam decorrer dos espaços de diálogo 

interinstitucional elencados nos incisos anteriores. 

Parágrafo único. Quando da reversão de verbas compensatórias em proveito de Fundos 

de Direitos da Criança e do Adolescente, as unidades do Ministério Público observarão, sempre 

que possível, se o respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente está em regular 

funcionamento, nos termos da lei. 

Art. 3º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, 11 de junho de 2019. 

 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


