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A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL: UM COMPROMISSO DE 
ERRADICAÇÃO SEM O DEVIDO COMPROMETIMENTO 
 

Laís Pinheiro Lourenço Fonseca1 

 

RESUMO: Este artigo versa sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil. Seu 
objetivo é analisar se as políticas públicas de erradicação do trabalho infantil no Brasil 
são eficazes para erradicar de forma definitiva esta problemática no país. A presente 
pesquisa está dividida em três seções. A primeira seção relata sobre o trabalho infantil 
no Brasil de uma forma histórica. A segunda seção aborda a vedação ao trabalho 
infantil no ordenamento pátrio e internacional. A terceira seção trata sobre as atuais 
políticas de erradicação do trabalho infantil e sua execução. Metodologicamente, foi 
utilizado o procedimento bibliográfico e documental, concluindo-se que as políticas 
atuais ainda são ineficazes para a erradicação do trabalho infantil no Brasil. 
  
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Consolidação das Leis do Trabalho. Direitos 

Humanos. Exploração do Trabalho Infantil. Crianças. Adolescentes. Políticas 

Públicas. Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho versa sobre o tema da exploração do trabalho infantil no 

Brasil. Este fenômeno ainda está presente na vida de diversas crianças e 

adolescentes do território brasileiro. Famílias desestruturadas economicamente e 

educacionalmente necessitam que crianças sejam introduzidas no trabalho precoce 

para que prestem auxílio na subsistência familiar. 

Ocorre que, o trabalho infantil e de adolescentes é vetado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e só admite- se a contratação de menores em caso de contratação 

na modalidade aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

Diante da necessidade pela busca de sanar a fome e a miséria, o trabalho 

infantil é visto como uma solução para algumas famílias, mas por se tratar de trabalho 

exercido de forma ilícita, acabam sendo exploradas para exercer piores formas de 

trabalho, assim denominadas pela Organização Internacional do Trabalho, podendo 

ser denominadas ainda de subempregos. 

                                                           
1 Estudante do 10º período do curso de Direito do Uniabeu Centro Universitário  
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Crianças e adolescentes exercem atividades laborais de forma a causar 

prejuízos à sua saúde, pois, são submetidos a trabalhos expostos desde fortes chuvas 

e frio até altíssimas temperaturas, sem que haja oportunidade de serem bem 

alimentados. Trabalhadores estes, que muitas das vezes possuem partes de seus 

corpos mutilados, devendo continuar a ser submetidos a todos os riscos que o trabalho 

exploratório oferece, para que assim, consigam auxiliar no sustento de suas famílias. 

O objetivo principal desta pesquisa é o de questionar as políticas de 

erradicação do trabalho infantil. Por isso, se propõe realizar um estudo das políticas 

públicas de erradicação do trabalho infantil no Brasil, apresentando uma análise de 

sua ineficácia, levando em consideração o ponto de vista histórico da elevação do 

trabalho infantil no Brasil e da não erradicação do trabalho infantil no Brasil até os dias 

atuais.  Além disso, se intentará estudar o surgimento de atividades exploratórias 

infantis no Brasil, bem como mencionar os direitos das crianças e dos adolescentes e 

a proibição do trabalho infantil no Brasil, como também especificar as políticas 

públicas de erradicação do trabalho infantil desenvolvidas no Brasil nos últimos anos. 

O presente TCC está dividido em três seções. Na primeira seção a atenção 

estará voltada para as atividades exploratórias infantis no Brasil, que trata de relatar 

o surgimento das atividades laborais infantis no Brasil e sua evolução histórica. Na 

segunda seção serão apresentados os direitos das crianças e adolescentes e a 

proibição ao trabalho infantil. Na terceira seção se objetivará considerar as políticas 

públicas de erradicação do trabalho infantil, enfocando a ineficácia destas políticas na 

tentativa de erradicação da exploração do trabalho infantil no Brasil. 

A escolha desse tema é de grande relevância, pois, se trata de um assunto 

que ainda se faz muito presente na atual realidade da sociedade brasileira desde os 

tempos mais remotos, principalmente nas partes mais carentes do país.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio acerca do trabalho infantil, cujas suas informações 

são modificadas conforme o ano de realização da pesquisa e de seus respectivos 

resultados. Na mais atual pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

(IBGE) sobre o trabalho infantil, realizada em 2016, foi constatado que um milhão e 

oitocentas mil crianças e adolescentes estavam realizando trabalho precocemente. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa científica de natureza pura, de 

abordagem qualitativa e quantitativa, realizada por meio de método dedutivo, e de 

procedimento bibliográfico e documental, quanto aos objetos é de natureza descritiva. 
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1- ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS INFANTIS NO BRASIL  

       

  Preliminarmente, é de suma importância exprimir o significado da palavra 

“trabalho” para após dar seguimento ao presente. O doutrinador Plácido e Silva (2014, 

p.696) conceituou a palavra da seguinte forma: 

De trabalhar, genericamente, entende-se a ação de trabalhar, sendo, assim, 
de significação equivalente à obra, ocupação, tarefa, função, ofício, serviço, 
mister, emprego, missão, cargo, encargo, faina etc.  

 Trabalho então, entender-se-á todo esforço físico, ou mesmo intelectual, na 
intenção de realizar ou fazer qualquer coisa. 

 
 Partindo de uma visão histórica, a doutrinadora Vólia Bomfim Cassar (2018, 

p.23) classifica a palavra “trabalho” como: 

 [...] decorre de algo desagradável: dor, castigo, sofrimento, tortura. O termo 
“trabalho” tem origem no latim – tripalium, espécie de instrumento de tortura 
que pesava sobre os animais. Os nobres, os senhores feudais e os 
vencedores não trabalhavam, pois consideravam o trabalho uma espécie de 
castigo. Com o passar do tempo, foram surgindo as variações, como tripaliare 
(trabalhar) e trepalium (cavalete de três paus usado para aplicar a ferradura 
aos cavalos). 

 
  O Ministério do Trabalho em seu III Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador mais 

especificamente traz o conceito da expressão “trabalho infantil” (2018, p.5): 

O termo “trabalho infantil” refere-se às atividades econômicas e/ou atividades 
de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, 
realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos 
independentemente da sua condição ocupacional. 

