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 “Dói falar disso... De lembrar as coisas horríveis que eu já passei. 
Só que, por um lado, é bom: sinto-me livre de tudo. 
Completamente, não, porque isso vai ficar pelo resto de minha 
vida. (Depoimento de uma adolescente de 17 anos de idade, 
explorada sexualmente desde os 13 anos - Relatório da CPMI, 
2004) 

 

 

“Hoje estou recuperada. Voltei para a minha casa, cuido de meus 
dois filhos pequenos. Vocês não imaginam a que tive de me 
submeter. Tenho um corpo de 18 anos, mas uma alma velha”. 
(depoimento de uma adolescente - Relatório da CPMI, 2004) 
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                                    Crianças prostituídas  

                                  

                                 Amanhã, instituições se unem para fortalecer o combate 
à exploração sexual e comercial das crianças e adolescentes.  

    Para início de conversa, fique claro: crianças não se 
prostituem; crianças são prostituídas pela sociedade, pela pobreza dos seus 
pais, pela herança de violência doméstica, pela impunidade que campeia na 
legislação penal e nos tribunais brasileiros. A idade das crianças exploradas é 
cada vez menor, entre sete e dez anos. Além de explorar as necessidades 
econômicas das vítimas, os homens, na sua maioria, tiram proveito da 
vulnerabilidade social das meninas e adolescentes, que fogem da miséria de 
suas casas e dos maus-tratos de pais, padrastos, irmãos e das próprias mães. 
Essas meninas, chamadas de prostitutas por uma sociedade hipócrita, vendem 
a sua virgindade, a sua ingenuidade e a sua infância por um prato de comida, 
um pacote de bolacha, um chocolate, um caramelo, um tênis ou um batom. 
Essas crianças, que nunca brincaram de bonecas, são violentadas em boléias de 
caminhão e abandonadas nas madrugadas frias das rodovias que transportam a 
riqueza do País. Os homens que usam essas meninas são pais de famílias que se 
apressam para proteger seus filhos das desgraças que os rodeiam. São 
indivíduos que fecham as portas de suas casas atemorizados com a violência 
dos bandidos. São caminhoneiros, vereadores, prefeitos, doutores, sacerdotes, 
cidadãos acima de qualquer suspeita. São homens em quem confiaríamos os 
destinos de nossas filhas.  

                                 Os municípios, à ausência de políticas públicas, não 
sabem o que fazer: não há abrigos, os conselhos tutelares não têm infra-
estrutura e autonomia para atuação.  

                                    Quanto aos direitos humanos, a exploração sexual e 
comercial de crianças e adolescentes é o pior escândalo da nossa época. Não 
nos deve faltar a indignação ao ler notícias, como as que mancharam, com 
nódoas profundas, o município de Pompéu, em Minas Gerais; ou as que 
envolvem políticos do interior de São Paulo. A nossa indignação não deve ser 
diferente da que temos ao constatar as torturas e humilhação dos prisioneiros 
iraquianos na prisão de Abu Ghraib. É a mesma indignação que devemos ter 
contra as crenças e costumes da África do Sul, onde meninas são violadas, 
porque seus estupradores acreditam que a relação sexual com virgens pode 
curá-las da aids. Esses homens que se aproveitam de meninas e meninos, que 
vendem o corpo por moedas de afeto, são tão terroristas quanto os assassinos 
que explodiram bombas nas estações de trens de Madri e nas torres gêmeas de 
Nova York. Mas, esses homens, que rotulam essas meninas de vagabundas e 
putas, não serão punidos por seus atos de estupro e atentado violento ao 
pudor. Porque a legislação penal e o entendimento dos tribunais deste país são 
complacentes com os agressores, ao argumento de que não há violência 
presumida contra vítima menor de 14 anos, quando ficar provado que ela tem 
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mau comportamento, é corrompida, mantém relações sexuais com outros 
homens, além de ter conduta participativa para a consecução do ato libidinoso. 
E ninguém vai duvidar que a menina que se equilibra num sapato de salto alto e 
que veste uma saia curta e que se oferece aos caminhoneiros da estrada, por 
uma nota de um real ou por um refrigerante que lhe mate a sede, é uma 
menina de vida devassa, com experiência sexual de muitos homens. Só que a 
Justiça não leva aos autos do processo que toda menina é pura e inocente até 
que a sociedade, esta, sim, corrompida e dissoluta, roube dela a pureza, a 
ingenuidade, a inocência e a infância que ela nunca pôde ter.  

                                  Além de nos indignar, temos que nos mobilizar para 
mudar o retrato dessa infância desvalida, dessas desventuradas crianças 
abandonadas pelos pais e pelo estado, que não se preocupa em dar-lhes 
educação, lazer, saúde, folguedos, a proteção legal de um ser em formação. Os 
municípios, à ausência de políticas públicas, não sabem o que fazer: não há 
abrigos, os conselhos tutelares não têm infra-estrutura e autonomia para 
atuação; não há grupos escolares suficientes; não há jornada ampliada para 
manter os jovens e crianças ocupados depois das aulas; não há emprego para 
os pais. Essas meninas e meninos prostituídos pela sociedade serão os 
analfabetos, os traficantes, os viciados e os marginais do amanhã. A nossa 
resposta de hoje, então, deve ser tolerância zero, deixando o campo do direito 
repressivo do código penal e passando aos puros domínios da moral, da ética, 
dos bons costumes e de palavras esquecidas como respeito, dignidade, fé e 
esperança num Brasil melhor.  

 

Maria Amélia Bracks Duarte                                                                                                         
Procuradora do Trabalho em Minas Gerais 
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 1. APRESENTAÇÃO 

 

    A exploração sexual de crianças e adolescentes é a mais 
perversa forma de destruição da dignidade e do futuro de um ser humano, é 
uma das piores excrescências mentais já produzidas pelo homem que deixam 
seqüelas irreversíveis para os infortunados meninos e meninas que são 
tragados por ela.  

   O Brasil, assim como outros países de terceiro mundo 
latino americano, africano ou asiático, representa um relevante foco de 
exploração sexual de crianças e adolescentes.  No nosso País,  em que a 
corrupção é endêmica, as políticas públicas de educação e assistência social, 
em regra, são ineficientes ou inexistentes e acabam agravando a pobreza e a 
miséria, que são os combustíveis essenciais desse estado lastimoso e 
deplorável que gravita entre nós. 

   Segundo a legislação atual, a exploração sexual de 
crianças e adolescentes se constitui uma das piores violações dos direitos 
humanos universais e dos direitos peculiares das pessoas em desenvolvimento, 
sendo identificada por muitos órgãos nacionais e internacionais como uma 
forma moderna de escravidão.  

   No nosso ordenamento pátrio,  a Constituição Federal 
brasileira, em seu art. 227, instituiu a doutrina da proteção integral, exigindo 
da  família, da sociedade e do Estado  prioridade absoluta na proteção dos 
direitos de crianças e  adolescentes e no combate a toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra eles 
praticadas. 

   Na legislação brasileira, a exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes é crime. 

     Entretanto, está comprovado que tratar a exploração 
sexual infanto-juvenil apenas do ponto de vista criminal não resolve o problema 
diante da sua complexidade, havendo implicações econômicas, políticas e 
sociais. 

    De acordo com o art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho, em vigor no território nacional, por 
meio do Decreto Legislativo nº 178/1999, a exploração sexual comercial 
crianças e adolescentes se constitui relação de trabalho ilícita e degradante. 

   Dessa maneira, a configuração legal da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes como relação de trabalho ilícita,  
degradante  e violadora da dignidade da pessoa humana e do patrimônio ético-
moral da sociedade,  gera ao Ministério Público do Trabalho a obrigação 
institucional de promover a responsabilidade civil coletiva dos agressores por 
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todos os danos, materiais e morais, individuais e/ou coletivos, e de quaisquer 
pessoas que venham a favorecer tais práticas, inclusive, através da omissão.   

   Desse modo, é indiscutível que compete ao Ministério 
Público do Trabalho combater, com prioridade absoluta, a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, de maneira veemente e incansável, como 
determina a Constituição Federal.  

    Nesse sentido, reconhecendo essa atribuição,  o Plano de 
Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes - 
ESCCA é um projeto de atuação  a ser desenvolvido no âmbito do Ministério 
Público do Trabalho, sem  pretensão de ser algo acabado ou imodificável.  

 

      Virgínia de Azevedo Neves Saldanha 
           Procuradora do Trabalho  
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2. APONTAMENTOS AO ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL 
COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ESCCA   
  
                   Cícero Rufino Pereira1 
 

Dignidade da pessoa humana é um conjunto de 
direitos mínimos que garante a esta pessoa uma 
existência decente: respeitar a si mesmo e sentir-
se respeitada por seus semelhantes.2 

       
 
2.1 PROLEGÔMENOS 
 

A Convenção Sobre os Direitos da Criança, da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, ratificada pela Nação Brasileira (Resolução L.24/1990), 
impõe que os Estados-partes tomem medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais apropriadas para proteger as crianças contra todas as 
formas de violência física ou mental, inclusive exploração e abuso sexual. 

 
Também o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da 

Criança, referente à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, 
aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 25 de maio de 2000, 
de que o Brasil é parte signatária, determina cuidados especiais no 
enfrentamento à exploração sexual infantil, de toda sociedade brasileira, 
incluindo, até por dever de ofício, o Ministério Público do Trabalho, como 
tem sido entendido pelos procuradores e procuradoras do trabalho 
pertencentes à Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), em inúmeras 
oportunidades; inclusive e principalmente no Seminário/Capacitação 
realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2008, quando se aprovou a “Carta 
de Brasília” (vide anexos a esta pesquisa). 

 
Com base nestas normas internacionais, dentre outras normas 

nacionais, toda criança e adolescente tem direito a um saudável 
desenvolvimento sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial 
infanto-juvenil, grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa 
humana. 

 
 A jurisprudência administrativa e interna corporis do MPT também 

não discrepa do entendimento de que é atribuição deste Órgão Ministerial 
atuar sempre que o interesse de criança e adolescente estiver presente. 

 

                                                           
1Procurador do Ministério Público do Trabalho – MPT – em Mato Grosso do Sul . Professor 

Universitário (de graduação e pós-graduação). Mestrando em “Estudos Fronteiriços”, pela 
UFMS (Campus Corumbá). Autor do livro “Efetividade dos Direitos Humanos Trabalhistas: O 
Ministério Público do Trabalho e o Tráfico de Pessoas”, pela Editora Ltr, São Paulo. 

2 Definição do próprio autor Cícero Rufino Pereira.    
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De fato, o Precedente Normativo nº 17 do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho (CSMPT) é expresso, in verbis: 

 
“Mantém-se, por despacho, o arquivamento da Representação 

quando a repercussão social da lesão não for significativamente suficiente 
para caracterizar um conduta com consequências que reclamem a atuação 
do Ministério Público do Trabalho em defesa de direitos individuais 
homogêneos. A atuação do Ministério Público deve ser orientada pela 
'conveniência social'. Ressalvados os casos de defesa judicial dos direitos e 
interesses de incapazes e população indígena.” 

 
Diante das proposições aqui expostas, baseadas inclusive (mas 

não apenas) nos estudos auferidos no Seminário/Capacitação de dezembro 
de 2008 (alhures referido), entenderam por bem os procuradores e 
procuradoras de trabalho integrantes da Coordinfância, em editar este 
“Manual para Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes”, com o intuito de facilitar, com argumentos, modelos, dicas e 
sugestões, a atuação e pesquisas dos Membros do Ministério Público do 
Trabalho Brasileiro. 

 
Sabe-se que a tarefa é árdua, tanto técnica, quanto fisicamente. É 

um campo novo de atuação, que demanda parcerias com profissionais de 
outras áreas do conhecimento humano que não apenas o direito, ou ainda, 
mais especificamente, o direito do trabalho. Porém, o Ministério Público do 
Trabalho não seria, sem falsa modéstia, a referência de cidadania para a 
sociedade que é hoje, se desistisse diante das hercúleas e inúmeras 
dificuldades de atuação, que na sua curta existência (com as atribuições que 
hoje detém) enfrentou.              

 
Observar-se-á no decorrer deste estudo, que, além do 

ordenamento jurídico interno (como artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 227 da 
CF\88; artigos 3º, 4º, 5º, 54, 60 a 69, 86 a 97 e 131 a 140, bem como 200 a 
2005 do ECA; além dos artigos 402 a 441 da CLT), o ordenamento jurídico 
internacional (Convenções e Tratados da ONU, da OEA e OIT, por exemplo) 
poderão também ser muito utilizados. 

 
Na parte criminal propriamente dita, a qual, procuradores e 

procuradoras  do trabalho poderão beber como fonte subsidiária e por 
analogia (por autorização expressa do artigo 8º, da CLT), pois nossa 
“competência\atribuição”, nesta quadra em que passamos, não pode ser 
penal, por decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante referir o 
“Protocolo Facultativo à Convenção sobre Direitos da Criança relativo à 
venda de crianças, prostituição e pornografia infantis”, bem como os artigos 
240, 241-A, 244-A e 244-B do ECA,  além dos artigos 213, 217-A, 218, 218-A, 
231 e 231-A todos do Código Penal. A legislação penalista aqui citada já deve 
estar atualizada pela Lei 12 015\209 e legislação alteradora anterior.         
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O Brasil, ao ratificar vários e relevantes Tratados Acordos ou 
Convenções Internacionais de Direitos Humanos, permitiu a consolidação de 
sua democracia, inclusive perante a Comunidade Internacional. O 
entendimento de Flávia Piovesan não destoa desta assertiva: 

  
Se a busca democrática não se atém apenas ao modo 
pelo qual o poder político é exercido, mas envolve 
também a forma pela qual direitos fundamentais são 
implementados, (...), ao reforçar a sistemática de 
proteção de direitos, o aparato internacional permite o 
aperfeiçoamento do próprio regime democrático. (...) 
os direitos humanos internacionais inovam a ordem 
jurídica brasileira, complementando e integrando o 
elenco dos direitos nacionalmente consagrados e nele 
introduzindo novos direitos, até então não previstos 
pelo ordenamento jurídico interno.3 
 
 

Tornam-se atuais questões como o Tráfico de Pessoas (ou de 
Seres Humanos), tratada no “Protocolo de Palermo”, tratado internacional 
contra o crime organizado transnacional, ratificado pelo Brasil, através do 
Decreto 5017\2004, o qual, principalmente em seu artigo 3º, demonstra a 
relação entre tráfico de pessoas, o trabalho escravo e a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por seu turno, o artigo 3º da 
Convenção 182 da OIT, ratificada pelo Brasil através do Dec. 3597\2000, 
deixa claro que, dentre as piores formas de trabalho infantil, encontra-se o 
trabalho escravo e a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 
(fala em utilização ou oferta de crianças para a prostituição e a produção 
pornográfica).    

 
A “Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, 

que veio ao lume através do Decreto 5948\2006 e o “Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” (Decreto 6347\2008) são instrumentos 
jurídicos que, além de traçar princípios e meios efetivos de atuação das 
entidades interessadas no tema, indicam quais são os parceiros, dentre 
outros que se pode encontrar, para a busca do objetivo comum de enfrentar 
o tráfico de pessoas, na modalidade de trabalho escravo e de exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes; cada entidade ou órgão dentro 
de sua esfera de atuação.    

 
O país, o povo, enfim, a nação  que prima pela plena efetivação 

dos Direitos Humanos Fundamentais (inclusive os de mesmo jaez, na 
especificidade Trabalhista), transmite ao mundo verdadeira lição de 
cidadania, eis que somente o completo acesso aos direitos fundamentais 
torna o homem (quer adulto, quer criança ou adolescente) um completo 
cidadão, com sua dignidade humana preservada e altiva. 

                                                           
3
Direitos Humanos e o direito internacional, p. 320. 
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Os Procuradores e Procuradoras do Trabalho da Coordinfância, com 

o apoio de Sua Excelência Dr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral do Trabalho, 
ao discutirem formas de enfrentamento à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, juntamente com representantes de entidades estatais e 
não-estatais interessadas na temática, chegaram a algumas conclusões 
importantes, dentre elas, destacamos as seguintes: 

 
 As políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, quando 

existentes, não se têm revelado eficazes na prevenção e erradicação da 
exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais; 

 
 A sanção penal, por si só, não tem alcançado o fim de inibição das 

condutas criminais relacionadas à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, diante da grande quantidade de benefícios processuais oferecidos 
aos réus e a morosidade processual; 

 
 A  exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais 

constitui, dentre outros aspectos, patente relação de trabalho ilícita e 
degradante, nos exatos termos do art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho; 

 
 A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é relação 

de trabalho ilícita e degradante  que ofende não somente a direitos individuais 
do lesado, mas também e, fundamentalmente, aos interesses difusos de toda a 
sociedade brasileira; 

 
  A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes constitui 

grave violação da dignidade da pessoa humana e do patrimônio ético-moral da 
sociedade, autorizando a propositura de ações civis públicas para ressarcimento 
do dano metaindividual dela decorrente; 

 
 Sendo a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

relação de trabalho ilícita e degradante, incumbe ao Ministério Público do 
Trabalho promover a responsabilidade civil coletiva dos agressores, propor os 
termos de ajuste de conduta  ou mesmo ajuizar ações civis públicas, com vistas 
à coibição de tal forma de labor; 

 
 O cliente e/ou o tomador dos serviços sexuais prestados por 

crianças e adolescentes, bem como o respectivo intermediador e quaisquer 
pessoas que venham a favorecer tais práticas, são responsáveis solidariamente 
por todos os danos, materiais e morais, individuais e coletivos, decorrentes de 
sua conduta lesiva, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, art. 
4º ,II do Decreto 6.481/2008, sobre piores formas de trabalho infantil, c/c art. 8º 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 
 Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, compete à 
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Justiça do Trabalho processar e julgar questões não penais decorrentes do 
trabalho sexual ilícito de crianças e adolescentes; 

 
O Ministério Público do Trabalho deve se articular com todas as 

entidades estatais e não estatais que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos, a fim de garantir a responsabilização integral, no enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 
 Os Procuradores do Trabalho têm papel fundamental na promoção 

de mobilização e sensibilização sociais, devendo, para tanto, manter diálogo 
com a sociedade civil, mediante realização permanente de audiências públicas e 
campanhas publicitárias, criação de fóruns de debates, dentre outras formas de 
interlocução social. 

 
 As Procuradorias Regionais do Trabalho poderão 

realizar/intensificar convênios e parcerias com instituições, a fim de combater a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, principalmente, 
Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, Ministérios Públicos dos Estados, Juizados da Infância e da 
Juventude e Conselhos Tutelares. 

 
Ao Ministério Público do Trabalho incumbe a defesa da ordem 

jurídica trabalhista e dos direitos sociais e individuais indisponíveis dos 
trabalhadores, nos termos do arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 
1988 c/c os arts. 83, III e V e 84 da Lei Complementar n.° 75/93; cabendo-lhe, 
ainda, ante a competência da Justiça do Trabalho (artigo 114, I, da 
Constituição Federal), a busca da solução de conflitos oriundos da relação de 
trabalho, a atuação (rectius, atribuição legal) singular ou litisconsorciada, 
naquela instância judiciária especializada, especialmente para defender os 
interesses de indígenas e de crianças e adolescentes (art. 83, III e V). 

 
A Lei nº 7.347/1985 (art.1º) legitima o Ministério Público a propor 

ação civil pública para ressarcir danos materiais e morais a quaisquer 
interesses difusos ou coletivos, neles compreendidos, certamente, os direitos 
humanos trabalhistas de crianças e adolescentes explorados em  todas as 
formas de trabalho infantil, inclusive a forma “qualificada” de Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA). 

 
Mas o que é Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes e como o Ministério Público do Trabalho, dentro de suas 
atribuições, pode enfrentá-la, buscando a responsabilização cível ou 
trabalhista e a preservação do direito do trabalhador(a)? 

 
São questões como estas que este estudo/pesquisa pretende 

auxiliar na busca efetiva dos meios para alcançar tais metas. 
  
2.2 A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E 
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ADOLESCENTES:  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 
Uma definição útil de “Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes” - ESCCA – é a trazida por Mônica Carvalho de Magalhães 
Kassar et al.4  : 

exploração  sexual comercial de crianças e adolescentes 
refere-se ao processo de tirar proveito sexual de 
pessoas com menos de 18 anos. A utilização de 
crianças ou adolescentes como objeto sexual ocorre 
como uma relação de exploração de trabalho 
(formalizado ou não). Este é um aspecto que diferencia 
a exploração sexual comercial do abuso sexual. 

 
Bem se vê, pelas palavras da pesquisadora do Centro de 

Referência de Estudos da Infância e da Adolescência (CREIA/UFMS), que a 
grande distinção entre o abuso sexual (e outros crimes sexuais conexos) e a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está no caráter 
“mercadológico” do crime. No abuso sexual e congêneres não há o intuito 
de “lucro”, “ganho”; já na ESCCA, a relação de mercado, o sexo como 
“moeda”, “valor” de troca é característica marcante, condição sine qua non. 
Tal “venda” pode ser por dinheiro, favores, presentes, serviços, chantagem 
etc. 

