
ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 9 horas, no Auditório dos

Ministros,  localizado  no  1º  andar  do  Bloco  B  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,

reuniram-se  os  membros  da  COMISSÃO DE  ERRADICAÇÃO  DO  TRABALHO

INFANTIL E DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DECENTE DO ADOLESCENTE,

regulamentada pelo ATO CONJUNTO TST/SCJT nº 21/2012, atualmente composto por:

Ministro Lelio Bentes Corrêa, do Tribunal Superior do Trabalho, que a coordena; Juíza

do  Trabalho  Andréa  Saint  Pastous  Nocchi,  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho

da 4ª Região;  Juíza  do  Trabalho  Maria  Zuíla  Lima  Dutra,  do  Tribunal  Regional  do

Trabalho  da 8ª Região;  Juiz  do  Trabalho  José  Roberto  Dantas  Oliva,  do  Tribunal

Regional do Trabalho da 15ª Região; Juiz do Trabalho Platon Teixeira de Azevedo, do

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região; Juiz do Trabalho Renan Ravel Rodrigues

Fagundes,  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  15ª  Região,  como  Juiz  Auxiliar  da

Presidência do Tribunal Superior do Trabalho; e Juíza do Trabalho Adriana Campos de

Souza  Freire  Pimenta,  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da 3ª Região,  como  Juíza

Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, todos designados por meio do

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 6/2014,  de  10.03.2014,  publicado  no  Diário

Eletrônico da Justiça do Trabalho de 12/3/2014. Também presentes os Gestores Regionais

mencionados na lista de presença anexa,  sob a coordenação do Ministro Lelio Bentes

Corrêa, para tratarem de assuntos diversos sobre as medidas necessárias à execução dos

trabalhos  de  combate  ao  Trabalho  Infantil  e  de  Proteção  ao  Trabalho  Decente  do

Adolescente e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Inicialmente, o Ministro

Lelio Bentes Corrêa agradeceu a presença dos Gestores e o envolvimento de todos com

esse  programa,  tão  caro  ao  Tribunal  Superior  do  Trabalho;  relatou  os  trabalhos  já

desenvolvidos pela comissão no ano de 2014, levando-os a refletir sobre as atividades a

serem desenvolvidas no ano de 2015. a) A Drª Andréa Saint Pastous Nocchi, condutora

da reunião, informou que a Caixa Econômica Federal patrocinará a impressão de 200 mil



revistas em quadrinhos da Turma da Mônica e que os Tribunais Regionais do Trabalho

receberão uma cota do material para ser utilizado nas ações do Programa de Combate ao

Trabalho Infantil nas respectivas regiões.  b) Esclareceu que a citada revista não pode ser

impressa pelos Regionais, conforme termo assinado com o Grupo Maurício de Sousa. c)

Elucidou  outras  dúvidas  apresentadas  pelos  Gestores  Regionais.  d) Incentivou  a

exposição das Boas Práticas dos Tribunais Regionais no espaço que será destinado para

tanto na página do Programa no site do TST, com ênfase na apresentação de experiências.

e) solicitou  que  eventuais  dificuldades  enfrentadas  pelos  Gestores  Regionais  junto  à

Administração do respectivo TRT sejam relatadas  para,  se for  o  caso,  determinar  um

contato direto do Ministro Lelio Bentes para maiores esclarecimentos do Regional, assim

como para ser relatada em futura reunião do COLEPRECOR. f) solicitou que relatassem

os  principais  desafios,  apoios  institucionais,  parcerias,  ações  interinstitucionais,  bem

como que os representantes dos Regionais se manifestassem e trocassem experiências.

g) Sugeriu a instituição de Comitês ou Comissões de Erradicação do Trabalho Infantil

e/ou de Direitos Humanos e Trabalho Decente,  nos Regionais,  para auxiliar no apoio

institucional. h) O Dr. José Roberto Dantas Oliva informou aos Gestores Regionais que o

relatório  das atividades realizadas no ano de 2014 devem ser  apresentados,  conforme

previsto no Programa, até a última semana de fevereiro de 2015. i) A Drª Andréa Saint