 A exploração do trabalho infantil é um mal que por muito tempo vem assolando 

grande parte da população infanto-juvenil do Brasil. Desde a era da Colonização do 

Brasil havia exploração do trabalho infantil, os primeiros casos registrados foram no 

período em que as grandes embarcações de Cabral começaram a chegar no território 

brasileiro. Especula-se que 10% dos embarcados eram crianças e adolescentes de 

faixa etária entre 9 (nove) e 16 (dezesseis) anos, denominados de Pajens e Grumetes 

(RAMOS, 1999). 

 A diferença entre os grupos denominados Pajens e Grumetes era nas 

atividades em que realizavam. Os Pajens realizavam atividades menos severas, já os 

Grumetes ficavam com as que exigiam mais força física, as atividades mais 

intoleráveis. 
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 O grupo dos Grumetes era composto por crianças que realizavam as 

atividades mais árduas. Além disso, os grumetes eram abusados sexualmente pelos 

marujos, possuíam alimentações horríveis e eram expostos a inúmeros castigos 

(CUSTÓDIO, 2007). 

 Quantos aos Pajens, estes realizavam atividades mais brandas, dificilmente 

recebiam punições severas. Estes eram encarregados de cuidar do conforto dos 

oficiais, incluindo arrumar o local para as refeições (RAMOS, 1999). 

 A chegada dos Padres Jesuítas asseverou ainda mais o trabalho infantil no 

Brasil, pois eles chegaram em território brasileiro proferindo a ideologia que só é 

possível conquistar os céus através do trabalho (CUSTÓDIO, 2009). 

 Os portugueses passaram a explorar as terras brasileiras e a exploração 

infanto-juvenil passou a ser advinda da agricultura, pois, foi observado pelos senhores 

donos de escravos, que crianças eram ótimas mãos de obra para a agricultura em 

decorrência da fácil adaptação às atividades exploratórias, além de ser mãos de obra 

barata, quase gratuita. 

 Na época da colonização, o trabalho era visto como uma espécie de castigo 

pelos nobres, portanto, estes utilizavam-se da mão de obra dos negros, indígenas, 

mulheres e crianças, por julgá-los como seres inferiores. 

 No período da colonização, a economia brasileira era baseada na agricultura, 

crianças eram recrutadas para laborar em favor dos europeus nas grandes fazendas 

sem nenhuma recompensa por seus trabalhos, como se vê a seguir:  

[...] as crianças sempre foram exploradas, mas como a escravatura cobria o 
trabalho com adultos e crianças, as crianças órfãos e pobres eram recrutadas 
para o trabalho das fazendas e das casas grandes dos “senhores”, onde eram 
exploradas e abusadas, mais do que os filhos dos escravos que valiam 
dinheiro e essas não valiam. Antes da extinção da escravatura nenhuma 
criança recebia algum ganho pelo trabalho que executava (GRUNSPUN, 
2000, p. 51/52). 

  
 Logo após o fim da escravidão as ações de assistência de cunho particular, 

foram transferidas ao Estado, onde este deveria erradicar todas as formas de trabalho 

ilícito. 

Com o fim da escravidão, revelou-se uma grande crise financeira no país, 

devido à libertação dos escravos sem vínculo empregatício. A escravidão mostrou 

àquela época que a criança era a melhor forma de adaptação ao trabalho, mão de 

obra boa e barata. 
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Posteriormente, a economia do país foi movida pelas indústrias, onde 

continuou utilizando a mão de obra infantil. Em uma de suas obras Josiane Rose Petry 

Veronese (1999, p. 34), relatou acerca da mão de obra de crianças utilizada nas 

fábricas: 

No Brasil, desde o início das primeiras experiências orientadas para a 
industrialização, as crianças oriundas de famílias operárias ingressavam nas 
fábricas sempre com pouca idade. Essa era a forma de garantir a 
aprendizagem de um ofício e também de contribuir para a manutenção das 
condições de subsistência das famílias.  

A primeira norma que vislumbrou amparar as crianças e adolescentes no 

Brasil surgiu em 1891, foi o Decreto n.º 1.313, autorizado pelo General Manoel 

Deodoro da Fonseca, na época Chefe do Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brasil (OLIVA, 2006). Este decreto que não permitia a contratação 

de menores trabalhadores com menos de 12 (doze) anos de idade em fábricas, salvo 

na modalidade de aprendizado a partir dos 8 (oito) anos completos. Esse decreto 

vetava ainda o trabalho de crianças em máquinas em movimento e faxina.  

No Brasil, a concretização do Direito do Trabalho surgiu através da 

Consolidação das Leis do Trabalho, criadas pelo Decreto-Lei n.º 5.452 em 1º de maio 

de 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. 

Em 1971 iniciou a proibição de pessoas menores de 14 (quatorze) anos 

realizarem atividades em fábricas. 

De acordo com a Organização do Trabalho a exploração sexual infantil, 

realização laborais análogas à escravidão, utilização de mão de obra de crianças e 

adolescentes para realização de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. 

Atividades laborais que possam fornecer mais risco à saúde de crianças e 

adolescentes. Estas atividades estão ligadas à exposição de crianças e adolescentes 

ao manuseio de máquinas, atividades realizadas por longas horas sem descanso e 

alimentação adequada e em turnos noturnos, que expões crianças ao abuso físico e 

moral.2 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza pesquisa de 

forma contínua sobre o trabalho infantil no Brasil, a denominada Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios contínua (PNAD Contínua) Sua mais recente realização 

                                                           
2 OIT. Piores Formas de Trabalho Infantil. Convenção n.º 182. Disponível em 
<https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_446122/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 
22 mar. 2019. 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_446122/lang--pt/index.htm
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foi em 2016 e traz dados estatísticos informando que  um milhão e oitocentos mil 

crianças e adolescentes estavam exercendo atividades laborais na época da 

pesquisa. 

A pesquisa aponta que 73% (setenta e três) porcento dos trabalhadores 

infantis entre 5 (cinco) e que 13 (treze) anos estão ocupados realizando atividades 

prestando auxílio à familiares, e 66% (sessenta e seis por cento) dos jovens entre 14 

(quatorze) e 17 (dezessete) anos são empregados. 

Foi descoberto através da pesquisa que jovens trabalhadores de idade entre 

5 (cinco) e 9 (nove) anos estão expostos à jornadas semanais em torno de 8 (oito) 

horas. 