 
FALEIROS, S. T. e Campos (2.000) entende que a Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e adolescentes é um “comércio que tem 
atividades onde é vendida a própria relação sexual (prostituição), a imagem 
do corpo e de relações sexuais ao vivo...”     

 
COSTA, ROSA e LEITE (2005, pg. 4), advogam que a exploração 

sexual “inclui o abuso sexual, as diversas formas de prostituição, o tráfico e 
venda de pessoas, todo tipo de intermediação e lucro com base na 
oferta/demanda de serviços sexuais das pessoas, turismo sexual e 
pornografia infanto-juvenil”. 

 
Nunca é demais lembrar que o princípio vetor de interpretação 

do Direito do Trabalho está estampado no respeito acentuado ao trabalho, a 
teor da Constituição Federal/88, no artigo 1º, inciso IV (valor social do 
trabalho, como fundamento da República), e 170 (a ordem econômica  
fundada na valorização do trabalho humano). 

 
Estamos aqui, na verdade, falando, consoante interpretação 

sistemática de tudo quanto já referido, em Direitos Humanos Fundamentais 
Trabalhistas e na defesa da dignidade da pessoa humana do trabalhador e da 
trabalhadora, quer sejam praticantes de trabalho “lícito”, “proibido” ou 
“ilícito” (conforme veremos).   

                                                           
4
 Obra citada, pg. 36. 
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Oscar Ermida Uriarte, citado por Arion Sayão Romita, entende 

que “os direitos humanos fundamentais do trabalhador integram o 
patrimônio jurídico da humanidade, expressão que identifica claramente o 
conjunto de direitos humanos que constituem a ordem pública 
internacional”.5 

 
Uma definição de dignidade é a descrita por Ingo Wolfgang 

Sarlet: 
 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos.6 

 
Donde, bem se vê que a dignidade faz o ser humano merecedor 

de um mínimo de direitos, sendo um seu atributo inalienável e irrenunciável, 
atributo este que, no campo das relações humanas trabalhistas, é o cerne 
dos Direitos Humanos Trabalhistas. 

 
No contexto determinado pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem- DUDH-, a par de outras legislações nacionais e internacionais 
anteriores, foi adotada pela ONU, em 20 de novembro de 1989, a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, a qual, por seu turno, visa a dar à criança e ao 
adolescente o respeito a seus direitos humanos, externando o Princípio da 
Prioridade Absoluta e da Proteção integral ao ser humano infanto-juvenil. 

 
Da mesma forma, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

também, entre diversos documentos internacionais, trouxe para o 
ordenamento jurídico internacional a Convenção nº 138 (e recomendação 
146), a qual regulamenta a idade mínima para o trabalho, bem como a 
Convenção nº 182 (e recomendação 190), a qual regulamenta a “proibição 
das Piores Formas do Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação”. 

 
A referida Convenção nº 182 da OIT, ratificada pelo Brasil, no 

seu artigo 3º, esclarece que as piores formas de trabalho infantil abrangem 
todas s formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, a servidão 
por dívida e o trabalho forçado, bem como o recrutamento ou oferta de 

                                                           
5
Arion Sayão Romita. Op. cit.,p. 102. 

6
Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais, p.101. 
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crianças para a prostituição ou pornografia, além de utilização ou 
recrutamento de crianças para atividades ilícitas. 

 
A conclusão a que se chega é que a ESCCA é uma das “piores 

formas de trabalho infantil”, e, portanto, na qualidade de “prestação de 
serviço” (apesar de inúmeros argumentos em contrário), por parte de um ser 
humano que ainda não tem suas funções anímicas, mentais, sociais e de 
sobrevivência totalmente completadas e acabadas, merece a tutela do 
Estado; sendo o Ministério Público do Trabalho, por força de lei, o órgão 
adequado a tutelar este tipo de trabalho infanto-juvenil. 

 
Ora, numa análise multidisciplinar e integrada do tema, pode-se 

entender que toda vez que exista o cunho monetário, de troca, de ganho ou 
de qualquer forma de vantagem ou “lucro”, estaremos diante da 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, quer sob a forma 
de venda de crianças, de exploração da prostituição infantil, de turismo 
sexual, ou de pornografia (registrar, por qualquer meio, cena de sexo 
explicito ou pornografia: art. 240 do ECA, com redação da Lei 11 829/08; ou, 
oferecer, trocar divulgar por qualquer meio, inclusive sistema de informática, 
fotografia...ou vídeo, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo 
criança ou adolescente: art. 241-A, com redação da Lei 11 829/08). 

 
Em uma palavra: o gênero que é o abuso sexual de crianças e 

adolescentes, poderá ter diversas espécies ou formas de exploração, 
conforme acima tratado; porém se houver o intuito de qualquer forma de 
vantagem ou lucro, existirá, ainda que não seja para efeitos estritos de 
tipificação penal, a exploração sexual  comercial de crianças e adolescentes 
(ESCCA). 

 
Chega-se, aqui, ao ponto em que se precisa separar a 

responsabilidade estritamente penal da exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, do aspecto trabalhista ou de direito civil deste 
mesmo fenômeno social, econômico, jurídico e antropológico. 

 
Sob o aspecto estritamente penal, têm-se os crimes tipificados no 

ECA – por exemplo, o crime do art. 244-A (submeter criança ou adolescente 
“à prostituição ou à exploração sexual”), ao lado de outros artigos 
importantes tipificados no mesmo diploma legal (notadamente os artigos 
240 a 244-B, principalmente aqueles alterados ou acrescidos pela Lei 
12015/2009, como os que se referem ao crime de “facilitação de corrupção 
de menores” ou ainda fazê-lo “utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, 
inclusive salas de bate-papo da internet”; sem falar do aumento da pena em 
um terço, se a infração  cometida ou induzida estiver na lista dos crimes 
hediondos). 

 
Por sua vez, ainda sob o aspecto penal, sobrelevam os artigos 213, 

217-A , 231 e 231-A do CP, todos também alterados ou acrescidos pela Lei 
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12015/2009. 
 
No artigo 213 do CP, a figura típica do crime de estupro deixou de 

ter como sujeito passivo (vítima) apenas a mulher, existindo, agora, também 
a possibilidade da vítima ser o homem. Criou-se, ainda, através do art. 217-
A, a figura típica do “estupro de vulnerável”, se a vítima for menor de 14 
anos, for deficiente mental ou enfermo.      

 
Por sua feita, o art. 231 do CP passou a ter como tipo penal o 

“Tráfico Internacional de pessoa “para fim de exploração sexual” (promover 
ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a 
exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 
alguém que vá exercê-la no estrangeiro), detalhando-se hipóteses de 
aumento de pena. 

 
Consoante ensina, o professor universitário e delegado de polícia 

civil de São Paulo, Laerte I. Marzagão Júnior, no livro Tráfico de Pessoas, p. 
100 (obra citada): 

 
Em se tratando de trafico internacional, a competência 
para investigação será da policia federal, o ajuizamento 
da ação pelo Ministério Publico Federal e, como não 
poderia deixar de ser, o julgamento pela justiça federal, 
consoante regra do art. 109, V, da Constituição da 
República.18 
 

Finalmente, o art. 231-A do CP trata do Tráfico “Interno” de 
Pessoas “para Fim de Exploração Sexual”, o qual, conforme se pode 
depreender da leitura do mesmo, tem sua principal diferença, em relação ao 
crime do art. 231 do mesmo CP, o fato de ocorrer entre pontos do território 
nacional. Citado por Laerte Marzagão, na obra citada, ensina Luiz Regis 
Prado19 : 

  
se o agente leva a vítima de uma região a outra do 
mesmo país, não se caracteriza o delito em epígrafe 
[tráfico internacional], que pressupõe tráfico 
internacional e não interestadual. Nesse caso, 
configurado estará o crime do art. 231-A (tráfico 
interno de pessoas).     

 
Este ensinamento faz-nos pensar acerca de como é ainda mais 

                                                           

18
 Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: V - os crimes previstos em tratado 

ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse 

ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente 

19 
PRADO, Luiz regis. Curso de direito penal brasileiro. V. 2; 7 ed. São Paulo. RT, 2008, p. 709. 
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preocupante o Tráfico de Pessoas, tanto na sua modalidade “trabalho 
escravo”, quanto na subespécie “exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes” (como no caso do tráfico “internacional” de pessoa para fim 
de exploração sexual), na região da Fronteira Internacional Brasileira. 

 
No caso do tráfico “interno” de pessoa, a atribuição para o 

inquérito penal é do Ministério Público Estadual, sendo a Justiça Comum 
Estadual a competente para a ação penal. 

 
Releva notar que os crimes aqui referidos estão albergados no 

Título VI do CP: “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual” (alteração também 
trazida pela lei 12015/2009) e que tanto o artigo 231 (tráfico “internacional” 
de pessoa “para fim de exploração sexual”), quanto o artigo 231-A (tráfico 
“interno” de pessoa “para fim de exploração sexual”), têm, em seus 
respectivos parágrafos 3º, acrescentada a pena de multa, se o crime é 
cometido com o fim de obter vantagem econômica. 

 
Ainda com relação aos crimes que ferem a dignidade sexual da 

criança e do adolescente é importante referir também os crimes de 
“corrupção de menores” (induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a 
lascívia de outros: art. 218 do CP) e de “satisfação de lascívia mediante 
presença de criança ou adolescente” (praticar, na presença de alguém menor 
de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: art. 218-A, do 
CP). 

 
Estes atributos e características da responsabilização penal, leva-

nos refletir, baseados em estudiosos do tema, ser necessária uma corajosa e 
sempre polêmica interface e complementaridade entre a referida 
responsabilização penal (com critérios e institutos próprios) e a 
responsabilização trabalhista/civil do fenômeno sócio-econômico-jurídico 
que é a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 
O ponto de partida, mas não o único, deve ser a dignidade da 

pessoa humana, que perpassa os dois tipos de responsabilização do delito 
em tela. Porém instrumentos jurídicos internacionais, ratificados pelo Brasil, 
também nos leva a debater o tema. 

 
De fato, a começar pelo multicitado “Protocolo de Palermo”, em 

seu artigo 3º, “a”, define Tráfico de Pessoas, in verbis: 
 

A expressão 'tráfico de pessoas' significa o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 
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de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração. A exploração 
incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas 
similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 
órgãos.12 

 
Diz ainda, o mesmo artigo 3º do citado Tratado Internacional (que 

é o “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças”), que o consentimento 
da vítima de tráfico de pessoas será irrelevante, se se tiver utilizado qualquer 
um dos meios referidos na alínea “a”. Que, ainda que tais expedientes não 
tenham sido utilizados, mas o recrutamento, transferência ou acolhimento 
seja de uma “criança”, já estará configurado o crime de tráfico de pessoas. E 
que o termo “criança” significa “qualquer pessoa” com idade inferior a 
dezoito anos. 

 
Bem se vê que a Lei nº 12015/2009 veio trazer para o direito penal 

brasileiro adaptações ao que já dizia o Protocolo de Palermo. 
 

No plano interno, o Brasil, já no artigo 7º, XXV e XXXIII, 203, 205, 
bem como no artigo 227 e seguintes da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 
determina a assistência gratuita de crianças em creches, disciplina o trabalho 
do adolescente, trata da assistência social dos necessitados, traz a educação 
como dever do Estado e da família, além de determinar a estas entidades o 
dever de conceder à criança e ao adolescente uma proteção completa e 
integral nas mais diversas fases e contingências da vida. 

 
No pertinente à atuação do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), há a Lei Complementar 75/93 (LOMPU: Lei Orgânica do Ministério 
Público da União) e a Lei da Ação Civil Pública, entre outros instrumentos 
judiciais e administrativos, os quais permitem ao Órgão de defesa dos 
interesses da sociedade (individualmente ou através de parcerias com outras 
entidades públicas e privadas) a busca do enfrentamento não só ao trabalho 
infantil, mas a todas as formas de exploração da criança e do adolescente, 
inclusive a exploração sexual comercial. 

 
Em decorrência dos Princípios da Prioridade Absoluta e da  

Proteção Integral, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral que lhe é devida com absoluta prioridade, porque pessoa em 
desenvolvimento (Constituição Federal, artigo 227, e Estatuto de Criança e 
do Adolescente, artigos 3°, 4º e 5°). 

                                                           
12

 Art.3º “a” do Decreto nº 5.017/04. 
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E exatamente por ser sujeito desta “proteção integral” é que a 

criança e o adolescente necessitam da atuação do Ministério Público do 
Trabalho, por mais tormentosa que seja a questão do trabalho, na 
modalidade de ESCCA. 

 
O referido Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, 

em seu artigo 67 dispõe: 
 

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno da escola técnica, assistido 
em entidade governamental ou não-governamental, é 
vedado o trabalho: 
 
I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco horas do dia seguinte; 
II – perigoso, insalubre e penoso; 
III – realizado em locais prejudiciais à sua formação e 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 
IV – realizado em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola.14 

 
Bem se vê que, qualquer descumprimento às normas aqui 

referidas (além de outras, que, em cada caso concreto, poderá gerar 
conseqüências nas órbitas trabalhista, previdenciária, civil, criminal, 
administrativa etc), será passível de caracterização do trabalho infantil 
urbano, rural, doméstico e a ESCCA.   

 
A CLT traz, principalmente, em seus artigos 402 a 441, diversas 

peculiaridades do trabalho do adolescente, inclusive determinando, em 
muitos casos, a responsabilidade dos pais e patrões pela proteção e 
atendimento ao trabalhador adolescente, ao qual, repita-se, somente é 
permitido trabalhar a partir dos 16 anos, a não ser na condição de 
trabalhador aprendiz, nos exatos termos da lei, quando se permite o 
trabalho a partir dos 14 anos de idade. 

 
Interessante observar que, desde o primeiro Código de Menores 

(Decreto 17 943-A, de 12 de outubro de 1927), prevalecia o que se 
convencionou chamar de  “Doutrina de Situação Irregular”, na qual caberia 
ao Juiz de Menores, com toda sua autoridade centralizadora, o dever de 
suprir as necessidades básicas dos jovens e das crianças, a partir de medidas 
assistenciais e preventivas sobre a infância pobre, “potencialmente 
perigosa”. Esta doutrina foi consolidada com a edição do segundo Código de 
Menores, a Lei 6 697/79, uma lei “menorista” e que estigmatizava, segundo 
os estudiosos do assunto, crianças e adolescentes. 

 
                                                           
14

 Estatuto da criança e do adolescente, Lei nº 8.069/90. 
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Com a Constituição Federal de 1988 (artigo 27 e outros 
espalhados pelo texto constitucional), dando cobro aos instrumentos 
internacionais firmados pelo Brasil, bem como a mobilização da sociedade 
civil e de entidades de defesa infanto-juvenil, venceu a “Doutrina da 
Prioridade Absoluta e da Proteção Integral” da criança e do adolescente, 
vindo a lume, para regulamentar a CF/88, a Lei 8 069/90 (ECA), 
principalmente seus artigos 3º a 6º e artigo 54.     

 
Conforme ensina Andréa Rodrigues Amim, no livro “Curso de 

Direito da Criança e do Adolescente – Aspectos Teóricos e Práticos”, in verbis: 
 
“Implanta-se a Doutrina da Proteção Integral, com caráter de 

política pública. Criança e adolescente deixam de ser objeto de proteção 
assistencial e passam a titulares de direitos subjetivos. Para assegurá-los é 
estabelecido um sistema de garantia de direitos, que se materializa no 
Município, a quem cabe estabelecer a política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, através do Conselho Municipal de Direito da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, bem como, numa co-gestão com a 
sociedade civil, executá-la.”   

 
Gustavo Filipe Barbosa Garcia, em seu livro “Curso de Direito do 

Trabalho”, página 977 a 994, enumera e esclarece a legislação aplicável, 
quando se trata de estudar a questão peculiar que envolve os direitos da 
criança e do adolescente. 

A organização das Nações Unidas aprovou em 1959 a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, que estabelece proteção especial 
ao desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual da criança (art. 2º), 
proibindo-se de empregar criança antes da idade mínima conveniente (art.  9º). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 
20 de novembro de 1989, pela Assembléia Geral das Nações Unidas foi 
promulgada no Brasil pelo Decreto 99.710/1990. 

O art. 7º, inciso XXXIII, da CF/1988 previa a proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 227, destaca 
que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

O artigo 227 da CF/88, em seu parágrafo terceiro, 
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estabelece o direito à proteção especial abrange a garantia de direitos 
previdenciários e trabalhistas (inciso III). 

O multi-referido Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069, de 13.07.1990), nos arts. 60 a 69, estabelece regras sobre o “direito à 
profissionalização e a proteção no trabalho”. 

Por seu turno, os artigos 131 a 140 do ECA trazem 
importantes disposições sobre o Conselho Tutelar, órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada Município 
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 
recondução. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos 
os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e 
um anos; residir no município. 

O processo para a escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do 
Ministério Público. Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração 
de seus membros. 

São atribuições do Conselho Tutelar, consoante artigo 
136 do ECA: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo 
para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos 
de descumprimento injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 
adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência; 
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VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade 
judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de 
ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra 
a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição 
Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 

As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Por seu turno, os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente existem na esfera nacional, estadual e municipal. 

Os Conselhos são órgãos deliberativos e controladores 
das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais . 

Existe um Fundo Nacional para a Criança e o 
Adolescente, além de fundos estaduais e municipais, vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 

A lei 8.242, de 12 de outubro de 1991, criou o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), integrando o 
conjunto de atribuições da Presidência da Republica. 

São atribuições do CONANDA, dentre outras, elaborar 
as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação 
e as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente; zelar pela 
aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

De acordo com o artigo 3º, da Lei 8242/91, o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) é integrado por 
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representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos 
executores das políticas sociais básicas na área de ação social, justiça, educação, 
saúde, economia, trabalho e previdência social e, em igual número, por 
representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente . 

Em reforço à proteção integral à criança e ao 
adolescente, consoante já referido alhures, a Convenção 182 da OIT, bem como 
a Recomendação 190 da OIT, buscou enfrentar as piores formas de trabalho 
infantil e a ação imediata para sua erradicação. No Brasil, a relação das piores 
formas de trabalho infantil (dentre as quais destaca-se a ESCCA), restou 
tipificada na chamada Lista TIP, a qual é parte integrante do Decreto 6 481, de 
12 de junho de 2008 (vide o respectivo anexo).   

 

2.3 À GUISA DE CONCLUSÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E O TRÁFICO DE PESSOAS - A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  (ESCCA) 

 
O Ministério Público é um órgão fora dos demais poderes 

(extrapoderes) de fiscalização das atividades destes mesmos poderes, com 
“tarefas de contrapoder”, tendo também a incumbência de limitar a 
liberdade de agir do particular, quando este atuar em desconformidade com 
a lei e com os princípios que a vida pacífica em sociedade exige.   

 
Detentor de garantias e prerrogativas, assim como os demais 

ramos do Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público do Trabalho -
MPT- busca uma atuação na defesa da efetividade dos direitos fundamentais 
trabalhistas, estejam estes sob as vestes de direitos coletivos, difusos ou 
individuais homogêneos (são os chamados direitos metaindividuais, 
definidos no Código de Defesa do Consumidor – CDC, artigo 81). 

 
O Ministério Público do Trabalho, para facilitar o seu desiderato 

de cumprir suas obrigações constitucionais de defensor da ordem jurídica, 
dos princípios constitucionais, bem como a busca da efetivação dos direitos 
humanos trabalhistas implantou as “coordenadorias nacionais”, 
especializando e organizando a atuação dos Procuradores e Procuradoras do 
Trabalho (membros do MPT). 

 
Dentre as diversas coordenadorias temáticas do MPT, a 

COORDINFÂNCIA, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente, tem demonstrado grande 
preocupação com a questão da exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

 
Verificou-se, alhures,  que a Coordinfância enfrenta, em última 

análise, o tráfico de pessoas, em todas as formas de trabalho infantil. Este, 
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conforme Convenção 182 da OIT, a qual refere ao combate às “piores formas 
do trabalho infantil”, também é uma modalidade de trabalho escravo e a 
“exploração sexual comercial de crianças e adolescentes” (ESCCA). 

 
Reitere-se que, duma análise sistemática entre o referido artigo 

3º da Convenção 182 da OIT e o artigo 3º do “Protocolo de Palermo”, a 
conclusão inafastável é no sentido que “tráfico de pessoas” é um grande 
gênero, que comporta a espécie trabalho escravo, sendo que tal espécie 
comporta a subespécie “exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes”. Portanto a ESCCA é uma forma de “trabalho escravo e de 
trabalho infantil”. 

