
Plano de Ação - Meta 11 do CNJ (Ano 2022)

Promover os Direitos da Criança e do
Adolescente - Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil

                                                                                                                                                                                                                                           Última atualização: Novembro/2022

Ações Responsável Proad Descrição Divulgação Início/Término

1

Boa prática : Inserção de adolescentes em busca 
de autorização para trabalho antes da idade 
mínima, em situação de vulnerabilidade, em 
programas de PréAprendizagem com auxílio 
financeiro.

TRT 15 (JEIA Franca), MPT 
e SENAC.

----

Trata-se de parceria firmada entre o JEIA da Justiça do 
Trabalho de Franca, SENAC e MPT com o objetivo de 
orientar, instruir e inserir em programas de pré-
aprendizagem, com auxílio financeiro,  adolescentes que 
buscam autorização para trabalho em geral (excluído 
trabalho artístico) antes da idade de 16 anos.  A principal 
inovação do projeto é banir a prática de concessão de 
autorizações judiciais para o trabalho antes da idade 
mínima, que impactava negativamente o desenvolvimento 
da aprendizagem profissional, eis que muitas empresas 
preferiam a autorização à contratação de aprendizes na 
forma da lei.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20JEIA%
20Franca%20-%20Parceria%
20para%20Pr%C3%A9-%
20Aprendizagem%
20SENAC%20-%20MPT.pdf                                                                                                                                         

Ação em vigor desde o 
ano de 2014

2

Criação do Fórum Municipal de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente de Franca - 
FMPETIPAF

JEIA de Franca, Ministério 
Público do Trabalho, 
Defensoria Pública 

Estadual e
Ministério do Trabalho e 

Emprego local. 

----

Trata-se de iniciativa que tem por objetivo criar um espaço 
interinstitucional para levantamento de dados, diagnósticos, 
proposta de ações efetivas e estruturadas que possam, de 
acordo com a realidade local, contribuir para prevenção do 
trabalho infantil, trabalhar no desenvolvimento de 
estratégias efetivas e eficazes para aproximação dos entes 
do Sistema de Garantia de Direitos que atuam no local. 

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20Jeia%
20de%20Franca%20-%
20Cria%C3%A7%C3%A3o%
20F%C3%B3rum%20de%
20Erradica%C3%A7%C3%
A3o%20do%20Trabalho%
20Infantil.pdf

Ação em vigor desde o 
ano de 2014

3
Concurso “Prêmio Contador Amigo da Criança e 
do Adolescente” -
incentivo à destinação de IR ao FIA

Juizado Especial da 
Infância e Adolescência de 

Franca, Associação das 
Empresas de Serviços 
Contábeis de Franca e 

Região, Associação 
Comercial e Industrial de 

Franca e Centro 
Universitário UNI-FACEF.

----

A Campanha, na forma de Concurso, visa dar ampla 
divulgação aos contribuintes Pessoa Física e Jurídica, da 
possibilidade de destinação de parte de seu Imposto de 
Renda ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA) 
do município de Franca. Sabendo que boa parte dos 
contribuintes busca auxílio especializado de 
contabilistas/contadores para realização das declarações de 
rendimentos (Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas), a presente 
prática consiste no lançamento de um Concurso para todos 
os Contadores/Contabilistas do Município, a fim de que 
pudessem alavancar as destinações ao FIA. 

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20JEIA%
20de%20Franca%20-%
20Destina%C3%A7%C3%
A3o%20de%20Recursos%
20FIA.pdf

A ação teve início em 
2019 e é repetida 

anualmente.

4 Convênio Aprendiz de Justiça

Parceria entre o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, 
Município de Ribeirão 

Preto, Fundação de 
Educação para o Trabalho 

(FUNDET); Serviço Nacional 
de aprendizagem 
Comercial (SENAC 

RIBEIRAO PRETO); JEIA da 
Justiça do Trabalho de 
Ribeirão Preto, Usina 

Bazan S.A e Usina Bela 
Vista.