A região brasileira com maior índice de trabalhadores infantis com faixa etária 

entre 5 (cinco) e 13 (treze) anos é a Norte, já a região Sudeste é a região com menor 

índice de jovens trabalhadores do Brasil. 

Em relação ao gênero das crianças apontadas na pesquisa, notou-se que 

34,7% são do sexo feminino e 65,3% são do sexo masculino. 

Relativo à cor, foi constatado que a maioria dos trabalhadores precoces são 

de cor preta ou parda, exceto na região Sul, onde é concentrada maior parte da 

população de cor branca. 

Quanto maior a idade dos jovens trabalhadores, menor é o índice de ocupação 

nas escolas. 

Procedeu uma análise do nível de formação educacional das mulheres 

responsável pelos domicílios de crianças com faixa etária entre 5 (cinco) e 17 

(dezessete) anos de idade relacionado com a ocupação do trabalho infantil (IBGE, 

2016, p. 5), foi constatado que:  

Os resultados da pesquisa indicam que a ocupação das crianças de 5 a 17 
anos se concentrou mais nos níveis elementares de instrução das mulheres, 
enquanto para as não ocupadas essa situação se inverteu. (IBGE, 2016, p. 

 
 Crianças e o adolescente brasileiros iniciam-se cedo nas diferentes formas de 

trabalho infantil, eles optam entre a escola e o trabalho. Mas devido a uma situação 

mais emergencial que é a subsistência, esses jovens acabam sendo obrigados a 

optar, por “matar” a fome. Consequentemente, desligam-se das escolas, devido à falta 

de estudos, ficam sem uma formação profissional, e não tendo uma formação, ficam 

submetidos às piores formas de trabalho ao longo de suas vidas. 
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 A fome é um dos principais fatores que levam crianças e adolescentes a 

realizar atividades laborais.  

 

2- A VEDAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO E INTERNACIONAL 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê em seus artigos que é 

proibido o trabalho para menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz. Prevê ainda que o trabalho para menores não pode ser realizado em 

horários que interfiram em horários de aula, bem como não poderá ser realizado o 

trabalho noturno, perigoso em locais insalubres prejudiciais à sua formação, à saúde, 

ao desenvolvimento físico, moral, psíquico e social.  

 Acrescentando, a CLT faz disposição ao período em que o empregado 

estudante menor de 18 (dezoito) anos, menor aprendiz, deve gozar férias. Lê-se: “[...] 

§ 2º O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir 

suas férias com as férias escolares.” 

O artigo 403 da CLT menciona que só é admitido trabalho para menores de 

16 (dezesseis) anos de idade, exceto aos que laboram na modalidade de aprendiz. 

O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em 
horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

 A Constituição de 1988 estipulou que só podem exercer atividade labora 

aqueles que possuem idade mínima de 16 (dezesseis) anos, sendo aceito aos 14 

(quatorze) anos, apenas na modalidade aprendiz. 

Em nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XXXIII, menciona 

que: 

[...] proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Qualquer atividade exercida por menores de 14 anos não sendo em 

modalidade aprendiz, é considerada ilícita. 

Ainda sobre a Constituição Federal de 1988, o artigo 227 versa sobre alguns 

direitos da criança e que devem ser executados por seus responsáveis. O artigo 3º 
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em seu primeiro inciso, abrange especialmente o direito da criança e do adolescente 

de ter idade mínima para que sua contratação seja efetivada, lê-se: 

[...] § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I- idade mínima de quatorze anos para a admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII; 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 60, aborda também a 

proibição do trabalho para crianças e adolescentes. Vejamos: “É proibido qualquer 

trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. 

 O artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) trata da 

sanção imposta ao agente que submete crianças e adolescentes à exploração sexual 

ou à prostituição. A mesma sanção é imposta aos responsáveis pelos locais onde 

esteja ocorrendo os atos ilícitos. As penas variam entre 4 (quatro) a 10 (dez) anos e 

multa além da transferência dos bens e valores utilizados no ato ilícito para o Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito 

Federal). 

O Código Penal, por sua vez, em seu art. 136, §3º trata sobre o aumento da 

pena para crimes praticados contra a agentes que tenham exposto um menor sob 

seus cuidados a trabalho inadequado e excessivo. Neste caso a pena é majorada: 

“[...] § 3º Aumenta- se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor 

de 14 (quatorze) anos”. 

A Lei Complementar 150/ 2015 é a lei que versa sobre o trabalho doméstico 

ela trás no parágrafo único de seu primeiro artigo uma vedação referente a este tipo 

de trabalho:  

 [...] é vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho 
de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção n.º 182, de 1999, da 
Organização internacional do Trabalho e com o Decreto 6.481, de 12 de junho 
de 20083 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui duas convenções em 

razão do trabalho infantil ratificadas pelo Brasil. A primeira de n.º138 prevê idade 

mínima de admissão ao emprego, já a segunda estabelece as piores formas de 

trabalho infantil. 

Na Convenção n.º 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

seu artigo primeiro, expressa a responsabilidade dos países-membros: 

                                                           
3 Vedação ao trabalho doméstico a menores de dezoito anos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm> Acesso em: 08 de maio de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm
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Todo País- Membro em que vigore esta Convenção, compromete-se a seguir 
uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e 
eleve progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a 
trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do 
adolescente. 

A seguir, em seu artigo 3º, a Convenção veda trabalhos para menores que 

põem em risco à saúde dos mesmos:  

Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer 
Tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstância em que 
For executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do 
adolescente. 
 

A Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) n.º 182 designa 

que todos os membros da convenção adotem medidas para garantir a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho. 

 No artigo 3º, da mencionada convenção, há um rol taxativo das denominadas 

piores formas de trabalho, que são especificamente os seguintes: 

 [...] a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 
b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a  
produção de pornografia ou atuações pornográficas; 
c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de 
atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais 
como definidos nos tratados internacionais pertinentes; e,  
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, 
é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. 

 

A Recomendação n.º 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

ratificou os objetivos impostos na Convenção de n.º 138 também da OIT. Esta 

Recomendação é conexa à idade mínima para a contratação em laboro. Ela prevê 

que devem ser priorizadas as necessidades das crianças e adolescentes pelas 

políticas nacionais e por programas nacionais também, para que assim, seja 

assegurado o bom desenvolvimento às crianças e adolescentes. 