 
De fato, a Organização das Nações Unidas, preocupada com a 

questão do Tráfico de Pessoas, em âmbito mundial, através do “Escritório das 
Nações Unidas contra Drogas e Crimes – UNODC”, o qual combate o crime 
organizado internacional, editou o assim chamado Protocolo de Palermo - 
Tratado Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 
Transnacional, assinado na cidade de Palermo, na Itália e que no Brasil foi 
promulgado pelo Dec.5017/04 – pontifica uma definição de tráfico de pessoas 
(art. 3º, alínea “a”), in verbis: 

 
“A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho 
ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos.12 

 
Neste diapasão, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas (Decreto 5948/06) buscou traçar princípios (respeito à dignidade 
da pessoa humana, com promoção e garantia da cidadania e dos direitos 
humanos; não discriminação por qualquer motivo e proteção e assistência 
integral às vítimas, independentemente de nacionalidade e de colaboração 
em processos judiciais; dentre outros). 

 
Também diretrizes foram traçadas, dentre elas, as seguintes: 

fomento à cooperação internacional; articulação com entidades nacionais e 
internacionais; estruturação de rede de enfrentamento, envolvendo todas as 
esferas do governo e da sociedade civil e garantia de acesso amplo a 
informações e estabelecimento de canais de diálogo entre o Estado, a 
sociedade e os diferentes meios de comunicação acerca do tema 
“enfrentamento ao tráfico de pessoas”, o qual tem suas ações elencadas no 
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 Art.3º “a” do Decreto nº 5.017/04. 
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Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), o qual 
veio ao mundo jurídico através do Decreto 6347/08. 

 
Não podemos nos esquecer que a referida Convenção nº 182 da 

OIT, ratificada pelo Brasil, no seu artigo 3º, esclarece que as piores formas de 
trabalho infantil abrangem todas as formas de escravidão ou práticas 
análogas à escravidão, a servidão por dívida e o trabalho forçado, bem como 
o recrutamento ou oferta de crianças para a prostituição ou pornografia, 
além de utilização ou recrutamento de crianças para atividades ilícitas. 
Restando claro, portanto, que trabalho escravo e trabalho infantil são 
espécies ou subespécies do gênero tráfico de pessoas ou de seres humanos. 

 
O que se busca, então, no mundo dito civilizado, é combater e 

exterminar todas as formas de exploração da criança e do adolescente, bem 
como a total proteção infanto-juvenil, por se entender que estas pessoas são 
seres humanos em formação e herdeiros da humanidade. 

 
Existe ainda a falsa visão do trabalho como fator de formação da 

criança e do adolescente, como se fosse a única porta para que tenham mais 
oportunidades no futuro e não fiquem nas ruas, sujeitos à violência e à 
marginalidade. No entanto, o trabalho precoce prejudica o desenvolvimento 
sadio da criança e do adolescente, assim como os afasta da escola, tirando 
suas chances de se preparar para o trabalho digno (na época e idade certas) 
e para a cidadania plena. 

 
Parece ser consenso, entre os estudiosos do assunto, que a 

educação, a posterior capacitação para o trabalho (educação para o trabalho) 
são as principais maneiras de a sociedade e o Estado combater ao trabalho 
infantil. 

 
Vale dizer, as políticas públicas de educação, de inclusão social e 

de atendimento aos carentes são grandes armas na luta para combater todas 
as formas de  exploração da criança e do adolescente. 

 
Não se pode deixar de observar que, em muitos países, e no 

Brasil, infelizmente, não é diferente, o trabalho infantil em geral e o 
doméstico, especificamente, estão diretamente ligados ao tráfico de pessoas: 
de meninos e meninas que são recrutados na zona rural ou nos locais mais 
pobres para o serviço doméstico (tanto no próprio meio rural, quanto em 
centros urbanos). 

 
Muitas dessas crianças traficadas podem acabar sendo 

exploradas sexualmente, inclusive obrigadas a se prostituirem, bem como a 
manter relações sexuais com homens das famílias que as acolheram, 
submetidas, muitas vezes, a trabalho escravo infantil, inclusive na acepção 
doméstica. 
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Sempre se deve ter em mente que, ao lado da atuação dos 
órgãos e entidades, é imprescindível a conscientização de toda a sociedade 
para práticas, inclusive no seu lar e no seu dia-a-dia, que busquem a 
erradicação de toda forma de exploração infanto-juvenil, tanto do trabalho 
infantil em geral, quanto do trabalho infantil doméstico, em particular. 

 
É a partir de uma ação conjunta e integrada de promoção, 

prevenção, efetivação e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que 
envolva toda a sociedade no combate às todas as formas de exploração 
infanto-juvenil, principalmente sob o viés de trabalho infantil e de 
exploração sexual (as quais também são, em última análise, formas de tráfico 
de pessoas), que os esforços alcançarão êxito em deixar as crianças e 
adolescentes brasileiros a salvo de discriminações, explorações, violências, 
crueldades, opressão, bem como de qualquer tipo de negligência, de acordo 
com o que preconiza o artigo 5º do ECA15 .         

 
E quanto ao trabalho ilícito? Ou seja, o “trabalho” onde houvesse 

prestação de serviços sexuais (quer por adultos, quer por crianças), como o 
trabalho da prostituta para uma casa de prostituição ou para o “cafetão”, não 
geraria qualquer efeito para o direito, porque o objeto deste contrato (a 
exploração de serviços sexuais da prostituta, por parte de seu “patrão”) é 
crime. 

 
Jorge Luiz Souto Maior, juiz do trabalho do TRT da 15ª Região (sede 

na cidade de Campinas/SP), em seu livro “Curso de Direito do Trabalho – a 
Relação de Emprego – Vol. II, da editora Ltr, fls 79, é forte em esclarecer, “in 
verbis”: 

   
“A prostituição é a comercialização do corpo para fins 
sexuais. Esta atividade integra (ou integrou)  a 
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 
Trabalho e Emprego catalogada sob o nº 5198-05, com 
a designação “Profissionais do Sexo”, e seguinte 
definição: “Profissional do sexo – Garota de Programa, 
Garoto de Programa, Meretriz, Messalina, Michê, 
Mulher da vida, Prostituta, Puta, Quenga, Rapariga, 
Trabalhador do sexo, Transexual (profissionais do sexo), 
travesti (profissionais do sexo)”. 

 
E continua o eminente jurista (ob. cit, pag. 80): 
 

Quem explora a prostituição comete um crime, mas a 
atividade de prostituição em si não é vista como tal. 
Assim, não há, propriamente, no que se refere ao 
trabalho prestado, um ilícito praticado, não havendo 
óbice, por conseguinte, a configuração da relação de 

                                                           
15

 Estatuto da criança e do adolescente, Lei nº 8.069/90. 
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emprego. Pelo ilícito praticado, no que se refere a 
obtenção de benefício pela situação, o empregador 
devera responder, ainda, criminalmente. Alias, não 
conferir direitos trabalhistas a hipótese representa 
fomentar a lógica do proveito econômico pela 
exploração da prostituição alheia, que é exatamente, o 
que a lei penal quer punir. 

 
Após estudos aprofundados e transcrever diversas jurisprudências, 

tanto favoráveis, quanto contrárias à existência de crime na exploração de 
“casa de prostituição em zona de meretrício”, Manuel Jorge e Silva Neto, 
professor de Direito Constitucional na UFBA e Procurador do Trabalho na 
Bahia, em artigo publicado na Revista do Ministério Público do Trabalho, 
editora Ltr, conclui, com firmeza:   

 
A atividade da prostituta deve ser considerada como 
trabalho em virtude da dicção do art. 5º, XIII/CF, que 
assegura a liberdade de ação profissional. Se, conforme 
a jurisprudência criminal, não é crime a manutenção de 
casa de prostituição em local notoriamente reservado 
para o exercício da atividade, segue-se que se 
converteria em insidiosa injustiça praticada contra as 
prostitutas não admitir qualquer efeito jurídico como 
natural decorrência do trabalho prestado. Diversas 
normas internacionais devem ser aplicadas para o fim 
de proteção ao trabalho das prostitutas, como a 
Convenção nº 111 [da OIT, que proíbe a discriminação 
no emprego], que, dentre outras conseqüências de 
relevo, devem ser destacadas a proibição quanto à 
segregação das prostitutas da coletividade e o 
impedimento quanto a atos de violência resultantes da 
discriminação que possam obstar o exercício da 
atividade pelas prostitutas. 

 
Como se vê, o entendimento de que há efeitos jurídico-trabalhistas 

(ou cíveis, conforme estejam presentes os requisitos do vínculo de emprego 
ou apenas os requisitos do vínculo de trabalho, como no caso das 
trabalhadoras autônomas) no trabalho das profissionais do sexo é polêmico. 
Porém, seus defensores buscam embasamento constitucional, nas 
Convenções da OIT, na prática social diária e no princípio da realidade fática, 
para que, trabalhadoras que têm o corpo como ferramenta de trabalho, não 
continuem à margem das garantias de um de seus direitos humanos 
fundamentais e sociais, o trabalho (artigo 6º e 7º da CF/88). 

 
Estreme de dúvidas que a atividade de prostituição não é 

criminosa: a disposição de seu próprio corpo (à exceção do ataque à sua 
saúde) é decisão do homem e da mulher. Porém, existe corrente doutrinária 
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e jurisprudencial que afasta o vínculo de emprego, eis que o objeto do 
contrato (a exploração da prostituição) seria ilegal/criminoso. 

 
A doutrina questiona ainda que, neste caso, o criminoso 

(explorador da prostituição) extrairia mais valia pela exploração ilegal do 
trabalho alheio. 

 
Para Luciana Caplan, no livro “O Mundo do Trabalho”, vol. I, 

coordenado por Grijaldo Fernandes Coutinho et tal,a solução seria alterar as 
consequências da nulidade do contrato de trabalho, para construir uma 
solução que permita o retorno efetivo do trabalhador ao status quo ante. 
Para tanto, é necessário pensar que a prestação de serviços seria lícita, se 
não fosse a intermediação, impondo-se o pagamento integral do valor 
auferido diretamente ao prestador de serviços (a/o profissional do sexo). 

 
A referida autora esclarece que tal solução se apresenta do ponto 

de vista  técnico-jurídico é a aplicação do que Orlando Gomes chama de 
conversão do contrato nulo25    

Um contrato nulo pode produzir os efeitos de um contrato 
diverso. A esse fenômeno chama-se conversão. O exemplo 
clássico de conversão e a transformação de um contrato de 
compra e venda, nulo por defeito de forma, num contrato 
de promessa de compra e venda. 

Então, comprovada a “contratação” de adultos e principalmente de 
crianças e adolescentes, com fins de exploração sexual (ESCCA), o contrato 
de emprego mantido com o intermediador pode ser transmutado em 
contrato de prestação de serviços autônomos diretamente com o tomador, 
gerando o direito a percepção da integralidade do preço cobrado. 

 
Assim, estará afastada a intermediação criminosa, repudiada pelo 

ordenamento jurídico, deixando de ser um “contrato de trabalho nulo por 
seu objeto ser ilícito”, convertendo-se num “contrato de trabalhador(a) 
autônomo, diretamente com o cliente dos serviços sexuais”, sem qualquer 
intermediação lícita ou ilícita. 

 
Esta é uma outra possível solução, para que a dignidade da pessoa 

humana do trabalhador(a) do sexo não seja afetada, no quesito de ter seu 
direito constitucional ao trabalho respeitado.    
  
 
 
 2.4 PERSPECTIVA: A COLABORAÇÃO COM (E DAS) ENTIDADES  DA 
SOCIEDADE CIVIL 
 

                                                           
25

 GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 195. 
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  A atuação do MPT tem sido focada não apenas no âmbito 
interno, mas também no trabalho com outros órgãos e entidades. No caso 
do enfrentamento, sob o enfoque da responsabilidade civil e trabalhista, à 
ESCCA, a parceria com as entidades da sociedade civil em geral, 
principalmente ONGs especializadas na temática, é de importância capital. 
 
  Para facilitar o entendimento de termos, expressões e siglas 
próprias da área, utilizadas pelas entidades que prestam relevantes serviços 
em prol da criança e adolescente, quer vítimas ou não de ESCCA, passa-se a 
relacionar algumas palavras e nomes próprios do vocabulário dos operadores 
da temática em tela. 
 
  O rol de palavras a seguir foi adaptado da Cartilha 
“Disseminação – Metodologia do Programa de Assistência à Criança e 
Adolescentes Vítimas de Tráfico para Fins de Exploração Sexual-”, uma 
publicação de responsabilidade de diversas entidades.       
   
         ABUSO SEXUAL 

  Pode-se entender qualquer ato sexual ou de conotação sexual 
em que o adulto submete a criança ou o adolescente a situação de estimulaçao 
ou satisfação sexual, imposto pela forca física, pela ameaça ou pela sedução. 
FONTE: FALEIROS, Eva. Repensando os conceitos de violência, abuso e 
exploração sexual de crianças e de adolescentes 2002. 

         BUSCA ATIVA 

Para prevenção de situações de ameaça e violação e para 
garantir a proteção aos direitos, os Centros de Referencia Especializados de 
Assistência Social (CREAS) deverão organizar por meio de agentes institucionais 
(educadores sociais), equipes para abordagem em vias publicas e locais 
identificados pela incidência de situações de risco ou violação de direitos, com a 
atribuição de realizar o mapeamento das situações de exploração sexual 
comercial e outras, caracterizadas como situações de risco de crianças e 
adolescentes (situação de rua trabalho infantil, etc), realizando ações 
educativas; alem de encaminhamento para o Conselho Tutelar, a rede de 
serviços sócio-assistenciais. 

CONDIÇÃO PECULIAR DE DESENVOLVIMENTO 

“O artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que “na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento”. 

“Crianças e adolescentes são titulares de proteção integral 
em virtude de sua condição peculiar de desenvolvimento...” FONTE: PNCFC, 
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2006; ASBRAD. 

EDUCADOR SOCIAL 

Na função pedagógica, o educador social é central no 
desenvolvimento do processo de formação integrada de adolescentes e jovens, 
e no acompanhamento do processo de inserção socioprodutiva, no sentido de 
destacar aspectos que se mostram necessários para serem retomados e 
refletidos, especialmente junto a adolescentes e jovens. (instituto aliança). 

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANCA E DE 
ADOLESCENTE – ESCCA 

Trata-se de uma pratica que envolve troca de dinheiro ou 
favores entre usuário, um intermediário (agente, aliciador) e outro que obtém 
lucro com a compra e venda do uso do corpo de crianças e adolescentes, como 
se fosse mercadoria, através de meios coercitivos ou persuasivos. Em 1998, o 
Instituto Interamericano Del Niño/OEA classificou a exploração sexual comercial 
em quatro modalidades: Trafico para fins sexuais; Prostituição; Turismo sexual e 
Pornografia. FONTE: I Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercia 
de Crianças, Estocolmo, Suécia, 1996, Instituto Interamericano del Niño/OEA. 

PESQUISA SOBRE TRÁFICO DE MULHERES, CRIANCAS E 
ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORACAO SEXUAL COMERCIAL NO BRASIL 
(PESTRAF) 

Implementada em 2002 e publicada em 2003, a pesquisa 
foi coordenada pelo Centro de Referencia, Estudos e ações sobre Crianças e 
Adolescentes (CECRIA) e organizada pelas pesquisadoras Maria Lucia Leal e 
Maria de Fátima Leal. O trabalho representou um marco no enfrentamento ao 
trafico no Brasil, e até hoje constitui o mais completo diagnóstico já feito sobre 
rotas em operação no Brasil. A integra do documento pode ser obtida no 
website: WWW.cecria.org.br, no item publicações. FONTE: Ministério da Justiça. 

 

PORNOGRAFIA INFANTIL 

“Significa qualquer representação, por qualquer meio, de 
uma criança envolvida em atividades sexuais explicitas, reais ou simuladas, ou 
qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins 
primordialmente sexuais”... FONTE: Protocolo Facultativo para Convenção sobre 
os Direitos da Criança relativo a venda de crianças, prostituição e pornografia 
infantis. Estatuto da Criança  e do Adolescente, 1990. 

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES  
UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL RELATIVO À 
PREVENÇÃO, A REPRESSÃO E A PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS – 
CONHECIDO COMO PROTOCOLO DE PALERMO 

http://www.cecria.org.br/
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Protocolo internacional do qual o Brasil e outros países são 
signatários, no qual se definiu “tráfico de pessoas”. Esse é o parâmetro que vem 
orientando a revisão das leis nacionais. O documento também define 
obrigações para paises de origem (de onde saem as pessoas traficadas) e de 
destino (onde essas pessoas são exploradas). 

Promulgado pelo Decreto nº 5.017, de 8 de marco de 2004. 
FONTE:UNODC; ASBRAD. 

SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

Órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços de 
atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem 
atuar de forma articulada e integrada, na busca de usa proteção integral, nos 
moldes previstos pelo ECA e pela Constituição Federal. 
A esse sistema convencionou-se chamar de Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD). Nele incluem-se princípios e normas que regem a política de atenção a 
crianças e adolescentes, cujas ações são promovidas pelo Poder Publico (em 
suas esferas União, Estados, Distrito Federal e municípios e Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público) e pela sociedade civil, sob três eixos: 
Promoção, Defesa e Controle Social. FONTE: PNCFC – Plano Nacional de 
Promoção à Convivência Familiar e Comunitária - , 2006, ASBRAD; ECA. 

TRABALHABILIDADE 

Desenvolvimento de atitudes e valores, habilidades e 
conhecimentos que preparem os adolescentes para o mundo do trabalho, e não 
para atividades especificas. FONTE: Antonio Carlos Gomes da Costa apud 
Instituto Aliança. 

TRÁFICO DE PESSOAS 

Deve significar o recrutamento, transporte, transferência, 
abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da forca ou 
outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder 
ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre a 
outra, para o propósito de exploração. Exploração inclui no mínimo a 
exploração da prostituição ou de outras formas de exploração sexual, trabalho 
ou serviços forcados, escravidão ou praticas análogas a escravidão, servidão ou 
a remoção de órgãos. 

TURISMO SEXUAL 

Exploração de crianças e adolescentes por visitantes, em 
geral, procedentes de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio pais, 
envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou omissão de agencias de viagem 
e guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes e barracas de praia, 
garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, prostíbulos e 
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casas de massagens, alem da tradicional cafetinagem (Banco de Dados CECRIA, 
1996). 

COMISSAO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO AO 
ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 

Criada em marco de 2004, por decreto presidencial, com a 
finalidade de articular e integrar as políticas setoriais e acompanhar a 
implementação dos programas voltados para as crianças e adolescentes 
vitimizados e suas famílias, desenvolvidos pelo Governo Federal, por 
organismos internacionais e por organizações da sociedade civil. Composta por 
representantes dos três poderes – executivo, legislativo e judiciário, alem do 
Ministério Publico, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, 
representada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), e pelo Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência infanto-
juvenil, dentre outros. FONTE: Programa de Combate ao Abuso e a exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da Republica (SEDH/PR) 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (CONANDA) 

Órgão previsto na Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma das diretrizes da política de 
atendimento, e detem uma representatividade na esfera democrática de 
conduzir e institucionalizar o novo paradigma da Proteção Integral da Criança e 
do Adolescente. Instituído pela Lei n 8.242, de 12 de outubro de 1991, trata-se 
de colegiado de composição paritária, integrado por quatorze representantes 
do poder executivo, indicados pelos Ministros de Estado, assegurada a 
participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas, e por igual 
numero de representantes de entidades não-governamentais de âmbito 
nacional de atendimento, promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e 
do adolescente. FONTE: Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da Republica (SEDH/PR). 

DISQUE DENÚNCIA – DISQUE 100 

Serviço de abrangência nacional e gratuito, coordenado 
pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Republica 
(SEDH/PR). Recebe denuncias de violência sexual praticadas contra crianças e 
adolescentes e as encaminha às autoridades competentes, preservando o 
anonimato da autoria das ligações. Basta discar o numero 100 para acessar a 
central, que funciona em todos os sete dias da semana, inclusive feriados, das 
8h às 22h. Mais informações no website: www.presidencia.gov.br/sedh. 

 

POLITICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

http://www.presidencia.gov.br/sedh
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DO ADOLESCENTE 

A política está prevista nos seguintes artigos do ECA: 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 

II - políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico 
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão; 

IV - serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

I - municipalização do atendimento; 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores 
das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-administrativa; 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do 
atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; 
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VI – mobilização da opinião publica no sentido da 
indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS):  
Unidade publica estatal de base territorial, localizada em áreas de maior 
vulnerabilidade social. Executa serviços de proteção básica, organiza e coordena 
a rede de serviços sócio-assistenciais local da PNAS (Política Nacional de 
Assistência Social). É “porta de entrada” para a rede de serviços sócio-
assistenciais da Proteção Básica do SUAS – Sistema Único de Assistência Social -  
(PNCFC – Plano Nacional de Promoção à Convivência Familiar e Comunitária -, 
2006).  Os CRAS constituem espaços físicos públicos onde necessariamente 
ofertados os serviços do programa de Atenção Integral a Família (PAIF), e que 
podem disponibilizar outros serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica relativos as seguranças de rendimento, autonomia, 
acolhida, convívio ou vivencia familiar e comunitária. Os serviços desenvolvidos 
no CRAS funcionam por meio de uma rede básica de ações articuladas e 
serviços próximos a sua sede. www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-
social-basica/paif 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL (CREAS) 

Unidade pública estatal de prestação de serviços 
especializados e continuados a pessoas e famílias com seus direitos violados. 
Deve articular os serviços de media complexidade do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) e operar a referencia e a contra-referencia com a rede de 
serviços sócio-assistenciais da Proteção Básica e Especial, com as demais 
políticas publicas e instituições que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos, bem como com os movimentos sociais. Integrante do SUAS, deve se 
constituir como pólo de referencia, coordenador e articulador da proteção 
social especial de media complexidade, sendo responsável pela oferta de 
orientação e apoio especializados e continuados de assistência social a pessoas 
e famílias com seus direitos violados, mas sem rompimento de vínculos. Mais 
informações: www.mds.gov.br/programas/rede-suas. 

POLITICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE 
PESSOAS 

Aprovada pelo Decreto n 5.948, de 26 de outubro de 2006, 
que institui o Grupo de Trabalho Interministerial, com o objetivo de elaborar 
proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas (PNETP). 
Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e 
repressão ao tráfico de pessoas e de atenção às vitimas, conforme as normas e 
instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos e a legislação 
pátria. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas(PNETP), 
aprovado pelo Decreto n. 6.347, de 08/01/2008 concretiza e reforça os 
princípios, diretrizes e ações consagradas na Política Nacional de Enfrentamento 
ao Trafico de Pessoas, em seus três eixos estratégicos: prevenção ao trafico, 

http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/paif
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/paif
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas


37 

 

repressão e responsabilização dos seus atores e atenção as vitimas. FONTES: 
Política Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas/Ministério da Justiça. 
Brasília 2007 e Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Justiça, 2008. 

PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL (PAIR) 

Iniciativa conjunta da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da Republica (SEDH/PR), do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate  a Fome, e da Agencia dos Estados Unidos 
Para o Desenvolvimento Internacional do Trabalho (USAID). O PAIR foi 
inicialmente implantado em 2004, em seus cidades-piloto: Campina Grande 
(PB), Corumbá (MS), Feira de Santana (BA), Manaus (AM), Pacaraima (RR) e Rio 
Branco(AC), com o objetivo de apoiar a implementação de metodologias de 
integração de programas, serviços e ações para construção e fortalecimento da 
rede de enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil. A metodologia do 
PAIR [produzida e implantada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
- UFMS, através de sua “Escola de Conselhos”+ está sendo disseminada em 22 
Estados e mais de 100 municípios brasileiros, com expansão prevista para os 
países do MERCOSUL em fronteiras que reúnem 15 cidades-gêmeas. Mais 
informações no website: www.caminhos.ufms.br/pairoupair.ledes.net FONTE: 
SEDH/PR. 

SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E 
ADOLESCENCIA (SIPIA) 

  É uma estratégia de registro e tratamento de informações sobre 
a garantia dos direitos fundamentais preconizados no ECA, para ser 
operacionalizado em todo o país. O SIPIA é composto por módulos (SIPIA I, 
SIPIA II – Infolntra, SIPIA III – infoAdote e SIPIA IV), guardando aspectos 
específicos para cada situação do atendimento as crianças e adolescentes, e 
tendo como objetivo subsidiar decisões governamentais sobre políticas para 
crianças e adolescentes, garantindo o acesso a cidadania. FONTE: PNCFC, 
2006. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

    O Plano ESCCA justifica-se pelas razões constantes 
na Carta de Brasília, abaixo-transcrita, declaração produzida pelos membros do 
Ministério Público do Trabalho que participaram do Curso  de  Capacitação para 
o Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes,  
realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008. 

 

  

   “CARTA DE BRASÍLIA  

  

DO ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA FINS COMERCIAIS. 

 

  PREÂMBULO 

 

I – CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos 
da Criança, adotada pela Assembléia das Nações Unidas em 20 de 
novembro de 1959, a qual, em seu Princípio 9º, prega que a criança 
deverá estar protegida contra quaisquer formas de crueldade, 
negligência e exploração;  

 

II – CONSIDERANDO que referida Convenção, em seu art. 34, determina 
aos Estados-signatários a assunção dos compromissos de proteger a 
criança contra todas as formas de exploração e abuso Sexual e, para 
tanto, impõe-lhes a tomada, em especial, de todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para 
impedir: a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a 
qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da criança na 
prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) e a exploração da 
criança em espetáculos ou materiais pornográficos. 

 

III – CONSIDERANDO que a Convenção Sobre os Direitos da Criança, da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, ratificada pela Nação Brasileira 
(Resolução L.24/1990), impõe que os Estados-partes tomem medidas 
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legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para 
proteger as crianças contra todas as formas de violência física ou 
mental, inclusive exploração e abuso sexual;  

 

IV – CONSIDERANDO o teor do Protocolo Facultativo à Convenção dos 
Direitos da Criança, referente à venda de crianças, prostituição e 
pornografia infantis, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
em 25 de maio de 2000, de que o Brasil é também parte signatária; 

 

V – CONSIDERANDO que, com base nestas normas internacionais, toda 
criança e adolescente tem direito a um saudável desenvolvimento 
sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial infanto-juvenil, 
grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana; 

 

VI – CONSIDERANDO que a Convenção nº 182, bem como a correlata 
Recomendação n. 190, ambas da Organização Internacional do 
Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 178/1999, consideram como uma das piores formas de 
trabalho infantil “a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças 
para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações 
pornográficas”; 

 

VII – CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira (art. 227), 
albergando a doutrina da proteção integral e prioridade absoluta, 
assegura ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

 

VIII – CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
Federal nº 8.069/1990) tipifica como  crime a submissão de criança ou 
adolescente à prostituição ou à exploração sexual, bem como 
determina, em seu art. 5°, que nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão, punido na forma na lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão de seus direitos fundamentais”; 
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IX – CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público Brasileiro, uno e 
indivisível, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127/ CF); 

 

X - CONSIDERANDO que ao Ministério Público do Trabalho incumbe a 
defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos sociais e individuais 
indisponíveis dos trabalhadores, nos termos do arts. 127 e 129 da 
Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 83, III e V e 84 da Lei 
Complementar n.° 75/93; 

 

XI – CONSIDERANDO que o artigo 114, I, da Constituição Federal prevê 
como competência da Justiça do Trabalho a solução de conflitos 
oriundos da relação de trabalho e que a Lei Complementar nº 75/1993 
atribui ao Ministério Público do Trabalho a atuação, singular ou 
litisconsorciada, naquela instância judiciária especializada, 
especialmente para defender os interesses de crianças e adolescentes 
(art. 83, III e V); 

 

XII – CONSIDERANDO que a Lei nº 7.347/1985 (art.1º) legitima o 
Ministério Público a propor ação civil pública para ressarcir danos 
materiais e morais a quaisquer interesses difusos ou coletivos; 

 

XIII – CONSIDERANDO a impunidade que impera em face daqueles que 
se beneficiam do trabalho sexual infanto-juvenil ilegal e imoral; 

 

 DECLARAÇÃO 

 

 Nós, Procuradores do Trabalho, reunidos em Brasília, nos dias 11 e 12 
de dezembro de 2008, para discutir formas de enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes juntamente com 
representantes de entidades estatais e não-estatais interessadas na 
temática (Organização Internacional do Trabalho, Associação Nacional 
do Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Fundação da Criança 
Cidadã de Fortaleza, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Amazonas, Ministério Público do Estado do 
Pará, Ministério do Trabalho e Emprego, Comitê Nacional de 



42 

 

Enfrentamento contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) 
DECLARAMOS QUE: 

 

1. As políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, 
quando existentes, não se têm revelado eficazes na 
prevenção e erradicação da exploração sexual de 
crianças e adolescentes para fins comerciais; 

 

2.  A sanção penal, por si só, não tem alcançado o fim de 
inibição das condutas criminais relacionadas à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
diante da grande quantidade de benefícios processuais 
oferecidos aos réus e a morosidade processual; 

 

3. A  exploração sexual de crianças e adolescentes para 
fins comerciais constitui, dentre outros aspectos, 
patente relação de trabalho ilícita e degradante, nos 
exatos termos do art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho; 

 

4. A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes é relação de trabalho ilícita e degradante  
que ofende não somente a direitos individuais do 
lesado, mas também e, fundamentalmente, aos 
interesses difusos de toda a sociedade brasileira; 

 

5.  A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes constitui grave violação da dignidade da 
pessoa humana e do patrimônio ético-moral da 
sociedade, autorizando a propositura de ações civis 
públicas para ressarcimento do dano metaindividual 
dela decorrente; 

 

6. Sendo a exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes relação de trabalho ilícita e degradante, 
incumbe ao Ministério Público do Trabalho promover a 
responsabilidade civil coletiva dos agressores, propor os 
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termos de ajuste de conduta  ou mesmo ajuizar ações 
civis públicas, com vistas à coibição de tal forma de 
labor; 

 

7. O cliente e/ou o tomador dos serviços sexuais prestados 
por crianças e adolescentes, bem como o respectivo 
intermediador e quaisquer pessoas que venham a 
favorecer tais práticas, são responsáveis solidariamente 
por todos os danos, materiais e morais, individuais e 
coletivos, decorrentes de sua conduta lesiva, nos 
termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, art. 
4º ,II do Decreto 6.481/2008, sobre piores formas de 
trabalho infantil, c/c art. 8º da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

 

8. Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, 
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 
questões não penais decorrentes do trabalho sexual 
ilícito de crianças e adolescentes; 

 

9. O Ministério Público do Trabalho deve se articular com 
todas as entidades estatais e não estatais que compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos, a fim de garantir a 
responsabilização integral, no enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 

10. Os Procuradores do Trabalho têm papel fundamental na 
promoção de mobilização e sensibilização sociais, 
devendo, para tanto, manter diálogo com a sociedade 
civil, mediante realização permanente de audiências 
públicas e campanhas publicitárias, criação de fóruns de 
debates, dentre outras formas de interlocução social.  

 

11. As Procuradorias Regionais do Trabalho deverão 
realizar/intensificar convênios e parcerias com 
instituições, a fim de combater a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, principalmente, 
Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos 
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dos Estados, Juizados da Infância e da Juventude e 
Conselhos Tutelares;   

12. Há de ser fixado, como meta prioritária da 
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), do 
Ministério Público do Trabalho, o combate ao trabalho 
sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 

13.  Ser necessária a formação de uma comissão para 
elaborar plano de ação específica da Coordenadoria 
Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de 
Crianças e Adolescentes (Coordinfância), do Ministério 
Público do Trabalho, voltado para a definição de 
diretrizes nacionais, com vistas a incrementar e 
uniformizar atuações dos Procuradores do Trabalho;  

 

14. A importância de se avaliar permanentemente os 
resultados obtidos a partir das ações de enfrentamento 
à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, bem como de se promover a contínua 
capacitação dos membros; 

 

15. O Ministério Público do Trabalho deve envidar esforços 
para dar efetividade à Lei n. 11.577/07.” 
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4. DOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

 

  Antes de iniciar a descrição do Plano ESCCA é importante definir 

os limites de atuação do Ministério Público do Trabalho quando se trata do 

combate à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. 

   Como se abordou anteriormente,  o abuso sexual e a exploração 

sexual comercial  são diferentes formas de violência sexual envolvendo crianças 

e adolescentes.  

   Tanto o abuso sexual e exploração sexual comercial (turismo 

sexual, pornografia, tráfico e prostituição) são formas de violência sexual, 

lembrando que para a ocorrência do abuso e da exploração sexual não há 

necessidade do contato físico. 

   Entretanto, a situação de abuso sexual se configura quando a 

criança ou adolescente é submetida à lascívia de alguém, para a sua 

estimulação sexual ou de outra pessoa, estando o executor numa posição de 

poder ou controle sobre eles.  

   Já a exploração sexual comercial ocorre quando o agente satisfaz 

sua lascívia a partir de uma relação de troca de dinheiro ou de favores com a 

vítima.  A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes se consiste na 

sua utilização em atividades sexuais remuneradas.  É uma forma de violência de 

gênero, expressão do poder patriarcal, em que os adultos consideram direito 

ter acesso ao sexo de crianças e adolescentes mediante coação econômica. A 

exploração sexual pode acontecer de quatro formas: em redes de prostituição, 

de tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual. 

   Como se pode notar, nem toda forma de violência sexual de 

crianças e adolescentes é campo de atuação do Parquet trabalhista mas apenas 

aquela praticada com o fim de obter algum ganho material, qualquer que seja 

ele. 

   Assim  sendo, o Ministério Público do Trabalho não está 

legitimado  para o enfrentamento da problemática do abuso sexual de crianças 

e adolescentes vez que a sua atuação  é delimitada pela existência de relação 

de trabalho que, por sua vez,  configura-se, necessariamente, através da 

onerosidade, além de outros requisitos. 

   Por tudo isso, cabe definir que o campo de atuação do Ministério 

Público do Trabalho será limitado a exploração de crianças e adolescentes, para 
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fins comerciais, mediante a utilização  de seu corpo/sexo, ou seja, a exploração 

sexual comercial.  

5. DO PLANO ESCCA 

   Trata-se de um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo 
Ministério Público do Trabalho, de maneira articulada ou não, destinado a 
mobilização, prevenção e responsabilização para o combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais. 

  Para uma maior eficácia do Plano ESCCA, sugere-se que suas 
ações sejam realizadas de forma articulada, concentrando-se, em variáveis de 
tempo2 e de espaço3, as ações propostas para cada uma de suas etapas. Neste 
sentido, todas as ações precisam ser realizadas observando as diretrizes 
delineadas no Plano, ressaltado seguinte: 

a) Os diversos grupos de atos serão realizados, de modo 
concentrado, nos espaços de tempo pré-fixados para cada etapa, de modo a se 
alcançar o maior resultado no menor espaço tempo possível, tudo em prol do 
fortalecimento do papel institucional do Ministério Público do Trabalho no 
cenário nacional e da exponenciação de eficácia dos atos ministeriais. 

b) Cobertura simultânea dos instrumentos de mídia locais e 
nacionais, a incidir sobre cada grupo de ação acima delineado, em cujas 
matérias deverá ser reforçado o papel do Ministério Público do Trabalho na 
problemática. 

5.1 DOS OBJETIVOS DO PLANO OPERACIONAL DE ATUAÇÃO 

 

  O Plano ESCCA tem como objetivo geral estabelecer um conjunto 
de ações articuladas que permitam o enfrentamento da exploração sexual 
comercial  de crianças e adolescentes.  

   O Plano ESCCA tem  como objetivos específicos principais os 
seguintes:  

A)  Mobilização da sociedade civil, através de campanhas,  com vistas à 
educação, reflexão e conscientização em repúdio à exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes; 

B)  Articulação com diversas instituições na pretensão de maior integração 
entre os órgãos públicos buscando que mais ações governamentais voltadas 
para essa temática ; 

                                                           
2  A concentração de atos no tempo será definida pelos Membros do Ministério Publico 

do Trabalho que integram a Coordinfância, durante a reunião nacional. 
3   O espaço de atuação será definida por cada Procuradoria Regional do Trabalho, que 

elegerá os atores alvos da ação conforme critério estabelecido no Projeto.  
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- Pactos sociais com diversos setores da economia, visando a implantação de 
políticas de prevenção e combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

- Garantia da ampliação de políticas públicas específicas para o combate à 
exploração sexual comercial de crianças e aos adolescentes que assegurem a 
devida proteção às vítimas e seus familiares. 

- Fortalecimento das redes de proteção à Criança e ao Adolescente, em especial 
dos Conselhos Tutelares; 

- Ampliação das denúncias de exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes e a implantação de um novo fluxograma de atendimento com a 
ciência das denúncias ao Ministério Público do Trabalho; 

-  Implementação de políticas de qualificação continuada dos profissionais que 
atuam no enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

- Promoção de ações articuladas entre as instâncias do poder público que 
atuam na repressão e na responsabilização -  Polícia, Ministério Público e 
Magistratura – para o enfrentamento da exploração sexual;  

- Responsabilização civil, além da criminal, de todos os agentes que 
promovem/facilitem a exploração sexual de crianças e adolescentes.   

 

 

 

5.2 DOS EIXOS DE ATUAÇÃO  

 

  O Plano ESCCA compreende três eixos principais de atuação: a 
mobilização/articulação, a prevenção e a responsabilização. 

 
5.2.1 MOBILIZAÇÃO/ARTICULAÇÃO  

 A mobilização pretende atingir especialmente os seguintes objetivos 
para o combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: 
integrar  a instituição Ministério Público do Trabalho à rede de proteção da 
criança e do adolescente; fortalecer as articulações locais; mobilizar a 
sociedade, incentivando a denúncia; divulgar a atuação institucional, a 
legislação brasileira sobre crimes sexuais e suas implicações pessoais, sociais 
e judiciais  (civis e criminais) por meio da sensibilização  da sociedade e 
sobretudo dos empresários do ramo de turismo. 



48 

 

 

   Nesse eixo,  a atuação do MPT será a seguinte: 

A. Remessa da Carta de Brasília às delegacias de polícias civis e  membros 
do MPE e, se for o caso, requisição/solicitação dos inquéritos 
policiais/notícias que envolvam exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes (em andamento ou findos em prazo a ser 
fixado pela Regional) (ofício circular): 

B. Remessa da Carta de Brasília a todos  Juízes do trabalho, para ciência 
(ofício circular); 

C. Criação de página no sítio da Procuradoria Regional respectiva  sobre o 
tema; 

D. Propositura de Termo de cooperação técnica com órgãos interessados 
na atuação articulada, em especial,  com o Ministério Público do 
Estado, a Polícia Rodoviária Federal e os diversos segmentos 
relacionados à cadeia produtiva do turismo; 

E. Propositura de Termo de cooperação técnica com os órgãos de 
administração portuária e o OGMO – Orgão  Gestor de Mão-de-Obra; 

F. Propositura de Termo de cooperação técnica com o setor de 
transportes (aeroviário, metroviário, rodoviário e de trens);  

G. Campanhas de televisão, rádio e jornal; 

H. Seminários em conjunto com o MPE, Poder Judiciário do Trabalho e o 
setor privado do  turismo, além do poder público local, para exposição 
do problema perante à comunidade jurídica; 

I. Oficinas de Capacitação dos Conselheiros Tutelares e elaboração do 
fluxo de atendimento 

o PREVENÇÃO 

 A atuação preventiva busca ampliar as denúncias, inibindo a prática da 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Busca ainda o compromisso dos 
diversos setores privados para a implantação de medidas concretas de combate 
à exploração sexual de crianças e adolescentes. A atuação preventiva visará 
ainda à ampliação das políticas públicas existentes para o enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outros objetivos, 
mediante a garantia do serviço de atendimento prioritário e especializado às 
crianças e aos adolescentes em situação de violência sexual constatada; o 
fortalecimento dos conselhos tutelares e ampliação das delegacias 
especializadas de proteção da criança e do adolescente. 

  Nesse eixo,  a atuação do MPT será a seguinte: 
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1. Cumprimento da Lei nº 11.577/2007; 

2. Audiência pública setorial, em especial, com os diversos segmentos 
relacionados à cadeia produtiva do turismo para assinatura de termos 
de ajuste de conduta* visando à implantação de políticas de 
prevenção e combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes (hotéis, motéis, pousadas e similares,  bares, 
restaurantes,  lanchonetes, postos de combustíveis casas noturnas, 
jornais, sindicato de taxistas, Agências de Turismo, Transportadoras 
Turísticas,  Organizadoras de Congressos, Convenções e Congêneres de 
Caráter Comercial, Técnicocientífico, Esportivo, Cultural, Promocional 
e Social, de Interesse Profissional, Associativo e Institucional, e as 
Organizadoras de Feiras de Negócios, Exposições e Congêneres). 

*poderá ser proposto termo de cooperação técnica contendo as 
mesmas cláusulas, com as adaptações necessárias, se não houver sido 
instaurado procedimento específico. 

3. Município (por inexistência de política pública adequada) – Proposta 
de termo de ajuste de conduta (precedida de notificação com igual 
teor); 

4. Estados (por inexistência de política pública adequada) – Proposta de 
termo de ajuste de conduta (precedida de notificação com igual teor); 

 

 REPRESSÃO/RESPONSABILIZAÇÃO   

   

A atuação repressiva busca primordialmente a 
punição/responsabilização civil e criminal dos agenciadores, exploradores, 
aliciadores, facilitadores e de todos aqueles que integram a rede  de exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, incluindo os pais e os 
responsáveis, quando for o caso, e, ainda, o fechamento dos estabelecimentos 
que fomentam a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

 Nesse eixo, a atuação do MPT buscará a responsabilização de(o): 

1. Operação das vistorias interinstitucionais em casas noturnas, 
hotéis e similares 

2. Ajuizamento de ação civil pública para ressarcimento de dano 
moral coletivo, com responsabilização do agenciador, tomador 
e patrocinadores da exploração sexual 

5.3 DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO 

[RD1] Comentário: Fazer em 
forma de nota de rodapé. 

[RD2] Comentário: Talvez 
colocar uma nota de rodapé frisando 
que os modelos dos tacs estarão nos 
itens seguintes. 