----

A ação visa assegurar a inserção de crianças e adolescentes 
em programas educacionais, garantindo-lhes seu direito 
fundamental e, posteriormente, sua inserção ao mercado de 
trabalho. 

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Ribeir%
C3%A3o%20Preto.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2019.

5

Cadastro de jovens e adolescentes interessados 
em serem contratados na condição de aprendizes 
-
Iniciativa para o estímulo e garantia de 
cumprimento das cotas de aprendizagem.

JEIA Fernandópolis ----

Ação que visa assegurar o cumprimento das cotas de 
aprendizagem, por meio da criação de um cadastro de 
jovens e adolescentes interessados em serem contratados 
na condição de aprendizes, cuja administração fica sob a 
responsabilidade do Juizado Especial da Infância e 
Adolescência de Fernandópolis, do Tribunal Regional do 
Trabalhoda 15ª Região.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Fernand%
C3%B3polis%20-%
20Banco%20de%
20Interessados%20na%
20Contrata%C3%A7%C3%
A3o%20como%
20Aprendizes.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2019.

6 Concurso Multicultural sobre Trabalho Infantil 

JEIA de Franca, Promotoria 
da Infância e Juventude, 
Ministério do Trabalho e

Emprego, Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento Humano 
e Ação Social (CMDCA), 
Faculdade de Ciências 

Humanas e
Sociais da UNESP de 

Franca/SP e Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre 
Constituição e Cidadania 

(NEPECC). 

----

Realização de Concurso Multicultural sobre o tema Trabalho 
Infantil nas escolas públicas municipais e estaduais, 
abrangendo todo o ensino (Fundamental I, II e Ensino 
Médio), bem como EJA e cursos de aprendizagem. A prática 
consiste em trabalhar as questões que envolvem o trabalho 
infantil, de diferentes modos, junto aos estudantes da rede 
pública, envolvendo Diretores, Coordenadores, Professores 
e Familiares. 

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20Jeia%
20de%20Franca%20-%
20Concurso%20Trabalho%
20Infantil.pdf

Ação que teve início 
em 2021 e é repetida 

anualmente.

7 Polícia Militar: Sistema Órion no Combate ao 
Trabalho Infantil – 18 BPMI 

TRT 15 (JEIA), Policiais 
militares do 18º BPMI, 

MPT, Secretaria de 
Assistência Social, 
Conselho Tutelar e

Gerencia Regional do 
Trabalho do Ministério do 

Trabalho e Previdência.

Parceria firmada entre o Fórum de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil de Presidente Prudente e Região – 
FPETI-PPR e o 18º Batalhão da Polícia Militar do Interior 
(18ºBPMI) para identificar situação de trabalho infantil ou de 
violação de direitos de crianças e adolescentes e registrar 
Boletim Social em plataforma digital - Sistema Órion - e 
transmiti-lo à Secretaria de Assistência Social do município 
e/ou ao Conselho Tutelar, que, por sua vez, redistribui a 
ocorrência aos integrantes da rede de proteção para realizar 
o atendimento às famílias vítimas do trabalho infantil ou em 
situação de vulnerabilidade social com a maior brevidade de 
tempo.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20PP%20-%20Pol%
C3%ADcia%20Militar%
20Sistema%20%C3%93rion.
pdf

Ação em vigor desde o 
ano de 2021

8 Iniciativas e ações para o estímulo e garantia de 
cumprimento das cotas de aprendizagem.

JEIA de  São José dos 
Campos

----

Desenvolvimento, em conjunto com o Fórum Regional de 
Aprendizagem do Vale do Paraíba, de plano de ação que 
contempla a divulgação dos programas de aprendizagem 
entre jovens que integram o público-alvo e respectivas 
famílias, bem como a identificação e a abordagem de 
empresas em descumprimento de cotas. Paralelamente, 
inserção da aprendizagem como elemento complementar a 
programas interinstitucionais que contemplem jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas ou em pós-
medida.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20S%C3%
A3o%20Jos%C3%A9%
20dos%20Campos.pdf

