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Brasil 
2017 Conclusões sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil 
 
Em 2017, o Brasil fez um avanço significativo nos seus esforços de eliminar as piores formas de trabalho 
infantil. O governo publicou uma versão atualizada da “Lista Suja”, que contém informações sobre 
empregadores identificados pelo Ministério do Trabalho por utilizar trabalho escravo, inclusive de 
crianças. Agentes da polícia civil de 24 estados e do Distrito Federal realizaram uma operação de grande 
escala para combater a exploração sexual de crianças, inclusive a pornografia infantil. A cidade de 
Campinas, a segunda maior do maior estado brasileiro, São Paulo, aprovou um Plano Municipal de 
Erradicação do Trabalho Infantil. Além disso, o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha 
#Chegadetrabalhoinfantil com celebridades conscientizando o país sobre o trabalho infantil. Contudo, 
há crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil no Brasil, inclusive na exploração sexual 
comercial. Também há crianças envolvidas no trabalho infantil na agricultura, inclusive na produção de 
café. De setembro a dezembro, as auditorias fiscais do trabalho ficaram restritas às capitais estaduais ou 
cidades com uma superintendência regional do Ministério do Trabalho em decorrência da falta de 
recursos para veículos, gasolina, viagens aéreas, assim como hospedagem e refeições para os auditores. 
Além disso, não há auditores suficientes para garantir uma cobertura adequada dos trabalhadores, e 
faltam recursos, inclusive abrigos especializados para crianças vítimas da exploração sexual comercial. 

Com base no relatório, sugerem-se ações que avançariam a eliminação do trabalho infantil, inclusive as 
suas piores formas, no Brasil. 
 
Área Ação sugerida Ano(s) sugerido(s) 

Marco jurídico Certificar-se de que as leis não requeiram a utilização de 
ameaças, violência, coação, fraude ou abuso para configurar o 
crime de tráfico de crianças para exploração no trabalho 
forçado.  

2016 – 2017 

Certificar-se de que a lei contenha a proibição penal do 
recrutamento de crianças com menos de 18 anos de idade por 
grupos armados não estatais.  

2016 – 2017 

Fiscalização Publicar informações sobre a quantidade de auditorias fiscais 
do trabalho realizadas em locais de trabalho, a quantidade de 
violações de trabalho infantil com imposição de multas, a 
quantidade de multas recolhidas, assim como a quantidade de 
investigações penais realizadas e violações identificadas.  

2012 – 2017 

Aumentar significativamente o número de auditores fiscais do 
trabalho para atender à recomendação técnica da OIT.  

2014 – 2017 

Assegurar o financiamento adequado da auditoria fiscal do 
trabalho para realizar auditorias de trabalho infantil e trabalho 
forçado em todas as regiões do Brasil durante o ano. 

2017 

Coletar e rastrear dados sistematicamente em casos 
pertinentes ao tráfico de seres humanos para exploração 
sexual e desagregar com base nas faixas etárias das vítimas.  

2009 – 2017 

Assegurar a responsabilização de todos os violadores das leis 
de trabalho infantil, inclusive as piores formas de trabalho 
infantil, em conformidade com a lei. 

2015 – 2017 

Políticas 
governamentais 

Dotar recursos adequados para assegurar o cumprimento dos 
objetivos delineados no Plano Nacional de Educação. 

2015 – 2017 

Adotar uma política que aborde todas as piores formas de 
trabalho infantil relevantes, como crianças envolvidas em 

2017 
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Área Ação sugerida Ano(s) sugerido(s) 

trabalhos perigosos. 

Programas sociais Assegurar a disponibilidade de uma quantidade adequada de 
professores capacitados e recursos básicos nas escolas e 
melhorar a infraestrutura escolar para assegurar que todas as 
crianças, sobretudo as que vivem em zonas rurais, tenham 
acesso à educação. 

2013 – 2017 

Ampliar o acesso a serviços de registro de nascimento em 
áreas remotas e certificar-se de que as comunidades indígenas 
estejam cientes dos benefícios do registro de nascimentos. 

2013 – 2017 

Disponibilizar aos governos municipais os recursos necessários 
para a implementação plena e o monitoramento do PETI 
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e do Bolsa 
Família. 

2009 – 2017 

Disponibilizar recursos adequados aos governos estaduais para 
assegurar os devidos serviços sociais para as vítimas do tráfico 
de crianças; e assegurar a disponibilidade de abrigos 
especializados para crianças vítimas da exploração sexual 
comercial. 

2012 – 2017 

 