[RD3] Comentário: Talvez 
colocar uma nota de rodapé frisando 
que os modelos estarão nos itens 
seguintes. 
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O Plano ESCCA será realizado por etapas, de acordo com a decisão 
majoritária dos membros da Coordinfância, que elegerão as prioridades a 
serem executadas. 

Para a formalização dos atos praticados no Plano ESCCA, sugere-se 
a autuação de Expedientes Promocionais4.  

5.3.1 MOBILIZAÇÃO/ARTICULAÇAO 

 Essa atuação engloba as seguintes etapas:  

5.3.1.1 - Remessa da Carta de Brasília aos membros do MPE,  às delegacias de 
polícias  civis e à Justiça do Trabalho, para ciência das atribuições do 
MPT: 

 

                                       Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos a V. Exa. (V. Sª.) em 
anexo,  para ciência, cópia da Carta de Brasília, declaração elaborada pelos membros do 
Ministério Público do Trabalho que participaram do Curso  de  Capacitação para o 
Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,  realizado nos dias 11 e 12 de 
dezembro de 2008. 

 

   Através da declaração, o Ministério Público do Trabalho  reconhece, publicamente, que a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes  é  uma forma degradante e ilícita de 
trabalho,  gerando aos seus membros a obrigação institucional de promover a 
responsabilização civil  de quaisquer pessoas que venham a favorecer tais práticas por todos os 
danos, materiais e morais, individuais e/ou coletivos dela decorrentes, sem prejuízo da 
propositura de ação com vistas à coibir tal forma de labor. 

 

  Desse modo, esclarecemos que o enfrentamento da exploração comercial de crianças e 
adolescentes  se tornou  uma das metas prioritárias de atuação do Ministério Público do 
Trabalho, considerando o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do 
Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 178/1999, que 
reconhece como uma das piores formas de trabalho infantil “a utilização, o recrutamento ou a 
oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas”.  

                                                           
4  Os Expedientes Promocionais não se sujeitam os prazos da Resolução nº 69/2007, do Conselho Superior do 

Ministério Publico do Trabalho, porquanto referida Resolução regulamenta a atuação de natureza investigativa, que se dá 

por meio do Inquérito Civil, ao  passo que os Expedientes Promocionais tem por objeto a efetivação dos 

direitos fundamentais por meios de ações afirmativas de natureza promocional. Nesse mesmo 

sentido são as considerações da CCR sobre o pedido de regulamentação das atividades 

promocional (30ª Reunião Extraordinária) 
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 Eventualmente, diante da ausência de denúncias, as Procuradorias 
Regionais poderão requisitar/solicitar, no mesmo ofício, cópia de inquéritos 
policiais/notícias que envolvam exploração sexual de crianças e adolescentes 
instaurados ou findos em prazo delimitado. Sugere-se a solicitação dos 
processos  instaurados e/ou concluídos  nos últimos seis meses (ofício 
circular): 

     

 Por força disso, requisitamos/solicitamos a V. Exa/V. Sa  cópia dos inquéritos policiais/notícias 
que envolvam exploração sexual comercial de crianças e adolescentes (instaurados  ou findos 
nos últimos seis meses),  a fim de traçar estratégia para  atuação desta Instituição. 

 

                                                                             

 

5.3.1.2 Criação de página no sítio da Procuradoria Regional respectiva  sobre o 
tema 

5.3.1.3 Assinatura de termos de cooperação técnica  

A) MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS, INTEGRANTES DO SETOR 
TURÍSTICO E OUTROS   

Buscar a integração com os órgãos interessados na atuação articulada, 
em especial, o Ministério Público do Estado do xxxxxxxxxxxxxx, a 
Polícia Rodoviária Federal e diversos setores da economia, sobretudo 
os integrantes do Setor Turístico, dentre eles: 

Associação Brasileira da Indústria Hotéis – ABIH 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL 
Sindicatos dos Hotéis e Similares 
Sindicatos dos Revendedores de Combustíveis 
Sindicatos (ou associação) dos Guias de Turismo  
Secretarias  de Desenvolvimento Social 
Secretarias de Turismo  
ABAV – delegacias estaduais (Associação Brasileira das Agências de 
Viagens) 
Sindicato dos trabalhadores em hotéis, bares e similares 
Sindicato dos trabalhadores de revendedores de combustíveis 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MPE, PRF, ETC 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO xxxxxx, doravante 
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denominado MPE-xxxxxx, representado pela sua  Procuradora-Geral 
de Justiça XXXXXXXXXXXX,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
NO xxxxxx - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA xª 
REGIÃO, doravante denominado MPT-xx, representado por sua 
Procuradora-chefe, XXXXXXXX, a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
TRABALHO E EMPREGO NO xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
SRTE-MA, representado pelo Doutor XXXXXXXXXXXXXXXX, a POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO xxxxxxxxx, doravante 
denominada PRF-xxx, representada pelo XXXXXXXXXXXXX, 
SECRETARIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
xxxxxxx, doravante denominada  SEMURH, representada pelo seu 
Secretário DrXXXXXXXXXXXXX,  SECRETARIA DE TURISMO DO 
MUNICÍPIO DE xxxxxxx, doravante denominada  SEMURH, 
representada pelo seu Secretário DrXXXXXXXXXXXXX, CONSELHO 
ESTADUAL XXXXXX CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, XXXXXXXXXX CONSELHO TUTELAR 
XXXXXXX ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTÉIS – 
xxxxxxxx, doravante denominada ABIH-MA, representada pelo 
Doutor xxxxxxx, SINDICATO DOS HOTÉIS E SIMILARES DE xxxxxxxx, 
representado pelo seu Presidente Dr. XXXXXXXXXXXXo, SINDICATO 
DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO xxxxxxxx, representado 
pelo Dr. XXXXXXXXXXXX, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E 
RESTAURANTES – xxxxxxx, doravante denominada ABRASEL – xx, 
representada pelo Doutor XXXXXXXXX,  E  OUTRAS INSTITUIÇÕES 
visando à articulação e à interação de atividades voltadas ao combate 
à exploração sexual comercial infanto-juvenil no Município de 
XXXXXXXXXXX. 

 CONSIDERANDO que o Brasil é parte signatária da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 
1989, que, em seu artigo 32, reconhece o direito de a criança estar protegida contra a 
exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou 
interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social, devendo os Estados, para tanto: a) estabelecer uma 
idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; b) estabelecer regulamentação 
apropriada relativa a horários e condições de emprego; c) estabelecer penalidades ou outras 
sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente Artigo; 

CONSIDERANDO que o art. 19 daquela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança dispõe que “1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as 
formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou 
exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do 
representante legal ou de qualquer pessoa responsável por ela. 2. Essas medidas de proteção 
deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de 
programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e as pessoas 
encarregadas de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para identificação, 
notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento 
posterior dos casos acima mencionados de maus-tratos à criança e, conforme o caso, para a 
intervenção judiciária (...)”. 

CONSIDERANDO que o Brasil é parte signatária da Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, 1969) o qual  alinhou, em seu artigo 19, que “toda 
criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da 
família, da sociedade e do Estado”. 
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CONSIDERANDO o teor do Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, 
referente à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, aprovado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 25 de maio de 2000, de que o Brasil é também parte signatária; 

CONSIDERANDO que, com base nestas normas internacionais, toda criança e adolescente tem 
direito a um saudável desenvolvimento sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial 
infanto-juvenil, grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 182, bem como a correlata Recomendação n. 190, ambas 
da Organização Internacional do Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 178/1999, consideram como uma das piores formas de trabalho infantil “a 
utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de 
pornografia ou atuações pornográficas”; 

CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira (art. 227), albergando a doutrina da proteção 
integral e prioridade absoluta, assegura ser “dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) 
tipifica como crime a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração 
sexual, bem como determina, em seu art. 5°, que nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma na lei qualquer atentado, por ação ou omissão de seus direitos fundamentais”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, II e XV da Constituição Federal, o qual dispõe, como 
matérias de competência legislativa concorrente, a proteção à infância e à adolescência. 

CONSIDERANDO o estatuído no art. 4º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990), segundo os quais a garantia de 
prioridade absoluta compreende: I – precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas; III 
– destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da 
infância e da juventude.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de   promover  uma  maior  integração   entre   as   esferas  de 
competência envolvidas na matéria, inclusive para criar mecanismos adequados investigação e 
encaminhamento de soluções dos problemas relacionados à defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, RESOLVEM firmar o presente Termo de Cooperação Técnica entre as partes já 
qualificadas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO 

O objeto do presente Termo de Cooperação Técnica é a articulação e a interação das partes 
que o firmam para viabilizar ações em conjunto, de forma a garantir o cumprimento da 
Constituição Federal, das Convenções Internacionais, da Consolidação das Leis do Trabalho e 
das demais normas reguladoras e protetoras à infância e à juventude, com o fim especialmente 
de combater a exploração sexual comercial infanto-juvenil. 
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CLÁUSULA SEGUNDA    - DA ÁREA DE ATUAÇÃO/COOPERAÇÃO 

A fim de concretizar o objeto a que se refere a Cláusula Primeira, as partes signatárias do 
presente Termo de Cooperação Técnica comprometem-se às incumbências comuns e 
específicas a cada Instituição, na forma descrita nos parágrafos abaixo. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS INCUMBÊNCIAS COMUNS 

As partes signatárias do presente Termo comprometem-se a: 

I -  Adotar estratégias de articulação conjunta e coordenada; 

II -  Prestar informações recíprocas e agilizar os procedimentos de fiscalização, quando 
conhecedores de situações que apontem ameaça ou violação das normas reguladoras e de 
proteção, nas áreas contempladas pelo presente Termo; 

III -  Adotar medidas e instrumentos de fiscalização e informação da sociedade sobre as 
ações desenvolvidas; 

IV -  Estimular, de forma pró-ativa, esforços para a efetiva implantação de políticas públicas 
destinadas às áreas mencionadas no presente Termo; 

V  -  Realizar audiências públicas, seminários e outros eventos ou reuniões visando ao 
esclarecimento da população ou segmentos interessados, no que se refere ao cumprimento das 
normas de proteção à infância e à juventude, sobrelevando o combate à exploração sexual 
infanto-juvenil; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DE XXX 

I – Combater, em parceria, toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-
juvenil; 

II – encaminhar ao Ministério Público do Trabalho  notícia de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes assim como do descumprimento da Lei 11.577/2007; 

CLÁUSULA  QUINTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO – MPT  

 Compete ao Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus Membros que integram a 
Procuradoria Regional do Trabalho da XXXª Região: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo presente Termo; 

c) receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 
cabíveis; 

d) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça do Trabalho, visando à defesa das normas reguladoras 
das áreas contempladas pelo presente Instrumento na busca da responsabilização civil de 
quaisquer pessoas por todos os danos, materiais e morais, individuais e coletivos; 

e) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 
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f) encaminhar ao Ministério Público Estadual, pela  Promotoria de Justiça Especializada 
xxxxxxxxx,  os fatos apurados que impliquem em matéria de sua atribuição. 

CLÁUSULA  SEXTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO xxxxxxxxx 

 Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO xxxxxxxx, através da  Promotoria de Justiça 
da xxxxxxxxxxxxxx: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93 c/c o art. 80 da Lei nº 8.0625/93 ;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação penal e outras ações para as quais esteja 
legitimado, no âmbito da Justiça Estadual, visando à defesa das normas reguladoras das áreas 
contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 201, § 5º, alínea c, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbências dos sindicatos e associações ( SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES xxxxxxxx, SINDICATO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS xxxxxxxxx, ABIH, 
ABRASEL, etc): 

a) combater toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-juvenil; 

b) orientar/conscientizar os seus associados a(o):  

I - cumprimento  da lei nº 11.577/2007 ; 

II – proibição de  toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-juvenil em seus 
estabelecimentos; 

III – promover a denúncia de toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-
juvenil que tiverem conhecimento ao Ministério Público do Trabalho  xxxx; 

c) fazer campanhas educativas contra a exploração sexual comercial infanto-juvenil, 
promovendo a divulgação da mensagem relativa à Campanha de combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes através de seus canais de comunicação 
(revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de xxxx; 

d) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
e) Encaminhar às Procuradorias Regionais do Trabalho da xxx Regiãos, notícia de 

descumprimento  da Lei 11.577/2007. 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES 

Para a implementação deste Termo, cada parte, no âmbito de suas respectivas funções e 
atribuições, proporcionará local einstalações necessárias ao seu funcionamento. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os objetivos deste Convênio deverão ser alcançados através de recursos próprios de cada um 
dos convenentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ATIVIDADES 

Visando a sistemática e organizada programação das medidas necessárias ao cumprimento da 
cláusula primeira do presente Convênio, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 

a) as partes deverão, em conjunto, realizar periodicamente avaliações dos serviços prestados; 

b) as partes adotarão medidas técnicas, administrativas e legais cabíveis, adequadas, de acordo 
com as suas respectivas áreas de atuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DO PRAZO 

O prazo de vigência deste Convênio é indeterminado, tendo início na data de publicação, no 
Diário Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO 

O presente Convênio poderá ser aditado, formalizando por regular e expressos termo de 
aditamento, desde que haja acordo entre as partes; 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA
 
- DA RESCISÃO 

Qualquer uma das partes poderá denunciar este Convênio, mediante notificação escrita à 
outra, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO. 

Para as questões que se originarem do presente Convênio, não resolvidas administrativamente, 
as partes elegem o foro da Comarca de xxxxxxxxx. 

E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 11 (onze) vias, para que produza seus 
efeitos legais, após a publicação. 

 

B) TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTUÁRIA E OUTROS DO SETOR 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA XXXXXXXX REGIÃO,  OGMO – ORGÃO 
GESTOR DE MÃO-DE-OBRA, A CAPITANIA DOS PORTOS, A 
XXX, (ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA LOCAL)  e o 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX. 
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                     Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial 
o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 

                     Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 
seu artigo 5º, assevera que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais; 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias; 

 as instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente termo de cooperação técnica tem por objeto a definição de diretrizes para a mútua 
cooperação institucional e técnica entre as partes com vistas à implementação de ações para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescente nos Portos do 
Estado de xxxxxxxx” 

CLÁUSULA SEGUNDA –  DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO 
TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NOS PORTOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX 

Este Termo de Cooperação estabelece um conjunto de ações voltadas a implementação  de 
ações específicas para a informação, sensibilização, mobilizaçao e capacitação  dos  usuários e 
operadores dos Portos para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescente nos Portos do Estado xxx,  além de buscar ampliar as ações de fiscalização e dos 
meios de denúncias relacionadas ao tema.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS  OBJETIVOS DO PROJETO 

O presente Termo de Cooperação tem como objetivo geral:  

(a) Intensificar o processo de conscientização da sociedade com vistas à erradicação da 
exploração sexual comercial de crianças e de adolescentes, além de outras formas 
de trabalho; 

(b)  Desenvolver estratégias para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de 
crianças e adolescente nos Portos do Estado xxxxxxxxx; 

(c) Romper as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da criança e 
do adolescente vitimas de exploração sexual e de outras formas de exploração no 

mundo do trabalho dos Portos do Estado da xxxx; 

(d) Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, quantitativa e 
qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. 

Como objetivos específicos, o presente Termo visa a: 

[RD4] Comentário: Descer. 
Verificar formatação. 
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(a) Estabelecer parcerias entre o Ministério Publico do Trabalho e os demais signatários 
do presente Termo, com vistas à inclusão nos programas de capacitação dos 
profissionais portuários, de temas relativos aos direitos e deveres da criança e do 
adolescente, em especial, ligados à exploração sexual e ao tráfico de pessoas; 

(b) Capacitar e sensibilizar os profissionais dos Portos da xxxxxxxxx para que atuem 
como multiplicadores no processo de conscientização da comunidade portuária e da  
sociedade em geral, com vistas à erradicação do trabalho infantil, proteção ao 
trabalhador adolescente, e ao enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de 
crianças e adolescente; 

(c) Realizar campanhas publicitárias, com produção de banners, cartazes, folderes, 
cartilhas, spots para emissoras de rádio e televisão, dentre outras formas de 
comunicação,  em todas as unidades dos Portos  da xxxxxxxxxxxxx para o 
enfrentamento da exploração sexual  e do tráfico de crianças e adolescentes; 

(d) Distribuir material de apoio  para  o enfrentamento da exploração sexual comercial 
e do tráfico de crianças e adolescente aos usuários e profissionais que atuam no 
sistema portuário; 

(e) Realizar oficinas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizando a 
exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes, com vistas à sua  
erradicação; 

(f) Realizar palestras nos portos com vistas à conscientização dos profissionais que 
atuam no sistema portuário para que não explorem nem tolerem a exploração 
sexual e  o tráfico de crianças e adolescentes; 

(g) Envolver a comunidade portuária e a sociedade em geral nas ações de 
enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de crianças e adolescentes; 

(h) Ampliar os meios de denúncia da exploração sexual de crianças e adolescentes; 

(i) Ampliar o sistema de fiscalização com vistas a coibir a exploração sexual de 
crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇAO 
DO PROJETO 

Este Termo será operacionalizado través de: 

a) difusão de campanhas publicitárias em todas as unidades que integram os 
portos do Estado da xxxxxxxxx, inclusive naquelas destinadas à recepção de 
embarcações de turismo e de carga,  observando a metodologia da multiplicação do 
saber.  

a.1) inicialmente será capacitado um(a) Técnico da Administração Portuária,  

da Capitania dos Portos, do OGMO e do Sindicato para atuarem  como Coordenadores 
estaduais;  

a.2) após, serão capacitados os Coordenadores municipais que,  por sua vez,  
farão a abordagem dos temas propostos para os usuários dos Portos, as categorias 
profissionais e categorias econômicas envolvidas nas atividades portuárias, 
incentivando-lhes a realizarem ações  que permitam a avaliação da eficácia deste 
Termo. 

[RD5] Comentário: Creio que a 
autoridade do OGMO seja por Porto e 
não sobre todos os portos estaduais. 
Ver com Cláudio. 
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b)  fiscalização do acesso de crianças e adolescentes nas áreas portuárias 
para o fim de exploração sexual; 

c) fiscalização do tráfico de crianças e adolescentes para o fim de exploração sexual; 

d) encaminhamento de denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes ao 

Ministério Público do Trabalho, além das demais instituições competentes. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJETO 

As ações mencionadas neste Termo serão realizadas observando as etapas 
definidas em cronograma específico a ser elaborado sob a coordenação do Ministério 
Público do Trabalho - Coordenadoria Regional de Combate à Exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente e Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário 
– CONATPA e  em parceria com os demais órgãos signatários.  

As etapas serão estabelecidas com a definição do objeto específico, data, 
local, responsáveis, público alvo, quantificação de metas e indicadores quantitativos e 

qualitativos de efetividade da ação proposta.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  

As atribuições e responsabilidades dos signatários do presente Termo  são: 

I –  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - COORDENAÇÃO 
REGIONAL  DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  e COORDENAÇÃO REGIONAL do Trabalho Portuário e Aquaviário – 
CONATPA: 

(a) Identificar, consolidar parcerias e coordenar a elaboração das campanhas, ações e demais 
instrumentos  a serem utilizados no processo de  sensibilização, mobilização e capacitação, 
adotando como metodologia o processo de formação e apoio a multiplicadores;  

(b) Disponibilizar a arte relativa às campanhas a serem veiculadas pelos demais órgãos 
signatários deste Termo; 

(c) Realizar, com o apoio dos demais signatários deste Termo,  campanhas para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do 
Estado da xxxxxxxx assim como as oficinas de Formação dos Coordenadores Estaduais e  
Municipais; 

(d) Acompanhar e avaliar, juntamente com os demais signatários deste Termo, com base nos 
relatórios e imagens (fotos e/ou vídeos) enviados pelos seus partícipes, a execução e o 
impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo. 

(e) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 
mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

(f) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes e parceiros, para melhor consecução 
dos objetivos aludidos no  presente Termo;  

(g) Subsidiar, com apoio dos demais signatários deste Termo, informações sobre o tema em 
apreço para a promoção do combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 
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(h) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 
suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

(i) Receber as denúncias do tráfico e de exploração sexual de crianças e adolescentes, 
adotando as medidas cabíveis; 

II – OGMO  

1) Designar 01 Técnico(a) de Recursos Humanos, com vínculo efetivo, para  atuar como 
Coordenador(a) Estadual das ações, além de outros para atuarem como coordenadores 
municipais/regionais,  proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(a) Participar da organização das ações de que trata este Termo; 

(b) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital; 

(c) Planejar e realizar a Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais nas Unidades dos 
Portos do Estado da xxxxxxxx, na forma prevista neste Termo específico; 

(d) Acompanhar a execução das ações para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico 
de pessoas nos Portos do Estado da xxxxxxxxxxxxx; 

(e) Elaborar relatório apontando todas as atividades do Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Selecionar, juntamente com os demais partícipes e parceiros, as unidades do sistema 
portuário  para participarem das ações, proporcionando-lhes todos os meios necessários à 
sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

(a) Participação dos trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação; 

(b) Orientação aos trabalhadores e operadores econômicos do sistema portuário para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes; 

(c) Estudo, produção e/ou reprodução de material de campanha para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxx, na 
forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da XXXXXXXXXXXXXX. 