Ação em vigor desde o 
ano de 2021

9 Iniciativas e ações para o estímulo e garantia de 
cumprimento das cotas de aprendizagem.

JEIA São José do Rio Preto ----

Ação que teve início com  audiência pública com empresas 
para que fossem estimuladas a contratar aprendizes, 
inclusive em situação de vulnerabilidade social, visando o 
cumprimento das cotas legais. Houve ainda levantamento 
das empresas que não atingiram a cota de contratação, 
notificação com atuação do MPT. Realização de evento 
denominado dia “D” da contratação, para que o 
preenchimento de cotas fosse alcançado. 

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20S%C3%
A3o%20Jos%C3%A9%
20do%20Rio%20Preto.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2021.

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%B3rum%20de%20Erradica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20JEIA%20de%20Franca%20-%20Destina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20FIA.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Banco%20de%20Interessados%20na%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20como%20Aprendizes.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20Jeia%20de%20Franca%20-%20Concurso%20Trabalho%20Infantil.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20PP%20-%20Pol%C3%ADcia%20Militar%20Sistema%20%C3%93rion.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20do%20Rio%20Preto.pdf


10 Iniciativas e ações para o estímulo e garantia de
cumprimento das cotas de aprendizagem.

JEIA de Fernandópolis ----

Ação que visa assegurar o cumprimento das cotas de 
aprendizagem, por meio de procedimento específico no 
âmbito do Juizado Especial da Infância e Adolescência de 
Fernandópolis, do Tribunal Regional do Trabalho da 15a. 
Região, contemplando diversas iniciativas e ações, com 
auxílio de órgãos e entidades comprometidos com o 
trabalho em rede e envolvidos com o problema, com o 
objetivo de fomentar a celebração voluntária de acordos 
judiciais pelas empresas para o cumprimento das cotas de 
aprendizagem.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Fernand%
C3%B3polis%20-%20Est%
C3%ADmulo%20%C3%A0%
20Aprendizagem%20-%
20Procedimento%20e%
20Audi%C3%AAncia%
20Coletiva.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2021.

11

Visita telepresencial ao JEIA Campinas e 1ª Vara 
do Trabalho de Campinas de adolescentes em 
cumprimento de medidas
socioeducativas para promoção de noções de 
direito do trabalho e de estímulo à aprendizagem.

JEIA de Campinas ----

Ação consistente na visitação telepresencial ao JEIA 
Campinas e 1ª Vara do Trabalho de Campinas de 
adolescentes em vulnerabilidade social em cumprimento de 
medidas socioeducativas na Fundação Centro de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), 
objetivando disseminar conhecimentos sobre direito do 
trabalho, em especial, a respeito do trabalho infantil, e de 
estímulo à aprendizagem.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Campinas.
pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2021.

12 Parceria com Universidades JEIA de Bauru ----

Ação que tem como objetivo humanizar o ensino 
universitário, propiciando que estudantes de Cursos de
Direito, Administração, Ciências Contábeis, Assistência Social 
e Psicologia, dentre outros cursos universitários, participem 
dos eventos de promoção dos direitos das crianças e 
adolescentes, através de parceria do JEIA de Bauru com 
Universidades, a exemplo do Projeto de Extensão de 
Serviços à Comunidade do Centro Universitário de Bauru, da 
Instituição Toledo de Ensino, “Fazer o bem é legal” com 90 
universitários cadastrados, sob coordenação do Professor 
Mestre Vanderlei Ferreira de Lima.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Bauru%20-
Parcerias%20com%
20Universidades.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2021.

13 Projeto Inclusão Digital JEIA de Bauru ----

Projeto que visa proporcionar a inclusão digital para 
assegurar o direito à educação a adolescentes e jovens, de 
12 até 21 anos, em situação de acolhimento e/ou 
vulnerabilidade social, mediante a doação de aparelhos de 
telefone celular apreendidos pela Receita Federal do Brasil, 
para que possam ter acesso integral à educação, podendo 
acessar as aulas e os conteúdos online, que têm substituído 
as aulas presenciais durante as medidas restritivas de 
circulação impostas pela pandemia do novo coronavírus.

https://trt15.jus.
br/sites/portal/files/roles/n
oticias/2021/12/Boa%
20Pr%C3%A1tica%20-%
20JEIA%20de%20Bauru%20-
%20Projeto%20Inclus%C3%
A3o%20Digital.pdf

Ação em vigor que 
teve início em 2021.