Pastous Nocchi noticiou a decisão dos membros da comissão de inserir no sítio eletrônico

do  Programa  as  Boas  Práticas  dos  Regionais.  j) Consultou  os  Gestores  acerca  da

inserção, no sítio do Programa, de um endereço eletrônico corporativo, de Regional, no

seguinte padrão: combateaotrabalhoinfantil@trtXX.jus.br, para divulgação ao público em

geral,  bem  como  aos  parceiros.  l) Sugeriu  a  realização  de  reuniões  locais  com  as

assessorias de comunicação, para que os dados referentes ao Programa sejam divulgados

e atualizados periodicamente no sítio eletrônico do Programa e de todos os Regionais,

para fins de pesquisa, indicando a utilização dos dados da PNAD/IBGE sobre trabalho

infantil  para  garantir  uma uniformidade  de  utilização  dos  dados.  m) Compartilhou  a



iniciativa do TRT-8 e discutiu com os presentes a possibilidade de se incluir a logo do

combate  ao  trabalho  infantil  e  de  frase,  com  menção  à  Campanha  de  Combate  ao

Trabalho Infantil, nas atas de audiências, no período de janeiro a 12 de junho de 2015,

conforme  deliberado  na  reunião  dos  membros  da  comissão.  n) Informou  que  a

coordenação  dessa  medida  será  realizada  pela  Drª  Maria  Zuíla,  com  auxílio  de

representantes do TRT-2, TRT-5, TRT-8, TRT-12 e TRT-14. o) A Drª Andréa comunicou a

deliberação da comissão, de elaboração e mobilização nacional de combate ao trabalho

infantil, nas 24 regiões da Justiça do Trabalho, culminando em Brasília, no dia 12 de

junho de 2015, e ouviu sugestões dos Gestores Regionais sobre o tema;  p) O Dr. José

Roberto comunicou a discussão da comissão para estimular a participação dos Juízes do

Trabalho  nos  Fóruns  Estaduais  e  a  criação  de  Fóruns  Municipais  de  Prevenção  e

Erradicação do Trabalho Infantil;   q) Os Gestores Regionais discutiram o agendamento

da data da próxima reunião, no ano de 2015; r) O Dr. Rafael Dias Marques, Procurador

do  Trabalho,  falou  do  enfrentamento  do  trabalho  infantil  pelo  Ministério  Público  do

Trabalho  e  destacou  a  atuação  realizada  pela  Coordenadoria  Nacional  de  Combate  à

Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes -  COORDINFÂNCIA para a ações

conjuntas  com a  Justiça  do  Trabalho.  s) Outros  assuntos  gerais  foram debatidos.  Os

Gestores  Regionais  DELIBERARAM por:  1) Adotar  endereço eletrônico institucional

para cada Regional, para comunicação entre os Gestores Regionais, no seguinte padrão:

combateaotrabalhoinfantil@trtxx.jus.br.  2) Agendar  a  próxima  data  de  reunião  de

Gestores Regionais, para o dia de 16 de abril de 2015, às 9h, no Auditório dos Ministros,

no  1º  andar,  do  Bloco  B do  TST.  O  Ministro  Lelio  fez  o  encerramento  da  reunião,

agradeceu  a  colaboração  de  todos,  solicitou  a  disseminação  dos  direitos  humanos,  a

sensibilização dos juízes e da comunidade e se comprometeu a auxiliar os Regionais que

estão  enfrentando  dificuldades  de  apoio  institucional.  Destacou  a  importância  na

participação  nos  Fóruns;  salientou  iniciativas  que  serão  tomadas  no  próximo  ano,

incentivou o protagonismo de crianças e adolescentes em eventos de combate ao trabalho



infantil; comentou a comissão que culminará em evento em Brasília, no dia 12 de junho

de 2015, acima mencionado,  e sugeriu a  formação de comissão composta por  quatro

integrantes. Reiterou seu agradecimento pela colaboração e envolvimento de todos. Nada

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h. Do que, para constar, eu, ALINE

SOARES MADEIRA, Analista Judiciário, código C056688, na condição de secretária da

reunião, lavrei a presente ata, submetida aos participantes presentes na reunião. 