4) Promover a divulgação da mensagem relativa ao presente acordo, em especial da 
campanha para o enfrentamento  da exploração sexual e do tráfico de pessoas nos Portos 
do Estado da XXXXXXXXXXXXX,  através de seus canais de comunicação (rede interna e 
externa de comunicação, revista, portal, reuniões setoriais, dentre outros); 

5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a  
produção, quando necessário,  e reprodução de material relativos à Campanha e Oficinas; 

6) Encaminhar ao MPT, notícia de exploração sexual e do tráfico de crianças e/ou 
adolescentes que venha a conhecimento. 

III- SINDICATOS DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO XXXXXXXXX 

[RD6] Comentário: Acho que 
não cabe, pois, creio eu, a autoridade 
do OGMO é por porto. 

[RD7] Comentário: São vários 
sindicatos, dependendo da espécie de 
TPA. 



61 

 

1. Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas para o enfrentamento da 
exploração sexual comercial e do tráfico de crianças e adolescentes através de seus canais 
de comunicação (revista, portal, reuniões setoriais); 

2. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais, proporcionando-lhe todos os meios 
necessários para: 

(a) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma neste Termo de Cooperação; 

(b) Participar do planejamento e realização da oficina de Formação dos Coordenadores 
Municipais nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, na forma de que trata este 
Termo; 

(c) Acompanhar a execução das ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(d) Elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem das ações, proporcionando-lhes todos os  meios necessários à realização 

das atividades previstas no presente Termo, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilização para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida neste Termo; 

b) Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e o tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre as campanhas para o enfrentamento 
à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, na 
forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a 
divulgação, no meio de seus empregados; 

5) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

III -  ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

1. Impedir o acesso à área portuária de crianças e adolescentes desacompanhadas dos seus 
pais ou responsáveis, salvo se forem viajar, devendo, nesse caso, apresentar a documentação 
legal pertinente; 

2. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais nas ações previstas neste Termo, 
proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(e) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, a ser realizada nesta 
Capital, na forma prevista neste Termo de Cooperação; 
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(f) Participar do planejamento e realização nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, 
da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma de que trata este 
Termo; 

(g) Acompanhar a Execução das Ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(h) Elaborar relatório apontando todas as atividades relacionadas a este Termo, realizadas 
no âmbito do Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem as atividades relacionadas a este Termo, proporcionando-lhes todos os  
meios necessários à sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida no Projeto; 

b) Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre a campanha para o enfrentamento 
da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, 
na forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas  para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx através 
de seus canais de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a 
divulgação, no meio de seus empregados; 

6) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

IV -  DA CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DXXXXXXXXX 

1.    Vistoriar o acesso à área portuária de crianças e adolescentes desacompanhados de pais ou 
responsáveis;  

2. Comunicar à autoridade portuária competente os casos de crianças e adolescentes 
desacompanhadas dos seus pais ou responsáveis na área portuária e, quando for o caso,  sem  
a documentação legal necessária para viajar; 

3.. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais nas ações previstas neste Termo, 
proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(i) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, a ser realizada nesta 
Capital, na forma prevista neste Termo de Cooperação; 

(j) Participar do planejamento e realização nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, 
da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma de que trata este 
Termo; 
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(k) Acompanhar a Execução das Ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(l) Elaborar relatório apontando todas as atividades relacionadas a este Termo, realizadas 
no âmbito do Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

4) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem as atividades relacionadas a este Termo, proporcionando-lhes todos os  
meios necessários à sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida no Projeto; 

b)  Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre a campanha para o enfrentamento 
da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, 
na forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas  para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx através 
de seus canais de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo; 

6) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS  

O presente Acordo não implicará transferência de recursos financeiros entre os partícipes.  

Cada partícipe será responsável pela aplicação dos seus próprios recursos, alocando-os para o 
cumprimento dos objetivos deste instrumento, conforme a necessidade e disponibilidade. 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser modificado, no todo ou em parte, a qualquer 
momento, mediante acordo firmado pelas partes. 

CLÁUSULA  NONA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DA RESCISÃO 

A denúncia do presente Acordo, por qualquer dos partícipes, antes do término do prazo de 
vigência, deverá ser precedida de comunicação escrita, aos demais partícipes, com 
antecedência mínima de sessenta (60) dias, contados da notificação do último partícipe.  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
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 As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Acordo de Cooperação em 
seus respectivos âmbitos internos e externos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REPRODUÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO 
TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PORTOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX. 

Qualquer alteração na reprodução do material publicitário disponibilizado pelo MPT  relativo à 
presente Campanha ou produção de novo material, deverá ser previamente autorizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, através da  Procuradoria Regional do Trabalho da XXXXXXXX 
Região- Coordenação Regional de  Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do 
Adolescente e Coordenadoria Regional do Trabalho Portuário e Aquaviário – CONATPA, e 
observado os termos da Lei 11.577/2007.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e não previstos neste acordo serão solucionados entre as partes, mediante 
acordo prévio entre os signatários ou por meio de contrato/convênio específico para 
determinada situação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ADESÕES DOS PARCEIROS 

Poderão aderir a este termo de cooperação, na qualidade de parceiros e/ou apoiadores, todas 
as instituições públicas e privadas, de âmbito municipal, estadual, federal ou internacional, que 
manifestem, formalmente, seu interesse.  

Nesta hipótese poderá ser firmado termo específico para definição do objeto da parceria e/ou 
apoio ofertado, após prévia oitiva dos partícipes e demais parceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleita a Comarca desta Capital para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Acordo. 

E, por estarem justos e acordados, os partícipes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

C)  TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O SETOR DE TRANSPORTES 
(AEROVIÁRIO, METROVIÁRIO, RODOVIÁRIO E DE TRENS) 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – 

MPT, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA xxx REGIÃO, O 

FÓRUM xxxxxxxxDE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E INFRAERO – XXX E 

ADMINISTRADORES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS  

 

        Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 
especial o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 
 

                              Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que 

em seu artigo 5º, assevera que nenhuma criança ou adolescente  será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 

torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 

sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias, as 

instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

                       O objeto do presente Termo de Cooperação é a adesão à CAMPANHA DE 

COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, para implementação dos 

comandos contidos na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que torna obrigatória a 

divulgação de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES: 
 
 I – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: 
 
A) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 

cabíveis; 
B) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 

mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

C) Fornecer o modelo do cartaz relativo à campanha; 
D) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes, para melhor consecução dos objetivos 

aludidos no  presente Termo. 
 
II – FORUM DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL 
 
A) Subsidiar os signatários deste Termo com informações sobre o tema em apreço para a 

promoção do combate ao tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes; 
B) Colaborar na avaliação do impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo; 
C) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 

suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
D) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado de 

XXXXX.  
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III – INFRAERO E ADMINISTRADORES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SIMILARES: 
 
A) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 

de comunicação (revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de 
xxxxxxxxxxxxxx; 

B) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
C) Encaminhar à Procuradoria Regional do Trabalho da XXX Região notícia de exploração 

sexual e/ou tráfico de crianças e adolescentes. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
 
            As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Termo de Cooperação 
em seus respectivos âmbitos internos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 
 
           A INFRAERO (PARTE SIGNÁTARIA) autoriza o uso da sua logomarca para divulgação da 
presente Campanha, na ação que acontecerá no próximo dia 18 de maio de 2010 – Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
                O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA REPRODUÇÃO DO CARTAZ 
 
         Qualquer alteração na reprodução do cartaz relativo à presente Campanha, deverá ser 
previamente autorizada pelo Ministério Público do Trabalho, através das Procuradoria RegionaL 
do Trabalho da XXXX Região, e observado os termos da Lei 11.577/2007.  
 
 
                 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais. 
 
 
      xxxxxx, xxxxxxx. 
 
 
 
 
 

 

 

5.3.1.4 Campanhas de televisão, rádio e jornal, alertando para a gravidade do 
problema; 
 

5.3.1.5 Seminários realizados em conjunto com o MPE, Justiça do Trabalho,  
Amatra e o setor privado do Trade turístico, além do poder público 
local, para exposição do problema perante à comunidade jurídica; 
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5.3.1.6 Oficinas de Capacitação e elaboração do fluxo de atendimento 
(conselhos tutelares e outros) 

5.3.2 PREVENÇÃO 

5.3.2.1 DO DESPACHO EM APRECIAÇÃO PRÉVIA 

 
      
                     Segundo o CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes in Exploração Sexual Comercial de Meninos, Meninas e Adolescentes na 
América Latina e Caribe - Relatório Final – Brasil, 2ª Edição – Julho/1999, elaborado por 
Maria Lúcia Pinto Leal, a rede de exploração sexual de meninas no Brasil é formada e/ou 
relacionada com “boates, hotéis, sexo-turismo, garimpo, bares, rede de motéis, casas de 
massagem, prostíbulos/bordéis, gerentes/donos de hotéis/ prostíbulos, estações 
rodoviárias, ferroviárias, narcotráfico,” sendo o explorador sexual o “ motoristas de táxi; 
gigolôs; cafetinas; policial; caminhoneiro; patrão/patroa; dono de loja; parentes”. 

    Convém transcrever trecho da obra: 

 “A seguir apresentaremos algumas das formas de como este 
fenômeno se manifesta no Brasil, as atividades econômicas a que estão 
relacionadas e como são formadas as redes de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 
 
 A primeira forma de expressão da exploração sexual de crianças e 
adolescentes é através de prostíbulos fechados, principalmente onde há um 
mercado regionalizado com atividades econômicas extrativistas em garimpos 
e que se apresenta sob formas bárbaras, como cárcere privado, venda, tráfico, 
leilões de virgens, mutilações e desaparecimento. 
 
 Prostituição nas estradas (postos de gasolina) e portos marítimos. 
 
 A segunda assinala a violência sofrida por crianças e adolescentes em 
situação de rua. Geralmente saem de casa, onde foram vítimas de violência 
física e/ou sexual ou foram submetidas a situações de extrema miséria ou 
negligência e passam a sobreviver nas ruas usando o corpo como mercadoria 
para obter afeto e sustento. Trata-se, principalmente, de adolescentes do 
sexo feminino, sendo comum também, entre jovens do sexo masculino. Esta é 
uma situação observada nos grandes centros urbanos e em cidades de porte 
médio. 
 
A terceira inclui o turismo sexual e a pornografia, principalmente nas regiões 
litorâneas de intenso turismo, como as capitais da Região Nordeste do país. É 
marcadamente comercial, organizada numa rede de aliciamento que inclui 
agências de turismo nacionais e estrangeiras, hotéis, comércio de pornografia, 
taxistas e outros. Trata-se de exploração sexual, principalmente de 
adolescentes do sexo feminino, pobres, negras ou mulatas. Inclui o tráfico 
para países estrangeiros. 
 
A quarta é o “turismo portuário e de fronteiras, que acontece em regiões 
banhadas por rios navegáveis da Região Norte, fronteiras nacionais e 
internacionais da Região Centro-Oeste e zonas portuárias. Essa prática está 
voltada para a comercialização do corpo infanto-juvenil e começa a 
desenvolver-se para atender aos turistas estrangeiros. Mas é a própria 
população local a principal usuária da prostituição de crianças e adolescentes, 
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nas regiões ribeirinhas. Nos portos, destina-se, principalmente, à tripulação de 
navios cargueiros. 
 
As pesquisas realizadas no Brasil confirmam que exploração sexual de crianças 
e adolescentes apresenta características diversificadas e particularizada de 
acordo com a realidade sócio-cultural e econômica de cada região. Se dá 
através da comercialização do corpo, com base numa relação de poder, e/ou 
coerção física e psicológica. 
 
Essas pesquisas demonstram que, embora as meninas sejam as maiores 
vítimas da exploração sexual (DF,PA,BA,MG,MT,RJ) a presença de meninos 
explorados sexualmente tem aumentado. 
 
Quanto às atividades econômicas, que facilitam a inserção de meninas (os) na 
exploração sexual comercial, as pesquisas apontam: 
 
CIDADE/ATIVIDADE ECONÔMICA 
 
SALVADOR 
 Prostíbulos 
Casa de massagem 
Turismo 
Postos de gasolina 
Comércio – bares/lanchonete/hotéis etc. 
 
FORTALEZA 
Rede de prostituição no centro da cidade (Cafezeira, Sapateiro, Garçons) 
Rede de agenciamento – complexo de produção de prostituição – Beira-mar 
(turismo sexual) 
 
BELO HORIZONTE 
Prostíbulos / Bordéis 
Boates 
Rodoviária 
Hotéis 
Narcotráfico 
Casa de massagens 
Bares 
Turismo 
 
DISTRITO FEDERAL 
Bares 
Boates 
Prostíbulos 
Casa de massagens 
Hotéis 
Restaurantes 
Salão de Beleza 
Prostituição de anúncio de jornais (sistema de acompanhamento) 
 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (08 municípios) 
Casas de prostituição 
Bares 
Boates 
Centro de lazer 
Hotéis 
Áreas de Garimpo 
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Postos de gasolina 
 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL 
Bares 
Anúncio nos Jornais 
Boates 
Tráfico de drogas 
Lazer (pescaria) 
... 
 
Outros: locadora de carros, mineradora, escritório, INTERNET, agência de 
aluguel de bugres, casa de eventos, quiosque, agência de turismo, 
restaurante, mercearia, loja de autopeças, oficina mecânica, posto de 
gasolina, fazenda, disque-sexo, abrigo evangélico, delegacia, agência 
matrimonial, clube, academia, agência de modelos, apart-hotel, padaria, 
fliperama, igreja, hospital, locadora de vídeo, agência de turismo, colégio, 
cassino, banca de jornal, asilo, abrigo de menores, teatro, fliperama, açougue, 
consultório médico, cinema, sauna, seminário abandonado, clinica médica, 
parque de exposições, fábrica de brinquedos, boliche, produtora de cinema, 
salão de cabeleireiros; agência de publicidade; cais do porto e teatro. 
 
REDE DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENINAS NO BRASIL. 
 
1. REDE DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
Boates 
Hotéis 
Sexo-turismo 
Garimpo 
Rede de motéis 
Casas de massagem 
Prostíbulos/bordéis 
Gerentes/donos de hotéis/ prostíbulos 
Estações rodoviárias, ferroviárias 
Narcotráfico 
 
2. EXPLORADOR SEXUAL 
(AGRESSOR) 
Motoristas de táxi 
Gigolôs 
Cafetinas 
Policial 
Caminhoneiro 
Patrão/patroa 
Dono de loja 
Parentes 
 
3. VIOLÊNCIA / DELITOS (VINCULADOS À EXPLORAÇÃO SEXUAL) 
Tortura 
Espancamento 
Tentativa de assassinato 
Estupro 
Cárcere privado 
Seqüestro 
Mutilação 
Maus-tratos 
Morte 
Confinamento 



70 

 

Tráfico/venda de meninas 
 
4. SAÚDE 
(VINCULADOS A 
EXPLORAÇÃO SEXUAL) 
AIDS 
Doenças sexualmente transmissíveis 
Aborto 
Suicídio 
Dependência Química (Drogas)” 
 

                          
   Considerando que a exploração sexual de crianças é uma grave violação do 
direito ao respeito à dignidade humana e à integridade física e mental, que não pode ser 
negligenciado em nenhuma circunstância, sob pena de se caracterizar evidente desrespeito ao 
ordenamento jurídico pátrio, notadamente, ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal, 
que diz “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”, bem como ao disposto no art. 5º, 82º e 244-A da 
Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 
  Considerando que a exploração sexual para fins comerciais é tida como uma 
das piores formas de trabalho infantil, consoante previsto na Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, exigindo uma ação imediata do Estado para sua eliminação; 
 
  Considerando que, embora se tratando de denúncia genérica, é forçoso 
concluir que há evidências de irregularidades aptas a ensejar a atuação ministerial no presente 
caso,  estando desafiada, portanto, a intervenção do MPT, conforme preconiza o artigo 127 da 
Carta Magna, bem como o artigo 83, III, da Lei Complementar n° 75/93;  
 
  Decide-se pela instauração de Expediente Promocional em face 
xxxxxxxxxxxxxxx , com vistas a apurar a situação concreta e iniciar estratégias para o pleno 
atendimento da demanda social. 
 
    Em (data) 
 
    Procurador (a) do Trabalho 
 
    Em     /     /    .   
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5.3.2.2.  SETOR PRIVADO 

 

A) Cumprimento da Lei nº 11.577/2007 

Esta atuação visa ao cumprimento da lei 11.577/2007 que torna obrigatória 
a divulgação, através da afixação de cartazes, de mensagem relativa à 
exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, apontando formas de 
denúncias, com os seguintes dizeres: “EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ” 

A.1 OBJETIVOS 

   A lei 11.577/2007 e, portanto, a proposta de atuação do MPT 
possui vários objetivos importantes: repressivo, punitivo, educativo e 
preventivo. Busca também a mobilização da sociedade. O mais evidente deles 
é, sem dúvida,  inibir o infrator.  

A.2 ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

A.2.1 Articulação política - Assinatura de termo de Cooperação Técnica  ( 
SRTE, PRF, SEFAZ-xx, SEMFAZ-xx, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, 
etc )  

  1 - O termo de cooperação técnica tem por fim obter o compromisso de 
vários órgãos de fiscalização para que eles, durante as suas ações regulares, 
verifiquem se o estabelecimento possui ou não cartazes afixados nos moldes da 
lei 11.577/2007 e relatem o fato ao MPT.    

  O termo de cooperação não fixa nova atribuição aos órgãos fiscais, o 
que somente seria possível através de alteração legislativa, mas sim  prevê uma 
ação social a ser desenvolvida por diversas instituições fiscais consistente no 
encaminhamento de meras informações. 

     

A.2.2 Notificação para audiências públicas com as empresas para o 
cumprimento imediato da lei 11.577/2007  

A.2.3 Notificação, sem instauração de procedimentos, a todos os 
estabelecimentos obrigados ao cumprimento da Lei 11.577/2007, com 
ressalvas 

A.2.4 Notificação televisiva, jornais e nas rádios (LC 75/93) 

A.2.5 Fiscalização  

A.3 Modelo de Ação/Termo de Ajuste de Conduta com as empresas 
infratoras 
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- Notificação a todos os estabelecimentos obrigados ao cumprimento da Lei 
11.577/2007, com ressalvas: 

 

     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA [...] REGIÃO, pelo(a) Procurador(a) do Trabalho [...], no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar 
75, de 20 de maio de 1993, especialmente a norma do art. 84, combinada com o art. 6º, inciso 
XX, da mesma lei, que o autoriza a "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando o prazo para adoção das providências cabíveis"; 

   CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição 
Federal, que constitui atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

    CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas 
de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º 
que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” 
compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, 
de produção de material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.”), em especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 
exploração sexual da criança e do adolescente”); 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal,  que diz ser proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz; 

    CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 
2008 que regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e 
ação imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

     CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 99.710, de 21 de novembro 
de 1990, que promulga a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em 
especial  seu art. 34 (“Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 
formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, 
todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para 
impedir: a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade 
sexual ilegal; b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a 
exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que diz que “nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
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ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, 
da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece 
penalidade de reclusão de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança 
ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o 
proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança 
ou adolescente às práticas referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento 
do estabelecimento, como conseqüência da condenação; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz 
que aos menores de 18 anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à 
sua moralidade;  

   CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 
11.577 que obriga vários estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em 
português, espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

    CONSIDERANDO que a lei municipal nº xxxxxxxxxxxxxxxxx  torna 
obrigatória a afixação de placa ou cartaz nos estabelecimentos que menciona, com advertência 
sobre proibição de exploração sexual de criança e adolescente e estabelece, entre outras 
determinações, as penalidades previstas a esses estabelecimentos em casos de infrações, que 
vão de multa à cassação do alvará de funcionamento;  (SE HOUVER)   

    CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de 
intimidar a prática da exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a 
denúncia dos transgressores; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

    CONSIDERANDO, por último, que o Ministério Público pode dar 
oportunidade para que haja o ajustamento espontâneo da conduta às exigências legais, resolve 
RECOMENDAR a(o) NOTIFICADO(A) que: 

     a) proíba a exploração sexual de crianças e adolescentes nos seus estabelecimentos e 
empreendimentos, protegendo-as da exploração sexual em todos os seus serviços e ações  
empreendidas;  

 b) promova o imediato cumprimento da lei federal nº 11.577/2007, determinando a afixação 
de letreiros em seus estabelecimentos, devendo observar o seguinte: os dizeres em português, 
inglês e espanhol e os telefones para denúncia. É importante que o let 

1. A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro. 

2. Aconselha-se , para maior durabilidade e economia, a plastificação ou o emolduramento do 
cartaz. 

3. Sugere-se a orientação dos funcionários do estabelecimento para que, verificando a hipótese 
de exploração sexual infanto-juvenil, denunciar os fatos à polícia ou ao Ministério Público 
(telefones impressos no cartaz) . O sigilo da fonte será rigorosamente observado de modo que 
nenhum tipo de exposição recairá sobre a pessoa do denunciante. 
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4. Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no estabelecimento, 
principalmente: 

a) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

b) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

c) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção; 

d) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

e) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

5.  Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

6. A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prt16.mpt.gov.br) 

7. A partir do recebimento da notificação, o estabelecimento fica imediatamente advertido do 
cumprimento da Lei federal nº 11.577/2007 e da Lei municipal nº xxxx. SE HOUVER 

8. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a XXXª Promotoria de Justiça Especializada da 
Infância e Juventude da comarca de XXXXXXXX diretamente, ou através da Superintendência 
Regional do Trabalho ou de outros órgãos competentes, fiscalizarão os estabelecimentos 
mencionados no art. 2º da Lei nº 11.577/2007  e na Lei municipal nº xxxxxxxx (cópias  anexas). 
Aqueles que não cumprirem à determinação legal arcarão com as medidas judiciais tomadas 
pelo Ministério Público, estando sujeitos a todas as sanções em Direito fixadas. 