14
Palestra:  “De Dona Mariquinha até os dias de 
hoje. A escola como espaço de reflexão sobre a 
exploração do trabalho infantil” 

Juizados Especiais da 
Infância e Adolescência - 

Jeias de Franca e Ribeirão 
Preto/SP

Notícia 

As coordenadoras dos Juizados Especiais da Infância e 
Adolescência (Jeias) de Franca e Ribeirão Preto, 
respectivamente, as magistradas Eliana dos Santos Alves 
Nogueira e Márcia Cristina Sampaio Mendes, promoveram a 
palestra “De Dona Mariquinha até os dias de hoje. A escola 
como espaço de reflexão sobre a exploração do trabalho 
infantil”, voltada para professores da rede municipal de 
ensino de Pontal (SP). A ação é resultado de cooperação 
judicial entre os dois Jeias e a 2ª Vara do Trabalho de 
Sertãozinho, para promoção de ações de combate ao 
trabalho infantil e estímulo à aprendizagem.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/jeias-
abordam-combate-ao-
trabalho-infantil-em-
palestra-para-professores-
de-pontal

04/02/2022

15
Criação do Dia  Municipal de Combate ao 
Trabalho Infantil em São José dos Campos/SP

Estiveram presentes no 
evento o Juiz titular da 1ª 

VT de Jacareí, que é 
Coordenador do Juizado 

Especial da Infância e 
Adolescência de São José 
dos Campos e o Assessor 

econômico do TRT-15.

Notícia 

A Câmara de Vereadores de São José dos Campos aprovou o 
projeto de lei 522/21, de autoria da vereadora Amélia 
Naomi, que inclui no calendário da cidade o Dia Municipal de 
Combate ao Trabalho Infantil. A data, a ser comemorada 
anualmente no dia 12 de junho, tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade para os malefícios do trabalho 
infantil para o pleno desenvolvimento físico, psíquico e 
social das crianças. Estiveram presentes na sessão o juiz 
Adhemar Prisco da Cunha Neto, titular da 1ª Vara do 
Trabalho de Jacareí e coordenador do Juizado Especial da 
Infância e Adolescência (Jeia) de SJC, e o assessor econômico 
do TRT-15, Roberto Koga.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/camara-de-
sao-jose-dos-campos-
aprova-dia-municipal-de-
combate-ao-trabalho-
infantil

10/02/2022

16 Campanha “Não pule a infância” alerta para 
consequências do trabalho infantil

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT), a 

Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), o 
Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) e o Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 

Infantil (FNPETI)

Notícia 

TRT-15 divulga ação realizada pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), com o apoio da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 
do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), que lançaram a campanha “Não pule a 
infância”, um convite à reflexão sobre as condições das 
crianças do Brasil, especialmente as negras e as de baixa 
renda. A iniciativa destaca que lugar da criança é na escola, 
no esporte, no lazer, na convivência familiar e comunitária e 
que é preciso desfazer o mito de que o trabalho infantil é 
bom para o futuro e dignifica o caráter.  A campanha, 
divulgada nas redes sociais, aponta que o labor precoce tem 
impacto negativo no rendimento escolar, aumenta a evasão 
e deixa a criança mais vulnerável à exploração sexual, ao 
tráfico de drogas e a acidentes de trabalho.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/campanha-

nao-pule-infancia-alerta-
para-consequencias-do-

trabalho-infantil

24/02/2022

17
Destinação de 300 celulares a crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade 
através de Projeto de Inclusão

 Parceria entre o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
15ª Região, por meio do 

Juizado Especial da 
Infância e Adolescência de 

Sorocaba (Jeia), o 
Ministério Público e a 

Receita Federal, para a 
promoção da inclusão 

digital. 