A Recomendação, no seu item 2.b, também aduz que é necessária a 

aplicação de medidas para diminuir a pobreza, devendo essas medidas contribuir para 

a renda da família de modo que, não seja necessário que crianças e adolescentes 

contribuam de forma financeira no sustento das despesas do lar. Além disso, terá de 

proporcionar orientação profissional. 

Uma solução que poderia ser bem simples para a erradicação do trabalho 

infantil está prevista no item 4 da presente recomendação da Organização 

Internacional do Trabalho. Este diz:  
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4 A frequência a uma escola de tempo integral ou a participação em 
programas aprovados de orientação profissional ou de formação deveria ser 
Obrigatória e efetivamente garantida, no mínimo, até a idade mínima de 
admissão ao emprego, especificada no artigo 2. Da Convenção sobre Idade 
Mínima de 1973.4 

 

Foi estipulado pelos membros da Organização Internacional do Trabalho que 

a idade mínima para a efetivação ao emprego é igual a 16 (dezesseis) anos.  

Há também a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, em seu artigo 

IV, diz que: “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.” 

Atualmente há o Projeto de Lei nº 6895/2017, que está aguardando parecer 

do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para que a 

exploração de mão de obra de menores de 14 (quatorze) anos seja criminalizada. 

A pena prevista será de 2 (dois) a 4(quatro) anos de reclusão, punindo ainda 

aqueles que empregarem jovens entre 14 e 17 anos a trabalho insalubre, perigoso e 

noturno. 

Mesmo diante de todas as normas jurídicas do direito pátrio e internacional 

existentes para vedar o trabalho ao menor, ainda há exploração do trabalho infantil no 

Brasil. 

A empresa JBS, através de ação demandada pelo Ministério Público em 2011, 

foi condenada no ano de 2016, pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de 

Santa Catarina (TRT-SC) a pagar a quantia de 715.000 (setecentos e quinze) mil reais 

por utilizar de forma terceirizada o trabalho de adolescentes em aviários.  

 Quanto à marca de luxo Brooksfield Donna, localizada em São Paulo, foi 

verificado no ano de 2016 exercício de trabalho análogo à escravidão e infantil, cujos 

funcionários são de nacionalidade boliviana e moram em um ambiente improvisado 

no local de trabalho. A moradia desses trabalhadores foi encontrada com mal cheiro 

por fiscais do Ministério do Trabalho.  

Além dos funcionários receberem apenas R$6,00 (seis reais) por produção de 

cada peça, essas custavam em valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), e os 

funcionários exerciam atividade laboral sem carteira assinada e sem gozar férias. 

                                                           
4 Reconvenção 146 da Organização Internacional do Trabalho . Disponível em: 
<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242723/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 08 de maio de 
2019. 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242723/lang--pt/index.htm
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As políticas públicas governamentais de erradicação do trabalho infantil são 

administradas pelo poder executivo. Mesmo diante de todo aparato jurídico para 

erradicar esse tipo de trabalho, ainda há empresas que utilizam a mão de obra de 

crianças e adolescentes. Portanto, vê-se que há deficiência na execução destas 

políticas. 

 

3      POLÍTICAS PÚBLICAS DE ERRADICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL E PROGRAMAS COMPLEMENTARES 

 

O Brasil é um dos países que mais utiliza mão de obra de crianças e 

adolescentes, porém o assunto ainda não possui grande notoriedade na sociedade 

brasileira. Consequentemente, não há uma conscientização geral por parte da 

sociedade sobre os principais aspectos que levam ao exercício dessas atividades 

como a miséria, falta de formação educacional e o desemprego desacelerado. Além 

disso, também não há conscientização de uma forma ampla na sociedade sobre os 

prejuízos trazido às crianças e adolescentes através da exploração do trabalho infantil 

de todas as formas, inclusive, nas atividades noturnas, perigosas e em locais 

insalubres. Para isso a Organização Internacional do Trabalho (OIT), relatou em sua 

convenção n.°182, no artigo 3°, as piores formas de trabalho infantil: 

[...] a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 
b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 
produção de pornografia ou atuações pornográficas; 
c) a utilização, recrutamento ou de oferta de crianças para a realização de 
atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais 
com definidos nos tratados internacionais pertinentes;  
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, 
é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. 

 
Para sanar a problemática do trabalho infantil no Brasil, incluindo as suas 

piores formas, há as políticas públicas de erradicação do trabalho infantil que são 

ações, fóruns, comissões, planos, programas, metas, ou seja, ações prioritárias do 

Estado face as necessidades, essas de certo modo infinitas, que a coletividade 

necessita de atuação estatal para que a problemática seja erradicada. 

Ainda não há um posicionamento pacífico sobre de quem é a competência 

para controlar as políticas públicas do governo, mesmo quando estas versem sobre 

erradicação trabalho infantil. É de suma importância salientar uma decisão proferida 
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pelo Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região em que proveu um recurso ordinário 

interposto pelo Ministério Público e reconheceu que é competência da Justiça do 

Trabalho julgar ações sobre políticas públicas de erradicação do trabalho infantil: 

Ementa: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PEDIDO DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.  
A Competência da justiça do trabalho, ou de qualquer ramo do Judiciário, não 
se define em razão da natureza das normas legais aplicáveis ao caso, mas 
em razão da natureza da pretensão que é deduzida em juízo. No nosso direito 
processual trabalhista, basta que o pedido e a causa de pedir estejam 
relacionados com as hipóteses constitucionais do art. 114 da CF/88 ou com 
leis esparsas para que se tenha reconhecida competência da Justiça Laboral. 
Recurso reconhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes 
autos de recurso ordinário oriundos da Vara do Trabalho de Chapadinha, em 
que são partes MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (recorrente) e 
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE (recorrido). (Processo 
471201000616009, Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região, Relator: 
Gerson de Oliveira Costa Filho, Julgado em: 14 de Junho de 2011).5 

 

     Se tratando de políticas públicas de erradicação do trabalho infantil, a 

competência da Justiça do Trabalho deveria indispensavelmente de ser reconhecida, 

pois a causa de pedir é correlacionada com relações de trabalho. 

Atualmente, no Brasil, existe uma política pública governamental totalmente 

voltada para a erradicação do trabalho infantil denominada Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI), esta política é aplicada em conjunto com programa Bolsa 

família.  