9. Requisita-se, em trinta dias, informação escrita do NOTIFICADO, endereçadas à  Procuradoria 
Regional do Trabalho da xxxª Região, (situada à xxxxxxxxxxxxxx) , na forma do art. 201, § 5º, 
alínea c  do Estatuto da criança e do Adolescente, sobre o cumprimento dos termos desta 
notificação.  

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO:  CUMPRIMENTO IMEDIAT 

                                                  xxxxxxxx,  xxx de xxx de 2010. 

 A.4 Modelo de Notificação televisiva, jornais e nas rádios (LC 75/93): 

Atenção: A mídia sonora para veiculação nas rádios se encontra no banco de 
dados da Coordinfância com a denominação notificação lei 11.577/2007 - mídia 
sonora 

COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 
CAPITAL NOTIFICAM TODOS OS HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, 
CASAS NOTURNAS, CLUBES SOCIAIS, ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS OU DESPORTIVAS, SALÕES DE BELEZA, 
AGÊNCIAS DE MODELO, CASAS DE MASSAGEM, SAUNAS, ACADEMIAS DE FISICULTURISMO, DANÇA, 
GINÁSICA, POSTO DE GASOLINA E DEMAIS LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO QUE SE LOCALIZEM JUNTO ÀS 
RODOVIAS BEM ASSIM OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA ÁREA DO CULTO DA ESTÉTICA 

http://www.prt16.mpt.gov.br/
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PESSOAL SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA AFIXAÇÃO DE LETREIRO COM A FRASE “EXPLORAÇÃO SEXUAL 
E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!”, DISQUE 100, POR FORÇA DA 
LEI FEDERAL Nº 11.555/2007 e xxxxxxxxxxxxx. 

             O DESCUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO PODE RESULTAR DESDE A APLICAÇÃO DE MULTA ATÉ A 
CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E PODE SER DENUNCIADO AOS ÓRGÃOS SIGNATÁRIOS. SE 
HOUVER LEI MUNICIPAL INSTITUINDO PENALIDADES 

A.4.1 Notificação às emissoras para veiculação da notificação retro: 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DA xxxª REGIÃO, no uso 
das atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e pela Lei Complementar 
nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União, artigos 6º, inciso XX, e 84, e a 1ª 
PROMOTORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL; 

CONSIDERANDO que o Estado do xxxxxxxxxx ocupa XXXXX lugar no ranking de denúncias do 
serviço do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescente o disque 100 e que xxxxxxx é o maior município no número de denúncias; 

CONSIDERANDO que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, segundo preconiza o art. 227, 
“caput” da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CONSIDERANDO que a lei municipal nº 4.388 de 26 de agosto de 2004  torna obrigatória a 
afixação de placa ou cartaz nos estabelecimentos que menciona, com advertência sobre 
proibição de exploração sexual de criança e adolescente e estabelece, entre outras 
determinações, as penalidades previstas a esses estabelecimentos em casos de infrações, que 
vão de multa à cassação do alvará de funcionamento;  SE HOUVER LEI MUNICIPAL 

RECOMENDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO xxxxx, a 
veiculação/publicação do comunicado de interesse público em anexo, transmitindo-a em 
horários de maior audiência (em se tratando de rádio e TV) durante o mês de xxxxxxxxxx. 

    A presente notificação deverá ser cumprida imediatamente. 
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A.5 Modelo de Termo de ajuste de conduta com as empresas que não 
cumprem a lei 11.577/2007 

   

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 
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CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! que, entretanto, não prevê penalidades em caso de seu 
descumprimento; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

  CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  
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4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtxxx.mpt.gov.br) 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar seus empregados para que, 
verificando a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, denunciar os fatos à polícia ou ao 
Ministério Público (telefones impressos no cartaz), sendo assegurado o sigilo da fonte; 

CLÁUSULA 3ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes nos seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as da exploração 
sexual em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 4ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 5ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de  Infância e 
Adolescência) estadual,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 6ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 7ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

http://www.prtxxx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 8ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas administrativas 
porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas independentemente 
daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2009.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

B) Audiência pública setorial para assinatura de termos de cooperação 
técnica e/ou termos de ajuste de conduta para implantação de 
políticas de prevenção e combate à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes (observada a necessidade de instauração de 
processo administrativo para a assinatura do TAC) 

B.1 HOTEIS, MOTEIS, POUSADAS E SIMILARES (objetivo principal: proibir a 
hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável, nos termos do art. 82 do ECA): 

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, X da  Lei Geral do Turismo  (11.771/08, de 17 de setembro de 
2008) dispõe que “A Política Nacional de Turismo tem por objetivos prevenir e combater as 
atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a 
dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos”; 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 26 da mesma lei dispõe que os meios de 
hospedagem utilizarão as informações previstas nos impressos Ficha Nacional de Registro de 
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Hóspedes - FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH, na forma em que dispuser o 
regulamento; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, II do Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem da 
EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo, “os contratos para reserva de acomodações e 
hospedagem deverão ser sempre consubstanciados por documentos escritos, constituídos de: 
...no caso do contrato de hospedagem propriamente dito pela entrega pelo estabelecimento, 
durante o registro do hóspede (check-in), de ficha Nacional de Registro de Hóspede - FNRH, em 
modelo aprovado pela EMBRATUR, para preenchimento, assinatura e devolução pelo 
hóspede”;  

CONSIDERANDO que, segundo o art. 19, do mesmo regulamento, dispõe que “o serviço de 
portaria/recepção do meio de hospedagem — prioritário ao atendimento do consumidor — 
deverá dispor de pessoal qualificado e material promocional adequado a prestar as 
informações e atender as providências requisitadas pelos hóspedes e, em seu parágrafo único 
estabelece que  “o disposto neste artigo não justificará, em qualquer hipótese, a intermediação 
de serviços que constituam prática de atos atentatórios aos bons costumes e à legislação em 
vigor”. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a se abster de hospedar criança e adolescente 
e, de qualquer modo, de permitir a sua admissão em quaisquer de seus aposentos, salvo se 
autorizados ou acompanhados pelos pais ou responsável; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver os 

mecanismos necessários à verificação da idade de seus clientes/freqüentadores, com 

pessoal qualificado, exigindo a eles a apresentação de documento de identificação pessoal; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar qualquer informação 
referente  à identificação dos clientes, exceto quando requisitadas autoridades competentes; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola; 
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CLÁUSULA 4ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 7ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 9ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso haja insistência do cliente, informar que existem procedimentos de hospedagem e 
registro obrigatórios de crianças e adolescentes nas suas dependências, e que o não 
cumprimento desses procedimentos pode se configurar em crime, previsto no Código Penal 
brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

f) informar aos clientes que não é permitido o acesso de crianças e adolescentes nas suas 
dependências que não apresentem a documentação exigida;  

g) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

h) não permitir a entrada de crianças e adolescentes que não estejam registradas no processo 
original da reserva. 

i) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

l) estar atento as encomendas deixadas na recepção que possam sugerir situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

m) estar atentos a bagagem não registrada no check-in, que indique a presença de crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual. 

n) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 
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CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 16ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 17ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 18ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 19ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 20ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 
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xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.2 AGÊNCIAS DE TURISMO, TRANPORTADORAS TURÍSTICAS,  ORGANIZADORAS 
DE CONGRESSOS, CONVENÇÕES E CONGÊNERES DE CARÁTER COMERCIAL, 
TÉCNICOCIENTÍFICO, ESPORTIVO, CULTURAL, PROMOCIONAL E SOCIAL, DE 
INTERESSE PROFISSIONAL, ASSOCIATIVO E INSTITUCIONAL, E AS 
ORGANIZADORAS DE FEIRAS DE NEGÓCIOS, EXPOSIÇÕES E CONGÊNERES  

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 
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CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, X da  Lei Geral do Turismo  (11.771/08, de 17 de setembro de 
2008) dispõe que “A Política Nacional de Turismo tem por objetivos prevenir e combater as 
atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a 
dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  se abster de promover o transporte de 
crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, sob pena de configuração de crime de 
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favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescente. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  se abster de promover o transporte 
de crianças e adolescentes para motéis e congêneres, quando estiverem desacompanhados de 
seus pais ou responsáveis,  sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição 
ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente. 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos;  

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola;  

CLÁUSULA 4ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
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interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 7ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 9ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade; 

 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 16ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 17ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 18ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 19ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 
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CLÁUSULA 20ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.3 CASAS NOTURNAS, BOATES  E SIMILARES (QUE PROMOVAM A 
HOSPEDAGEM DE PESSOAS) 

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 
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CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO que é expressamente proibida a  freqüência ou participação de menor de 
dezoito anos na hipótese de estabelecimentos que mesmo simplesmente anunciem 
espetáculos  capazes de pervertê-lo  ou de ofender-lhe  o pudor, ante o disposto no inciso II 
do art. 247 do Código Penal brasileiro; 

CONSIDERANDO o que mesmo art. 247 do Código Penal brasileiro dispõe que é crime:  Permitir 
alguém que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou 
vigilância: I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má 
vida; II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de 
representação de igual natureza; III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
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CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) prevê, em seu 
artigo 149, que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, as seguintes circunstâncias: "I - a entrada e permanência de criança ou 
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:  ... c) boate ou congêneres;” 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a se abster de hospedar criança e adolescente 
e, de qualquer modo, de permitir a sua admissão em quaisquer de seus aposentos, salvo se 
autorizados ou acompanhados pelos pais ou responsável, desde que não ocorram as hipóteses 
descritas no art. 247, I a III do Código Penal; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver os 

mecanismos necessários à verificação da idade de seus clientes/freqüentadores, exigindo a 
eles a apresentação de documento de identificação pessoal; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  impedir a freqüência ou participação de 
crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos, em que se promova a exibição 
de espetáculos prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento psíquico, moral e social; 

CLÁUSULA 3ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  observar todas as normas/portarias que 
regulamentem sobre o horário e as condições para ingresso, freqüência e permanência de 
crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis em seus estabelecimentos, 
inclusive, aquelas expedidas pelo Juízo da Infância da comarca deste Município; 

CLÁUSULA 4ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter sob sua guarda cópia de documentos 
de identificação dos trabalhadores (as) que prestam serviços em seu estabelecimento, para fins 
de facilitar a abordagem fiscalizatória dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao 
adolescente; 

CLÁUSULA 5ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar os trabalhadores (as) de seu 
estabelecimento no sentido de portarem documento de identificação pessoal para fins da 
abordagem mencionada na cláusula anterior; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes, em qualquer atividade; 

CLÁUSULA 7ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 8ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 



93 

 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 9ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de 
folhetos, displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a 
causa. 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso haja insistência do cliente, informar que existem procedimentos de hospedagem e 
registro obrigatórios de crianças e adolescentes nas suas dependências, e que o não 
cumprimento desses procedimentos pode se configurar em crime, previsto no Código Penal 
brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

f) informar aos clientes que não é permitido o acesso de crianças e adolescentes nas suas 
dependências que não apresentem a documentação exigida;  

g) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

h) não permitir a entrada de crianças e adolescentes que não estejam registradas no processo 
original da reserva. 

i) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

l) estar atento as encomendas deixadas na recepção que possam sugerir situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

m) estar atentos a bagagem não registrada no check-in, que indique a presença de crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual. 

n) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 15ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 16ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 17ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 18ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 19ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.4 BOATES, CASAS DE SHOWS (SEM HOSPEDAGEM) 

 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 
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CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO que é expressamente proibida a  freqüência ou participação de menor de 
dezoito anos na hipótese de estabelecimentos que mesmo simplesmente anunciem 
espetáculos  capazes de pervertê-lo  ou de ofender-lhe  o pudor, ante o disposto no inciso II 
do art. 247 do Código Penal brasileiro; 

CONSIDERANDO o que mesmo art. 247 do Código Penal brasileiro dispõe que é crime:  Permitir 
alguém que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou 
vigilância: I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má 
vida; II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de 
representação de igual natureza; III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) prevê, em seu 
artigo 149, que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, as seguintes circunstâncias: "I - a entrada e permanência de criança ou 
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:  ... c) boate ou congêneres;” 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) institui, em seu 
artigo 258, a pena de multa e,  em caso de reincidência, o fechamento do estabelecimento por 
até quinze dias, se “deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o 
que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre 
sua participação no espetáculo”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS: 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  impedir a freqüência ou participação de 
crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos, em que se promova a exibição 
de espetáculos prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento psíquico, moral e social; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  observar todas as normas/portarias que 
regulamentem sobre o horário e as condições para ingresso, freqüência e permanência de 
crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis em seus estabelecimentos, 
inclusive, aquelas expedidas pelo Juízo da Infância da comarca deste Município; 

CLÁUSULA 3ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter sob sua guarda cópia de documentos 
de identificação dos trabalhadores (as) que prestam serviços em seu estabelecimento, para fins 
de facilitar a abordagem fiscalizatória dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao 
adolescente; 
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CLÁUSULA 4ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar os trabalhadores (as) de seu 
estabelecimento no sentido de portarem documento de identificação pessoal para fins da 
abordagem mencionada na cláusula anterior; 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes, em qualquer atividade; 

CLÁUSULA 6ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 9ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os te 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do  estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 10ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências 
todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou 
Conselho Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 11ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de 
folhetos, displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a 
causa. 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 13ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do 
Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, os casos em que os clientes solicitaram 
informação sobre locais de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 16ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 17ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação  estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
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modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 18ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 19ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 20ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 21ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 22ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 23ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2010.  

 

 

B.5 BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES E SIMILARES e POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS NO QUE COUBER: 
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TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

 CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 

adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 2ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola; 

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em situações de risco, no trabalho noturno, perigoso, insalubre 
ou penoso;  

CLÁUSULA 4ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os te 
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a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do  estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 6ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 9ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do 
Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, os casos em que os clientes solicitaram 
informação sobre locais de exploração sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação  estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 15ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
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CLÁUSULA 16ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 17ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 18ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 19ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

 

B.6 JORNAIS E REVISTAS QUE PUBLIQUEM ANÚNCIOS DE OFERECIMENTO DE 
SERVIÇOS SEXUAIS E CONGÊNERES 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
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de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a publicar a seguinte advertência “Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime! Denuncie - Disque 100”, sempre que publicar 
colunas de classificados com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e profissionais 
de sexo e similares, na mesma página desses anúncios; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não veicular a publicação de mensagens ou 
propaganda de empresas que ofereçam serviços de massagem, saunas, acompanhantes, 
garotas de programa, de telefones para fins eróticos e outras atividades congêneres, sem que o 
contratante da propaganda se cadastre, informando: 

a) Em caso de pessoa jurídica:  nome de fantasia; razão social,  endereço completo,  CNPJ; 

b) Em caso de pessoa física: nome completo, filiação;  RG e CPF; 

Parágrafo único – Para comprovação da veracidade das informações prestadas pelos clientes, o 
COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir a apresentação de cópia dos documentos acima-
mencionados, mantendo arquivados esses documentos; 

CLÁUSULA 3ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 4ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 5ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 6ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a informar, sensibilizar e orientar os diversos 
segmentos da sociedade sobre os termos pactuados neste documento bem como a legislação 
vigente, para permanentemente agirem contra todo ato que caracterize exploração sexual de 
criança e adolescente, denunciando os atos e fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, 
a seus superiores e às autoridades públicas. 

CLÁUSULA 7ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a veicular no jornal que edita, em local visível, 
aos domingos,  pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos a contar da assinatura deste Termo, 
nota de ¼ de página, com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 
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ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! DISQUE 100, fazendo-se constar da publicação a 
ressalva de ser esta uma obrigação oriunda de Termo de Ajuste de Conduta firmado com o 
Ministério Público do Trabalho; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 8ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 9ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 10ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 11ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 12ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

 

B.7 ASSOCIAÇÕES/FEDERAÇÕES DE CAMINHONEIROS (VIDE SITE DO CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSPORTES: www.cnt.org.br) 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

  xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 



110 

 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO a necessidade de que caminhoneiros e outros profissionais de transporte 
promovam a denúncia  de situações de violência sexual e de abuso contra crianças e 
adolescentes que comumente acontecem nas estradas brasileiras; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que se 
abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes sem as observâncias das 
normais legais, sobretudo se desacompanhados dos pais ou responsáveis, devendo requerer a 
apresentação dos documentos de autorização de viagem exigidos pela legislação,  sob pena de  
desligamento do quadro associativo dessa Associação. 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que não 
promovam o transporte de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, sob pena de 
configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescente bem como de desligamento do quadro associativo 
dessa Associação; 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  exigir de todos os seus associados que 
se abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes para motéis e congêneres, 
quando estiverem desacompanhados de seus pais ou responsáveis,  sob pena de configuração 
de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial 
de crianças e adolescente. 

CLÁUSULA 3ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desligar dos seus quadros associativos todos 
os seus associados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes ou, de qualquer forma, estejam envolvidos com tal prática, 
denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que 
denunciem os atos e fatos suspeitos de exploração sexual de crianças e adolescentes, assim 
como possíveis envolvidos, inclusive, os hotéis, pousadas, motéis, postos de gasolina e similares 
em que é praticado tal crime,  informando às autoridades públicas mais próximas, em especial, 
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a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público estadual e o Ministério Público do Trabalho, 
sob pena de desligamento do quadro associativo dessa Associação; 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que não 
divulguem, distribuam ou exponham material referente a oferecimento de serviços sexuais 
nem pratiquem qualquer ato que favoreça à exploração sexual de crianças e adolescente, sob 
pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente bem como de desligamento do quadro 
associativo dessa Associação; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de todos os seus associados que não 
mantenham relação comercial com postos de gasolina, hotéis, motéis e congêneres em que 
seja permitida a exploração de crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de 
natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente bem como de 
desligamento do quadro associativo dessa Associação. 

CLÁUSULA 7ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas, 
inclusive em parceria com os seus associados, contra qualquer forma de exploração sexual e 
exploração do trabalho de crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na 
imagem e filosofia da Cooperativa e dos cooperados; 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
associados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem adotados nas 
situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  comunicar imediatamente o 
Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas 
ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar a quem quer que seja as conseqüências 
administrativas e penais para aqueles que insistem na exploração sexual contra crianças e 
adolescentes;  

d) caso questionado sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 9ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a buscar o compromisso de todos os seus 
associados para que informem, sensibilizem e orientarem os diversos segmentos da atividade 
sobre os termos pactuados neste documento bem como a legislação vigente, para 
permanentemente agirem contra todo ato que caracterize exploração sexual de criança e 
adolescente;  

CLÁUSULA 10ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga  a buscar a autorização expressa de todos os 
seus associados no sentido de que permitam a afixação, nos veículos (caminhões), de cartazes 
alusivos a campanhas de combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou 
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alusivos a campanhas de divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, quando solicitado 
pelas autoridades que assinam o presente documento; 

CLÁUSULA 12ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 13ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
documento comprovando a adesão individual de todos os seus associados aos termos contidos 
no presente documento, conforme modelo em anexo; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 14ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 15ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 16ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 17ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 18ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                            SSSSSSSSSSSSSS,2010. 

ANEXO 

 

TERMO DE ADESÃO DO CAMINHONEIRO 
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 O Sr. (nome), residente na (endereço), e CPF (número), doravante denominado 
CAMINHONEIRO, perante (nome da cooperativa), representada pelo seu representante legal, 
doravante denominada XXXXXXX, firma o presente TERMO DE ADESÃO, na forma que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CAMINHONEIRO assume o compromisso de cumprir todas as 
cláusulas contidas no Termo de Ajuste de Conduta nº xxx, firmado pelo xxxxx perante o 
Ministério Público do Trabalho, com o intuito de coibir a exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O CAMINHONEIRO se declara ciente, desde já, de que, na hipótese de  
violação do presente Termo, será desligado,  em definitivo, dos quadros associados da 
Associação  xxx, sem prejuízo de responder as ações judiciais cabíveis. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir de 
sua celebração e terá prazo indeterminado. 

 

 

   

 

B.8 COOPERATIVAS DE TAXIS 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
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especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 
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CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

 CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os cooperados que se 
abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes para fins de exploração 
sexual, inclusive para motéis e congêneres, quando estiverem desacompanhados de seus pais 
ou responsáveis,  sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 2ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desligar dos seus quadros associativos todos 
aqueles que promoverem o transporte, a intermediação ou o favorecimento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes, devendo denunciar o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 3ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os cooperados que não 
divulguem, distribuam ou exponham material referente a oferecimento de serviços sexuais ou 
que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de configuração de crime de favorecimento à 
prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
bem como de desligamento do quadro associativo dessa Cooperativa. 