Notícia 

300 aparelhos celulares doados pela Receita Federal foram 
entregues a crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social pela prefeitura, através da Secretaria 
da Cidadania (Secid) e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). A iniciativa é resultado 
de uma parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, por meio do Juizado Especial da Infância e 
Adolescência de Sorocaba (Jeia), o Ministério Público e a 
Receita Federal, para a promoção da inclusão digital. A 
inclusão digital é fundamental como um fator de 
transformação social que permite assegurar também o 
direito à educação.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/projeto-de-
inclusao-destina-300-
celulares-criancas-e-
adolescentes-em-situacao-
de

11/03/2022

18
Curso "A proteção integral e prioritária da criança 
e do adolescente no âmbito do Direito do 
Trabalho e da Justiça do Trabalho"

Escola Judicial do TRT-15 Proad nº 2184/2022

Curso a distância que teve como público alvo Magistrados do 
TRT da 15ª Região e de outros Regionais. Abordou a 
proteção nacional e internacional a crianças e adolescentes, 
as piores formas de trabalho infantil e necessidade de novo 
olhar, políticas públicas para trabalho adolescente lícito e a 
atuação dos Juizados Especiais da Infância e da Adolescência 
do TRT da 15ª Região no Sistema de Garantia de Direitos.

28/03/2022 a 
27/05/2022

19 Destinação parcial do IRPF a Fundos de Direitos 
das Crianças e Adolescentes

TRT-15 apoia destinação 
parcial do IRPF a Fundos de 

Direitos das Crianças e 
Adolescentes

Notícia 

Comprometido com a erradicação do trabalho infantil, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região apoia a adesão 
de magistrados, servidores e jurisdicionados à opção legal 
que permite aos contribuintes deduzir, para os Fundos 
Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
(FMDCAs), percentual do Imposto de Renda devido.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/trt-15-
apoia-destinacao-parcial-
do-irpf-fundos-de-direitos-
das-criancas-e-adolescentes  

05/04/2022

20

Termo de cooperação para construção de um 
Centro de Formação Profissional para crianças, 
adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade

Representantes do Juizado 
Especial da Infância e 
Adolescência (Jeia) de 

Franca, unidade do TRT da 
15ª Região, da Vara do 

Trabalho de Brumado e do 
Poder Executivo de 

Aracatu-BA

Notícia

Representantes do Juizado Especial da Infância e 
Adolescência (Jeia) de Franca, unidade do TRT da 15ª Região, 
da Vara do Trabalho de Brumado e do Poder Executivo de 
Aracatu, assinaram termo de cooperação para construção de 
um Centro de Formação Profissional para crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A 
instituição de ensino será edificada em Aracatu com verba 
de aproximadamente R$ 360 mil decorrente de acordo para 
indenização por danos morais coletivos pago por produtores 
de café de Pedregulho (SP), onde foram resgatadas 53 
vítimas de tráfico de pessoas e trabalho em condições 
análogas à escravidão.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/centro-
profissionalizante-comeca-
ser-construido-com-
indenizacao-por-danos-
morais

06/04/2022

https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Fernand%C3%B3polis%20-%20Est%C3%ADmulo%20%C3%A0%20Aprendizagem%20-%20Procedimento%20e%20Audi%C3%AAncia%20Coletiva.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Campinas.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-Parcerias%20com%20Universidades.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
https://trt15.jus.br/sites/portal/files/roles/noticias/2021/12/Boa%20Pr%C3%A1tica%20-%20JEIA%20de%20Bauru%20-%20Projeto%20Inclus%C3%A3o%20Digital.pdf
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21
Encontro institucional no Santuário Nacional de 
Aparecida discute combate ao trabalho infantil Escola Judicial do TRT-15 Notícia 

A presidente, o vice-presidente judicial e o diretor da Escola 
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 
desembargadores Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla,  
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani e João Batista 
Martins César, se reuniram com o reitor do Santuário 
Nacional de Aparecida, padre Carlos Eduardo Catalfo, para 
tratar de ações conjuntas de combate ao trabalho infantil. O 
juiz Marcelo Garcia Nunes, titular da 5ª Vara do Trabalho de 
São José dos Campos e ex-coordenador do Juizado Especial 
da Infância e Adolescência (Jeia) da região, também esteve 
presente. As atividades integram o Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT).