Conforme apontado pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social  e pela Caixa Econômica Federal, o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),  foi iniciado no Brasil no ano 1996, através 

de uma medida governamental apoiada pela Organização internacional do Trabalho 

(OIT), com a finalidade de erradicar o trabalho de crianças e adolescentes nas 

carvoarias situadas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.  

Ocorreram mudanças no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no ano 

de 2005, momento em que houve a incorporação com Programa Bolsa Família. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi estabelecido pela Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), no ano 2011. Em seguida, no ano 2013, o 

Programa passou por novas formulações. 

                                                           
5 Competência do pedido políticas públicas. Disponível em: <https://trt-
16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19811644/471201000616009-ma-00471-2010-006-16-00-9> Acesso em: 03 
de junho de 2019.  

https://trt-16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19811644/471201000616009-ma-00471-2010-006-16-00-9
https://trt-16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19811644/471201000616009-ma-00471-2010-006-16-00-9
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Para adquirir o benefício basta que os genitores ou responsáveis dos menores 

trabalhadores busquem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

realizem o Cadastro único e por fim façam a solicitação do PETI.  

O  PETI é  um programa que visa garantir a retirada de crianças das atividades 

laborais, concedendo-lhes mensalmente uma quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais) 

para trabalhadores infantis rurais ou urbanos que residam em cidades com menos de 

250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes e R$40,00 (quarenta reais) para 

trabalhadores infantis urbanos que residam em cidades com mais de 250.000 

(duzentos e cinquenta mil) habitantes.  

São estabelecidas algumas exigências para que as famílias consigam ser 

beneficiadas do programa. Inicialmente, as famílias devem obrigatoriamente retirar 

em definitivo as crianças da exposição de toda e qualquer forma de trabalho. Além 

disso, devem assegurar que os menores possuam presença escolar de no mínimo 

85% referente às aulas de todo o ano letivo. As famílias precisam ainda se encaixar 

nos padrões financeiros de exigência, impreterivelmente devem possuir renda por 

cabeça, ou seja, per capita, superior a R$170,00 (cento e setenta reais), bem como 

as famílias devem estar cadastradas regularmente no Cadastro único para Programas 

Sociais do Governo Federal. 

É importante frisar um requisito do qual as famílias devem obedecer para 

serem beneficiados com o PETI, as famílias devem possuir renda per capita de no 

mínimo R$170,00 (cento e setenta) reais mensais. Lembrando que, diversas famílias 

brasileiras vivem com renda mensal inferior a um salário mínimo, assim foi constatado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através de uma pesquisa por 

amostra de domicílios realizada em 2017, sobre rendimento de todas as fontes, que 

metade da população brasileira aufere renda inferior a um salário mínimo. 

Diante ao exposto cabe ressaltar o artigo 227 da Constituição Federal de 

1988, que estabelece a obrigação do Estado em promover direitos como a saúde, 

educação, profissionalização, lazer e alimentação a crianças e adolescentes, ou seja, 

na impossibilidade da família a garantir esses direitos, a responsabilidade fica a cargo 

do Estado. 

Ocorre que, quando o próprio Estado estipula uma renda mínima para que as 

famílias possam receber auxílio por suas crianças, ele desrespeita a própria 

Constituição.  
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O Programa Bolsa Família é realizado conjuntivamente com o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. Este foi Iniciado no ano  2003, objetivando erradicar 

desigualdade social e a pobreza no Brasil. É um projeto que também impõe exigências 

aos seus beneficiários tais como, as famílias devem de modo obrigatório possuir renda 

mensal de até R$89,00 (oitenta e nove reais) por pessoa e em casos excepcionais, 

de renda mensal familiar por pessoa entre a quantia de R$89,01 (oitenta e nove reais 

e um centavo) e R$178,00 (sento e setenta e oito reais). A família deve ser composta 

por no mínimo uma criança ou adolescente entre a faixa etária de 0 (zero) até 17 

(dezessete) anos de idade. Este programa não tem por objetivo a erradicação do 

trabalho infantil no Brasil, mas sim a diminuição nos índices de pobreza no país. 

De acordo com PNAD contínua de 2016, do IBGE, meninos de faixa etária 

entre 5 (cinco) e 17 (dezessete) anos podem chegar a receber R$ 532,00 (quinhentos 

e trinta e dois reais) por mês através de atividades laborais, ou seja, 13,3 vezes a mais 

que o valor máximo cedido pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ainda 

que prestando serviço de forma ilícita. Já as meninas da mesma faixa etária podem 

auferir por mês o equivalente a R$ 481, 00 (quatrocentos e oitenta e um reais), ou 

seja, 12,025 vezes a mais que o valor máximo cedido pelo benefício. Nota-se que o 

valor pago pelo Governo Federal aos seus beneficiários é uma quantia irrisória. 

 

 

De acordo com André Viana Custódio (CUSTÓDIO, 2006), sobre as políticas 

públicas governamentais de erradicação do trabalho infantil no Brasil, pode-se dizer 

que elas não possuem eficácia suficiente para a erradicação da problemática, pois 
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estão coligadas com a cultura governamental de caridade, filantropia e com 

assistencialismo.  

A caridade não pode ser admitida como solução para uma problemática de 

suma importância e de extrema delicadeza como a exploração do trabalho infantil. 

Devem ser projetadas medidas contínuas em que visam a melhoria definitiva da vida 

de crianças e adolescentes, para que uma vez interrompida as atividades laborais por 

estes, não seja necessário o retorno da realização de práticas ilícitas para conquistar 

sua subsistência e de suas famílias. 

Mesmo anos após a alegação do autor, ainda é válido mencionar que as 

políticas públicas governamentais são marcadas pela caridade, diante de valores 

irrisórios pagos pelo Governo Federal por meio de seus benefícios. Na verdade, são 

valores simbólicos que não são capazes de suprir as necessidades das crianças por 

apenas uma semana e muito menos mudar a qualidade de vida destas e de suas 

famílias. 