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/combate-
ao-trabalho-infantil-e-tema-
de-encontro-no-santuario-
de-aparecida

26/04/2022

22
Palestra "A exploração sexual de crianças e 
adolescentes sob a perspectiva jurídico-
trabalhista: causas e consequências"

Escola Judicial do TRT-15 Proad nº 8529/2022

Palestra transmitida pelo YouTube que abordou: marco legal 
de proteção; intersecção entre direito do trabalho e direito 
penal; dados estatísticos; acesso especializado à Justiça em 
tais casos: um novo olhar; competência dos JEIAs e 
especialização; caso prático da operação Fada Madrinha que 
correu no JEIA de Franca e envolvia também adolescentes; a 
exploração sexual sob a perspectiva psicológica; saúde 
mental da criança e do adolescente.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/maio-
laranja-combate-
exploracao-sexual-infantil-e-
tema-de-webinario

18/05/2022

23 22º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho

TRT 15 ----

O último painel do  Congresso tratou do tema 
“Aprendizagem Social na Indústria 4.0 – qualificação e 
inclusão de jovens'', em que foi apontada a aprendizagem 
como forma de eliminação do trabalho infantil. A mesa foi 
composta pela desembargadora do TRT-15 Eleonora Bordini 
Coca, pelo professor e juiz aposentado José Roberto Dantas 
Oliva e pela juíza Márcia Cristina Sampaio Mendes, titular da 
5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e coordenadora do 
Juizado Especial da Infância e Adolescência (Jeia) da Justiça 
do Trabalho daquela circunscrição. 

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/painel-do-
congresso-aponta-
aprendizagem-como-forma-
de-eliminacao-do-trabalho-
infantil

19/08/2022

24
Campanha de conscientização sobre os malefícios 
do trabalho infantil e a necessidade de 
erradicação.

TRT 15, MPT e Santuário 
Nacional de Aparecida

----

Campanha  de conscientização dos fiéis católicos sobre os 
malefícios do trabalho infantil e a necessidade de 
erradicação em que foi realizada a leitura da 7ª Carta de 
Aparecida Contra o Trabalho Infantil em cerimônia de 
consagração a Nossa Senhora Aparecida.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/trt-15-mpt-
e-santuario-alertam-para-
importancia-da-erradicacao-
do-trabalho-infantil

Leia a Íntegra da CARTA

12/10/2022

25 Seminário de Combate ao Trabalho Infantil TRT 15 e CSJT ----
Seminário realizado presencialmente no Santuário Nacional 
de Aparecida, que abordou as causas, consequências e 
soluções para erradicação do trabalho infantil.

https://trt15.jus.
br/noticia/2022/abertas-
inscricoes-para-seminario-
em-aparecida-sobre-
combate-ao-trabalho-
infantil  /  https://trt15.jus.
br/noticia/2022/seminario-
conclama-necessidade-de-
comunhao-para-erradicar-o-
trabalho-infantil

 13 e 14 de outubro de 
2022

26
Seminário "Os Direitos Humanos e a proteção 
integral de crianças e adolescentes no mundo do 
trabalho" 

TRT 15 ----

Seminário em formato híbrido, realizado pela Escola Judicial 
do TRT 15 e pelo Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil 
e Estímulo à Aprendizagem que abordará o tema dos 
Direitos Humanos e a proteção integral de crianças e 
adolescentes no mundo do trabalho.

https://sites.google.
com/trt15.jus.
br/planoejud2022/novembr
o_2022

Previsão de realização 
em 25 de novembro de 

2022 
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