 Na última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada pelo IBGE em 2016, foi constatado que há realização do trabalho infantil em 

todas as regiões do país. É de suma importância ressaltar que, a Região Norte foi 

apontada na pesquisa como a segunda região do país com mais crianças e 

adolescentes exercendo atividades laborais como aponta no gráfico abaixo: 
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A região Norte foi apontada na pesquisa como a primeira região brasileira com 

mais trabalhadores entre 5 (cinco) e 13 (treze) anos de idade e como a segunda região 

com maior porcentagem de realização do trabalho infantil entre a faixa etária de 14 

(quatorze) e 17 (dezessete anos) no Brasil. Mesmo diante esses dados estatísticos  

não foi liberado pelo  Governo Federal nenhum valor referente ao benefício cedido 

através do Programa de erradicação do Trabalho Infantil em alguns estados situados 

na região Norte do Brasil como Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá, ou 

seja, só há beneficiários do Programa PETI nos estados do Pará e Tocantins, 

conforme se vê no gráfico abaixo fornecido pelo Portal transparência da Controladoria-

Geral da União.  

É de suma importância ressaltar que não há até o presente momento nenhum 

registro de erradicação do trabalho infantil na região Norte do Brasil, o que configura 

a ineficiência desta política pública de erradicação, pois o benefício não está 

alcançando a todos que deveriam tê-lo. 
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Fonte: Portal da Transparência, Controladoria- Geral da União, benefícios ao cidadão, comparativos 
por Estados do Benefício Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no período entre Janeiro e 
Abril de 2019.  

   
  No Rio de Janeiro, atualmente, há dois beneficiários do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, sendo um residente na cidade Itaperuna e outro na 

cidade Cardoso Moreira, ambos recebem o valor de R$75,00 (setenta e cinco reais). 

Em 2019, foi liberado a verba de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para todo o 

estado do Rio de Janeiro, referente ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.  

Além disso, em outro gráfico apresentado pelo Portal Transparência da União 

é possível ver que em 6 (seis) anos não houve progresso no histórico de pagamento 

realizado em favor dos beneficiários do Programa PETI. Quanto ao pagamento do 

benefício Bolsa Família, houve aumento progressivo, porém neste ano houve uma 

grande redução do valor liberado para o pagamento deste aos seus beneficiários. 
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Fonte: Portal da Transparência, Controladoria- Geral da União, benefícios ao cidadão, evolução 
histórica do pagamento aos beneficiários entre os anos 2013 e 2019. 

 

Existem também Comissões, Conselhos e Fóruns de diretrizes da 

administração governamental, que atuam em Prol da erradicação do trabalho infantil, 

denominados de Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), 

o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Há 

também o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), 

que não pertence à administração governamental, porém atua em conjunto com 

alguns de seus representantes. 

 A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI) foi 

criada através da Portaria n.º 365, no dia 12 de setembro de 2002. Atualmente, é 

coordenada pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Vislumbra a 

aplicação das Convenções da Organização Internacional do Trabalho de nº138 e 182, 

atuando de forma mais consistente na efetivação do plano de erradicação do trabalho 

infantil no Brasil. 

Através do CONAETI são realizadas reuniões ordinárias e extraordinárias. A 

primeira realizada bimestralmente, devendo sua data ser aprovada pela coordenação 

da comissão e a segunda podendo ser realizada em qualquer momento, como critério 

deverá o assunto ser julgado pela maioria dos seus membros. 
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O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

é um conselho que foi criado através da Lei n.º 8.242 no ano de 1991. Sua finalidade 

é de resguardar e acompanhar a efetividade dos direitos das Crianças e dos 

Adolescentes, realizando fiscalizações ao atendimento proferido à crianças e 

adolescentes pelo poder público. 

Uma das principais incumbências da CONANDA é diligenciar se há recursos 

fundamentais para realizar a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.   

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), 

foi originado com auxílio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no ano de 1994, sendo composto por 

instituições governamentais e pela sociedade civil. 

O FNPETI tem como uns de seus principais objetivos garantir a inteira 

proteção dos direitos da criança e do adolescente, funcionar como fornecedor de 

informações acerca do tema e responsabilidade com a erradicação do trabalho infantil 

no Brasil. 

Ocorre que o atual Presidente da República, em sua atribuição por meio do 

Decreto n.º 9.759 de 11 de abril de 2019, determinou a extinção de órgãos colegiados, 

ou seja, conselhos, comissões e fóruns de diretrizes da administração pública. Dentre 

esses estão os órgãos colegiados que atuam como canais de participação social em 

políticas públicas como a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil 

(CONAETI) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), não excluindo apenas o FNPETI como canal ligado às políticas públicas 

de erradicação do trabalho infantil, por ser criado por entidades não governamentais 

como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Em 13 de junho de 2019, foi limitado pelo Supremo Tribunal Federal a extinção 

dos órgãos colegiados através do Decreto n.º 9.759/ 2019. Foi decidido que o decreto 

só poderá excluir conselhos que não foram criados por lei, ou seja, o CONAETI será 

extinguido. 

O então Presidente da República, através da Medida Provisória n.º 870, de 01 

de janeiro de 2019, excluiu o Ministério do Trabalho de 88 anos de existência, e o 

repartiu e o aglutinou em outros três Ministérios. A divisão ficou entre o Ministério da 

Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Cidadania. 

O Ministério do Trabalho, por meio de seus auditores Fiscais do Trabalho, 

fiscalizava na tentativa de diminuir o trabalho escravo e o trabalho infantil em todo o 
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território nacional. Com a fração do Ministério do Trabalho, o dever de fiscalização 

ficou sob incumbência do Ministério da Economia, pois este tem como competências 

a segurança e saúde no trabalho, além da regulação profissional. 

Até a presente data, não há por meios oficiais ainda registros da quantidade 

de auditores fiscais do trabalho atuando no país neste ano. 

No governo do Presidente Michel Temer também houve prejuízo à 

erradicação do trabalho exploratório. Foi realizado através da Portaria n.º1.129, de 13 

de outubro de 2017, novas considerações em relação ao conceito do trabalho análogo 

ao de escravo. Anteriormente, a submissão a trabalhos forçados era uma condição do 

trabalho análogo ao de escravo, porém com a nova Portaria passou a ser a submissão 

ao trabalho imposto mediante ameaça de punição. Antes desta Portaria, eram 

mencionadas no Código Penal, jornadas exaustivas e condições degradantes de 

trabalho, o que não foi mencionado na Portaria no que se refere à condição análoga 

a de trabalho escravo. As três condições análogas ao de trabalho trazidas pela 

Portaria n.º 1.129 se referem a retenção do trabalhador pelo empregado. A primeira 

forma de retenção é através de limitação do trabalhador aos meios de transporte por 

motivação de dívida adquirida com preposto ou empregador. A segunda é a retenção 

através de segurança armada, também por motivo de dívida adquirida com preposto 

ou empregador. A terceira nova condição do trabalho análogo ao de escravo é a 

retenção de documentos do trabalhador, para que este fique obrigatoriamente ligado 

ao local de trabalho. 

Por entender que esta Portaria dificultaria o resgate de trabalhadores 

expostos a condições análogas ao de trabalho escravo, essa Portaria foi suspensa 

pela justiça. No último dia do ano de 2017, o então Presidente decidiu recuar e trouxe 

uma nova redação ao que se refere ao trabalho análogo ao de escravo. 

Diante do descaso dos representantes do país em relação ao assunto, vê-se 

a falta de comprometimento com o compromisso de erradicação, pois todas as 

medidas atuais que envolvem a temática são de retrocesso. 

O Brasil possui acordo perante a comunidade internacional para erradicar o 

trabalho infantil em território nacional, para isso conta com Plano Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, 

que atualmente está em sua terceira edição. 

O primeiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador foi criado em 2004, pelo Ministério do Trabalho. 
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Em análise realizada pelo próprio governo, o trabalho infantil foi relatado como uma 

forma de cultura nacional e não conscientização da sociedade, (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2004, p.23):  

O trabalho infantil no Brasil, ao longo da sua história, nunca foi representado 
como um fenômeno negativo na mentalidade da sociedade brasileira. Até a 
década de 1980, o consenso em torno desse tema estava consolidado para 
entender o trabalho como sendo um fator positivo no caso de crianças que, 
dada sua situação econômica e social, viviam em condições de pobreza, de 
exclusão e de risco social. Tanto a elite como as classes mais pobres 
compartilhavam plenamente dessa forma de encarar o trabalho infantil. 

 

Além do apontamento em relação ao comportamento da sociedade em 

relação ao assunto trabalho infantil, o primeiro Plano também relatou que a educação 

deveria de ser posta na frente do trabalho, Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2004, p.27):  

Convencer as famílias mais pobres e sensibilizar aquelas mais abastadas de 
que o trabalho não é mais importante do que a educação, mesmo em 
situações críticas, podem ser o grande desafio das ações de combate ao 
trabalho infantil atualmente. O trabalho só deve ser bom quando exercido na 
idade certa, de modo protegido e na função adequada à fase da vida em que 
a pessoa está. 

 

Não foi possível a erradicação do trabalho infantil e de adolescente através do 

primeiro Plano Nacional, para isso houve a necessidade da criação do segundo Plano, 

este que foi criado em 2011, com o objetivo de erradicar as piores formas do trabalho 

infantil até o ano de 2015.   

No segundo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

e Proteção ao Adolescente Trabalhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2011) foi relatado que apenas metade das ações previstas, foram executadas 

conforme o planejamento, confirmando sua ineficiência. Também foi possível a 

erradicação do trabalho infantil através do segundo plano. 

Atualmente, o Brasil conta com seu terceiro Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, lançado em 

27 de novembro de 2018. O atual Plano busca erradicar todas as formas de trabalho 

infantil até 2025. 

No dia 05 de maio de 2011, foi apresentada uma Proposta de Emenda à 

Constituição, para que seja modificado o art.7º, em que prevê a contratação de 
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adolescentes de 14 (quatorze anos), sob regime de jornada parcial. A referida 

proposta está aguardando designação de Relator. 

Esta Proposta fere a Organização Internacional do Trabalho, pois esta 

estipula que a contratação efetiva do empregado só pode ser realizada a partir dos 16 

(dezesseis anos). 

No Brasil, há também a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate 

a erradicação do trabalho infantil. É um órgão que atua em conjunto com 

representantes do governo. Este possui coordenadorias que abrangem assuntos 

relevantes em território brasileiro, que compreende os assuntos de graus mais sérios 

e que causam impacto na vida dos cidadãos em território nacional. A criação dessas 

coordenadorias tem como objetivos principais realizar debates para que seja realizado 

um melhor estudo dos assuntos, definição de estratégias e construção de projetos de 

ações para que sejam sanados os problemas sociais. 

Por sua vez, uma das Coordenadorias criadas pelo Ministério Público do 

Trabalho é a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de 

Crianças e Adolescentes (COORDINFÂNCIA), criada em 10, de novembro, de 2000, 

através da portaria PGT nº299. Tal coordenadoria visa inspecionar, articular, e 

coordenar ações contra as diversas formas de exploração do trabalho infantil. Suas 

mais relevantes áreas de   atuação são o trabalho realizado por crianças em aterros 

sanitários, trabalho doméstico infantil, promoção de políticas públicas para a 

prevenção e a erradicação do trabalho infantil, a concretização de aprendizagem, a 

proteção de atletas infanto-juvenis, o trabalho artístico realizado por crianças e 

adolescentes, a exploração sexual de menores e sua comercialização e, por último e 

não menos importante, as permissões através do poder judiciário  para a realização 

do trabalho antes da idade estabelecida por lei.  

 A COORDINFÂNCIA possui três projetos de cunho nacional.  O primeiro, 

denominado de Ministério Público do Trabalho nas Escolas, compõe-se em um 

agrupamento de ações ligadas à realização de debates nas escolas de ensino 

fundamental com temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, 

principalmente a erradicação do trabalho infantil e a defesa aos trabalhadores crianças 

e adolescentes. Em segundo, as Políticas Públicas constituem-se na atuação no  

Ministério Público do Trabalho junto ao Poder Executivo e Legislativo no âmbito 

municipal, estadual e federal para assegurar, através de Leis Orçamentárias, 

diretrizes e autorizações suficientes para a execução de políticas públicas de 

https://www.sinonimos.com.br/inspecionar/
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prevenção e erradicação do trabalho infantil, além da proteção ao trabalhador 

adolescente, bem como a efetuação de programas, ações e projetos. E, por último, a 

Aprendizagem Profissional é um agrupamento coordenado de atuações com foco na 

investigação, comprovação, proteção e correção de ocorrências não lícitas em que se 

verifique o não cumprimento legal no ato da  contratação de adolescentes e jovens 

aprendizes, devendo ser observada conforme a Lei de Aprendizagem Profissional e 

resguardar o direito constitucional de crianças e adolescentes ao acesso à 

profissionalização, mencionado no art. 227 da Constituição Federal Brasileira. Este 

artigo constitucional se refere, em seu texto, sobre o dever do Estado, da família e da 

sociedade de garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, 

mencionando ainda em seus seguintes incisos a idade mínima para admissão do 

trabalho e expressa a garantia do jovem trabalhador ao acesso à educação. 

Através do ato n.º 419 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi 

originado o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do 

Trabalho. Atualmente chamado de Programa de Combate ao Trabalho Infantil e 

Estímulo à Aprendizagem, sua finalidade é promover ações com ênfase na 

erradicação do trabalho infantil e realizar ações adequadas para profissionalização de 

adolescentes. 

O Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região uniu-se ao Ministério Público do 

Trabalho no Rio de Janeiro, para que juntos realizassem projetos e ações contra o 

trabalho de crianças e adolescentes. O objetivo de ambos os órgãos é atuar de acordo 

com o artigo 227 da Constituição Federal, vislumbrando promover a aprendizagem, 

realizar projetos sobre cidadania nas escolas e elaborar políticas públicas sobre a 

erradicação do trabalho infantil.  

O Ministério Público Federal moveu uma Ação Civil Pública n.º 5017267-

34.4.04.7100/TRF4, em face do INSS, que tramitou no âmbito da Justiça Federal da 

4ª Região e foi julgada em grau de apelação, compreendeu a regra protetiva com 

exclusão do limite de 12 (doze) anos estabelecidos pelo STJ, entendeu o TRF que a 

regra é protetiva sempre, independentemente da existência do patamar de 12 (doze) 

anos estabelecido pela jurisprudência do STJ e do Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais (TNU). 

A idade mínima para se tornar segurado da Previdência Social, seja 

obrigatório ou facultativo é simples. Tratando-se de segurado obrigatório, se exerce 
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atividade laboral remunerada, vamos invocar a regra constitucional que estabelece as 

idades mínimas para se trabalhar. 

 De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, para ser 

aprendiz, é necessário ao menos a idade de 14 (quatorze) anos; para ser um 

trabalhador comum, no mínimo 16 (dezesseis) anos e para exercer trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, a pessoa deverá ter pelo menos 18 (dezoito) anos. Sendo 

assim, essas são as idades mínimas para que a pessoa possa exercer a atividade 

laboral. Logo, essas também são as idades mínimas para que a pessoa se tornar 

segurado obrigatório da Previdência Social. Porém a Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) através da Súmula 05, 

estabeleceu que: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o 

advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários”. 

Se o trabalhador já teve o seu direito violado no campo trabalhista, isso não 

significa que terá o seu direito violado também no campo previdenciário. 

Como a regra deve ser de proteção máxima ao trabalhador, somente poderá 

beneficiar, jamais prejudicar o trabalhador, significa que, se o trabalhador tiver 

exercido atividade abaixo da idade mínima, isso não afastará a cobertura 

previdenciária, será, sim, segurado da Previdência Social durante o tempo que 

trabalhou com violação da idade mínima. 

O assunto ainda não ficou pacificado, pois há uma divergência de 

entendimentos. O Tribunal Regional Federal afirma que deve ser resguardada a 

proteção ao trabalhador independente do patamar. E o Superior Tribunal de Justiça 

entende que o patamar estabelecido através de jurisprudência é o de 12 (doze) anos. 

Havendo trabalho com violação da idade mínima, o trabalhador contará com a 

Previdência, com a proteção e cobertura da Previdência Social desde que possua ao 

menos 12 (doze) anos de idade. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Enquanto não há uma decisão sólida, crianças e adolescentes irão continuar 

a realizar atividades laborais de forma ilícita e continuarão a ser prejudicados até a 

fase adulta. O que deveria ser priorizado antes de mais nada é a erradicação do 

trabalho infantil, pois discussões como esta dão margem a contratação do trabalho 

infantil. 
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Diante de todo o descaso e ausência de solução referente à problemática do 

Trabalho infantil no Brasil, o país ainda se encontra no ranking dos 100 países que 

mais exploram a mão de obra infantil e de adolescentes no mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa apresentou um estudo sobre o trabalho infantil e suas políticas 

públicas de erradicação. Relatando que este fenômeno não é visto como um problema 

pela sociedade e até mesmo pelo Estado, mas sim como cultura, realidade história, 

econômica, social e política do país.  

O trabalho precoce é algo que limita, que traz danos físicos, mentais e sociais 

que podem ser irreparáveis, traz também obrigações que cabem apenas a adultos. 

Crianças e adolescentes são forçados a abrir mão de seus direitos desde jovens para 

batalhar pela sobrevivência. 

A pesquisa mostrou que o país falhou em compromissos anteriores de 

erradicação do trabalho infantil. Mesmo distante da erradicação desta problemática, o 

Brasil continua tomando medidas que podem acarretar em descumprimento do 

próximo compromisso previsto para 2025, em razão da realização de medidas atuais 

de retrocesso. 

Por fim, a conclusão que a pesquisa apresenta é que carece 

comprometimento do Estado para erradicar essa problemática. Uma política que 

viabiliza erradicar uma problemática como esta, primeiramente deveria se empenhar 

em conscientizar a sociedade sobre o trabalho infantil, suas causas e suas 

consequências, para que a sociedade pudesse ver o problema de uma forma mais 

crítica, real e não como algo aceitável.  

As políticas públicas governamentais são ineficazes, pois os valores cedidos 

como benefícios são bem abaixo do que crianças e adolescentes conseguem auferir 

realizando atividades ilícitas. Esses valores não são capazes de fazer com quem 

trabalhadores precoces e suas famílias consigam uma qualidade de vida digna, 

tampouco conseguem afastar grande número de jovens trabalhadores do laboro 

precoce definitivamente. 

O Estado deve reformular suas políticas públicas de erradicação, repensar em 

suas estratégicas, novos planos, metas e principalmente no valor repassado através 

de benefícios, elevar os índices de empregos e investir mais na educação. Deve ainda 
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atuar de forma mais precisa, dar benefícios de acordo com a necessidade de cada 

família, pois cada família possui uma realidade diferente.  

Sendo assim, não seria mais mantido o ciclo vicioso nas famílias de extrema 

pobreza, onde todos são introduzidos à prática ilícita do trabalho precoce. 

Enquanto o Estado tratar a erradicação do trabalho infantil com complacência, 

o Brasil nunca deixará de ser um dos países que mais exploram a mão de obra infantil 

no mundo. 
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