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de todos os cooperados que se 
abstenham de manter qualquer convênio ou relação comercial com hotéis, motéis e 
congêneres que tenham por objetivo o transporte de crianças e adolescentes para a prática de 
qualquer atividade de natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à 
prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente, bem 
como de desligamento do quadro associativo dessa Cooperativa. 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais com a 
participação dos cooperados para combater a exploração sexual e exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na imagem e filosofia da 
Cooperativa; 

CLÁUSULA 6ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a produzir e fornecer aos cooperados adesivos 
alusivos à campanha de combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou 
alusivo à campanha de divulgação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cuja arte será 
fornecida pelo Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de seus cooperados a autorização 
expressa  para afixação, nos seus veículos (táxis), de adesivo alusivo à campanha de combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou alusivo à campanha de divulgação 
dos direitos das crianças e adolescentes, quando solicitado pelas autoridades que assinam o 
presente documento; 

CLÁUSULA 8ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 9ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
documento comprovando a adesão individual de todos os cooperados aos termos contidos no 
presente documento, conforme modelo em anexo; 
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DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 10ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 11ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 12ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 13ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 14ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                            SSSSSSSSSSSSSS,2010. 

ANEXO 

 

TERMO DE ADESÃO DO TAXISTA COOPERADO 

 

 

 O Sr. (nome), residente na (endereço), e CPF (número), doravante denominado 
TAXISTA, perante (nome da cooperativa), representada pelo seu representante legal, doravante 
denominada XXXXXXX, firma o presente TERMO DE ADESÃO, na forma que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O TAXISTA assume o compromisso de cumprir todas as cláusulas 
contidas no Termo de Ajuste de Conduta nº xxx, firmado pelo xxxxx perante o Ministério 
Público do Trabalho, com o intuito de coibir a exploração sexual comercial de crianças e 
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adolescentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O TAXISTA se declara ciente, desde já, de que, na hipótese de  violação 
do presente Termo, será desligado,  em definitivo, dos quadros associados da Cooperativa  xxx. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir de 
sua celebração e terá prazo indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 SETOR PÚBLICO 

 

A) Município – Proposta de Termo de Ajuste de Conduta em face da 
inexistência de política pública suficiente (precedida de notificação com 
igual teor): 

 

A.1 Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o 
objetivo de: 

1 - Identificar a existência de plano de enfrentamento à exploração 
sexual contra crianças e adolescentes; 

2 – Orçamento para execução do plano; 

3 –  Política de atendimento às vítimas e suas famílias, existência de 
casas lares, abrigos, etc. 

4 - Verificar a implantação e condições de funcionamento do: Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social; 
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5. Legislação municipal que trata do assunto 

A.2 Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta 

  TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

 

   

 

   MUNICIPIO XXXXX, pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 
7.347/95, firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos 
seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  
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CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas, o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! que, entretanto, não prevê penalidades em caso de seu 
descumprimento; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

  CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir/(ampliar)  serviço(s)/programa(s)  
municipal(is) de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes; 

Parágrafo primeiro – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) oferecer um conjunto de 

procedimentos técnicos especializados para atendimento universal e proteção imediata das 

crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual, bem como seus familiares, 

proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da auto–estima, superação da situação 
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de violação de direitos e reparação da violência vivida, reintegração ao convívio social e 
familiar; 

Parágrafo segundo – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) integrar as políticas públicas de 
saúde, educação,  previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda para as vítimas de exploração sexual e suas famílias;  

Parágrafo terceiro – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) abranger a população de crianças e 
adolescentes que vivam em situação de trabalho nas ruas;  

Parágrafo quarto – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) garantir a formação e capacitação 
permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas 
intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às crianças e adolescentes 
vítimas de exploração sexual comercial; 

Parágrafo quinto - O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) proporcionar atendimento inicial 
humanizado às crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial; 

Parágrafo sexto - O COMPROMISSÁRIO se obriga a acompanhar e monitorar o 
desenvolvimento desse(s) serviço(s)/programa(s) acima-mencionados; 

CLÁUSULA 2ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer prioridade orçamentária para 
ações referentes à atenção aos direitos sociais das crianças e adolescentes, conforme reza o 
ECA, em especial, para o desenvolvimento do(s) serviço(s)/programa(s) na atuação na área de 
vitimização sexual infanto-juvenil. 

CLÁUSULA 3ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir  Serviço Especializado em Abordagem 
Social de forma continuada e programada,  visando assegurar trabalho social de abordagem e 
busca ativa que identifique, em seu território, a incidência de trabalho infantil, crianças e 
adolescentes  em situação de exploração sexual e de rua, dentre outras formas de trabalho.  

Parágrafo Primeiro - Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, 
espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e 
existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 

Parágrafo Segundo - O Serviço deverá buscar a resolução de necessidades imediatas e 
promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na 
perspectiva da garantia dos direitos. 

Parágrafo Terceiro – O COMPROMISSÁRIO se obriga a notificar ao Ministério Público do 
Trabalho todos os casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes que tiver 
conhecimento; 

CLÁUSULA 4ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a criação e/ou ampliação de 
programas profissionalizantes e iniciação ao mercado formal de trabalho para todos(as) os(as) 
adolescentes envolvidos na exploração sexual comercial;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a inclusão de crianças e 
adolescentes em situação de violência sexual em todos os programas de doença sexualmente 
transmissíveis  - DST,  de prevenção ao uso de drogas e gravidez precoce; 

CLÁUSULA 6ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e implementar programa de 
acolhimento temporário para crianças e adolescentes, em unidades do tipo Casa-Lar e Abrigo 
Institucional, adotando padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e 
reestruturação desses serviços, de acordo com o disposto na  Lei 8.069 de 13 de julho de 1990  
Estatuto da Criança e do Adolescente) e, no que couber, na Resolução nº 109, de 11 de 
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novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social,  do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Parágrafo primeiro - O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de 
acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e 
convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento 
nas áreas urbanas. 

Parágrafo segundo – O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) preservar os vínculos com a 
família de origem, salvo determinação judicial em contrário; ter ambiente e condições 
favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente  e desenvolver 
a sua auto-estima, independência e o auto-cuidado; 

Parágrafo terceiro - O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) garantir a colocação em família 
substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de 
vínculos com a família de origem. 

Parágrafo quarto – Tratando-se de crianças e adolescentes em situação de rua, o programa de 
acolhimento deverá observar também o disposto no art. 8º do Decreto Federal nº 7053/2009; 

CLÁUSULA 7ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  proceder a adequada estruturação dos 
Conselhos Tutelares, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social /CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, viabilizando o atendimento da comunidade local; 

CLÁUSULA 8ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a  inclusão da temática sobre 
violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas e em todos os trabalhos com 
famílias na área de saúde e educação; 

CLÁUSULA 9ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  desenvolver ações educativas permanentes 
que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade entre as crianças 
e adolescentes em situação de exploração sexual comercial e/ou de rua e os demais grupos 
sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 

CLÁUSULA 10ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover, anualmente, o desenvolvimento 
de campanhas em rádios e televisões voltadas à prevenção à violência doméstica e sexual 
contra crianças e adolescentes, priorizando o 18 de maio (Dia Nacional de Luta contra a 
Violência Sexual); 

CLÁUSULA 11ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a sensibilização  da comunidade 
local através das escolas e dos centros de saúde de modo a incentivar a denúncia de ocorrência 
de violência sexual aos conselhos tutelares, às delegacias e ao Ministério Público. 

CLÁUSULA 12ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e divulgar serviços, programas e 
canais próprios de comunicação para denúncias de crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual comercial, garantido o anonimato dos denunciantes; 

CLÁUSULA 13ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o encaminhamento de todas as 
denúncias ao Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da notificação aos demais 
órgãos/instituições competentes, dentre eles, conselhos tutelares,  delegacias e Ministério 
Público Estadual. 

CLÁUSULA 14ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  proceder a   elaboração/implantação de 
Código de Postura Turística contra a exploração sexual infantil  
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CLÁUSULA 15ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar projeto de lei que estabeleça 
penalidades aos estabelecimentos que abrigarem/hospedarem crianças e adolescentes 
desacompanhadas dos pais ou responsáveis; 

CLÁUSULA 16ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar projeto de lei que estabeleça a 
suspensão do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que facilitem ou 
promovam a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, e, nos casos de 
reincidência, a cassação definitiva do respectivo alvará de funcionamento, ficando os seus 
proprietários impedidos, por tempo legalmente determinado, de ter outro alvará, ainda que 
constituam empresa com razão social diversa da que tenha sido objeto de cassação de alvará; 

CLÁUSULA 17ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a encaminhar projeto de lei que obrigue os 
estabelecimentos comerciais de serviços como, hotéis, motéis, bares, restaurantes, boates, 
clubes, casas de shows,  casas de massagem, agências de viagem, postos de gasolina, bem 
como todos os terminais de passageiro, de qualquer espécie, a exibirem, em local visível, aviso 
bilíngüe sobre a criminalização da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
instituindo suas as respectivas penalidades; 

CLÁUSULA 18ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer a forma de fiscalização das leis 
referidas nas cláusulas anteriores, instituindo os seus órgãos de fiscalização, as formas de 
autuação, a forma de processo administrativo para aplicação das penalidades, com a garantia 
do contraditório e da ampla defesa e a forma, prazo e condições de recurso e indicação da 
autoridade a quem seria  dirigido; 

CLÁUSULA 19ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, nos termos 
da Lei nº 8.069 de 1990; 

CLÁUSULA 20ª  -  O COMPROMISSÁRIO  se obriga a  implementar políticas de qualificação 
continuada dos profissionais que atuam no enfrentamento da exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, no mínimo, um vez ao ano; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 21ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 22ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 23ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
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7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 24ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 25ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2010.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

B) Estado  

b.1) Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o 
objetivo de: 

1 - Identificar a existência de plano de enfrentamento à exploração 
sexual contra crianças e adolescentes; 

2 – Orçamento para execução do plano; 

3 –  Política de atendimento às vítimas e suas famílias, existência de 
casas lares, abrigos, etc. 

4 - Verificar a implantação e condições de funcionamento do: Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

5 – Número de delegacias especializadas de proteção à criança e ao 
adolescente.  

 

 

b.2) Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta 

 

  TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 
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   ESTADO DE  XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 
7.347/95, firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos 
seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a ampliar o número de delegacias 
especializadas  na proteção dos direitos da criança e do adolescentes  se propondo a instalar, 
no primeiro ano, duas delegacias regionais e,  no segundo ano, mais duas outras;  

Parágrafo único - O COMPROMISSÁRIO se obriga a incluir nas estruturas específicas de 
inteligência policial a investigação e repressão a exploração sexual de crianças e adolescentes e 
ao tráfico de pessoas; 

CLÁUSULA 2ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a curso de capacitação de 
servidores, em especial,  de delegados e policiais  quanto à temática exploração sexual de 
crianças e adolescentes, no mínimo, uma vez ao ano; 

CLÁUSULA 3ª    - O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir/ampliar  Serviço/Plano/Programa  
estadual de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; 

Parágrafo primeiro – O serviço/programa deve oferecer um conjunto de procedimentos 
técnicos especializados para atendimento universal e proteção imediata às crianças e aos 
adolescentes vítimas da exploração sexual, bem como seus familiares, proporcionando-lhes 
condições para o fortalecimento da auto–estima, superação da situação de violação de direitos 
e reparação da violência vivida.  

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a transferir recursos aos Municípios para o 
fomento e a promoção da reestruturação e da ampliação da rede de acolhimento de crianças e 
adolescentes, a ser financiado de maneira compartilhada; 

CLÁUSULA 5ª - Quando a incidência da demanda e o porte do município não justificarem a 
disponibilização do serviço no seu âmbito,  o COMPROMISSÁRIO se obriga  a disponibilizar 
recursos para a instituição e implementação de programas/serviços  de acolhimento 
temporário para crianças e adolescentes, em unidades do tipo Casa-Lar e Abrigo Institucional, 
que terão abrangência correspondente a um pequeno grupo de municípios com proximidade 
geográfica;  

Parágrafo Primeiro – O COMPROMISSÁRIO deverá observar padrão básico de qualidade, 
segurança e conforto na estruturação e reestruturação desses programas/serviços, de acordo 
com o disposto na  Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e, no que couber, da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho 
Nacional de Assistência Social,  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Parágrafo Segundo - O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de 
acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e 
convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento 
nas áreas urbanas. 
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Parágrafo Terceiro – O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) preservar os vínculos das crianças 
e adolescentes com as suas famílias de origem, salvo determinação judicial em contrário; ter 
ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do 
adolescente  e desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-
cuidado. 

Parágrafo Quarto - O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) garantir a colocação em família 
substituta, sempre que houver a impossibilidade do restabelecimento e/ou a preservação de 
vínculos com a família de origem. 

Parágrafo Quinto – Tratando-se de crianças e adolescentes em situação de rua, o programa de 
acolhimento deverá observar também o disposto no art. 8º do Decreto Federal nº 7053/2009; 

Parágrafo Sexto - No caso de acolhimento regional, fora do município de origem, para crianças, 
adolescentes, deverá ser viabilizado o transporte de familiares para visitas ou a locomoção do 
público atendido ao ambiente familiar, de modo que sejam preservados seus vínculos 
familiares 

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer prioridade orçamentária para 
ações referentes à atenção aos direitos sociais das crianças e adolescentes, conforme reza o 
ECA, em especial, na atuação na área de vitimização sexual infanto-juvenil. 

CLÁUSULA 8ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a encaminhar projeto de lei estabelecendo que 
o Poder Executivo Estadual não repassará verbas de assistência social, subvenção social, nem 
cederá servidores, ao Município que não tiver instalado, em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, nos termos 
da Lei nº 8.069 de 1990; 

CLÁUSULA 9ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e divulgar serviços, programas e canais 
próprios de comunicação para denúncias de crianças e adolescentes em situação de exploração 
sexual comercial, garantido o anonimato dos denunciantes; 

CLÁUSULA 10ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o encaminhamento de todas as 
denúncias ao Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da notificação aos demais 
órgãos/instituições competentes, dentre eles, conselhos tutelares, delegacias e Ministério 
Público Estadual. 

CLÁUSULA 11ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a propor a elaboração de protocolos 
específicos para a padronização do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 
exploração sexual comercial e de tráfico de pessoas; 

CLÁUSULA 12ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a  inclusão da temática sobre 
violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas e em todos os trabalhos com 
famílias, na área de saúde e educação; 

CLÁUSULA 13ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover, anualmente, o desenvolvimento 
de campanha de âmbito estadual em rádios e televisões voltadas à prevenção à violência 
doméstica e sexual contra crianças e adolescentes, priorizando o 18 de maio (Dia Nacional de 
Luta contra a Violência Sexual); 

CLÁUSULA 14ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a sensibilização  da comunidade 
nas escolas e nos centros de saúde para identificar e denunciar a ocorrência de violência sexual 
aos conselhos tutelares, às delegacias e ao Ministério Público. 

CLÁUSULA 15ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  implementar políticas de qualificação 
continuada dos profissionais que atuam no enfrentamento da exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, no mínimo, um vez ao ano; 
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CLÁUSULA 16ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei nº 8.069 de 
1990; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 17ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 18ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de de Infância e 
Adolescência) do Município de XXXXXX,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 19ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 20ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 21ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2010.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

 

 

5.3.3  REPRESSÃO/RESPONSABILIZAÇÃO 
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A. Operação das vistorias interinstitucionais nos casas noturnas, hotéis e 
similares 

A.1 OBJETIVOS  

    Esta atuação possui, em síntese, os objetivos seguintes: 

 Fazer cessar a atividade desses estabelecimentos –  sufocamento da sua 
higidez financeira através de penalidades administrativas 

 Reprimir 

 Punir 

 Prevenir 

 Mobilizar 

 Fortalecer redes de prevenção,  proteção e defesa jurídica 

    A atuação visa obter, dentre outras coisas, a penalização 
administrativa e civil de estabelecimentos que promovem, direta ou 
indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-juvenil, por meio 
da atuação seletiva, segundo o modelo de casos exemplares, com o fim de  
combater a naturalização dessa conduta no meio social, desestimulando-a. 

A.2 ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO  

A.2.1 Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o objetivo de 
identificar os pontos de incidência de exploração sexual comercial infanto-
juvenil que servirão de base para a atuação. A área de abrangência da atuação 
deve ser definida previamente. 

Como fonte, sugerem-se as seguintes: 

a) PAIR -  Programa de Ações Integradas e Referencias de 
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil  

ILMO. SR. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COORDENADOR DO PAIR NO XXX 
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   Senhor (a) Coordenador(a), 

 

  Cumprimentando-o(a) cordialmente, informamos a V. Sa. que o 
enfrentamento da exploração comercial de crianças e adolescentes  se tornou  uma 
das prioridades de atuação do Ministério Público do Trabalho com fundamento no que 
dispõe a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (devidamente 
ratificada pelo Brasil) que estabeleceu, em seu artigo 3º,  que uma das “piores formas 
de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 
criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos.   

 

   Por força disso,  solicitamos a V. Sa seja encaminhado a esta Procuradoria 
mapeamento realizado por esse programa no Município de xxx, em que foram 
identificados os pontos de maior incidência de exploração sexual comercial  de crianças 
e adolescentes,  no prazo de 30 dias,  a fim de traçar estratégia para  atuação desta 
Instituição. 

 

b) Coleta de dados e Identificação dos Municípios com maior incidência 

WWW.caminhos.ufms.br/matrizdados/mapa_matriz.html 

c) PESTRAF - PESQUISA SOBRE TRÁFICO DE MULHERES, CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL -  
Realizada em 2002  (A pesquisa serviu como referencial inicial para os 

trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), instalada 
no Congresso Nacional entre 2003 e 2004, que investigou a prática da 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no País) 

d) Polícia Rodoviária Federal - Expedição de ofício solicitando a 
realização de levantamento dos pontos de maior incidência de 
exploração sexual comercial.  (Obtenção de dados mais atualizados)  

ILMO. SR. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO 

 

   Senhor (a) Superintendente, 

 

  Cumprimentando-o(a) cordialmente, informamos a V. Sa. que o 
enfrentamento da exploração comercial de crianças e adolescentes  se tornou  uma das 
prioridades de atuação do Ministério Público do Trabalho com fundamento no que dispõe a 
Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (devidamente ratificada pelo 
Brasil) que estabeleceu, em seu artigo 3º,  que uma das “piores formas de trabalho infantil” 

http://www.caminhos.ufms.br/matrizdados/mapa_matriz.html
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compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de 
prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos pornográficos.   

 

   Por força disso,  solicitamos a V. Sa seja encaminhado a esta Procuradoria 
mapeamento atualizado dos pontos de maior incidência de exploração sexual comercial  de 
crianças e adolescentes no âmbito do xxxxx,  no prazo de 30 dias,  a fim de traçar estratégia 
para  atuação desta Instituição. 

 

____________________ 

Procurador/a do Trabalho 

 

 

A.2.2 Articulação Política 

A.2.3 Planejamento:  

A.2.3.1 Definição das funções das Instituições  

Coordenação 

Ministério Público do Trabalho e/ou 

Ministério Público dos Estados 

Parceiros necessários 

Secretaria de Segurança Pública (formação de um núcleo 
especializado) 

Polícia Rodoviária Federal 

Vigilância Sanitária 

Superintendência Regional do Trabalho 

Conselheiros tutelares 

A.2.3.2 Escolha do Local - Definição da Metodologia da Operação: 
número de locais de abordagem simultânea, data e horário da 
operação – informações sigilosas de atribuição de uma única 
Instituição 

A.2.3.3 De ni ão do  rocesso de  omunica ão  nterna entre as 
ins tui  es responsáveis  si ilo de informa  es   



131 

 

A.2.4  Confirmação do Diagnóstico – Polícia De Inteligência - Data anterior à 
operação (horário e circunstâncias concretas do caso) 

A.2.5 Definição dos procedimentos durante a operação: 

A.2.5.1 Chegada ao local: polícia - segurança perimetral 

A.2.5.2 Ingresso no local: 

 Polícia - busca de indícios de  ilícitos penais  

 Coordenação da operação:  anúncio do  objetivo da 
operação 

 Documentação áudio-visual dos fatos 

A.2.5.3 Fiscalização/autuação  

A.2.5.4 Requisição dos documentos  obrigatórios: 

 Alvará de localização e funcionamento 

 Alvará sanitário 

A.2.5.5 Identificação de crianças/adolescentes  

A.2.5.6 Encaminhamento/resgate das crianças/adolescentes, 
precedido de exame de corpo de delito: 

 Entrega aos pais/responsáveis 

 Acolhimento institucional de vitimas sem referencia 
familiar  

A.2.5.7 Se comprovada a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
sugere-se o ajuizamento de ação civil pública para ressarcimento de dano 
moral coletivo, com responsabilização do agenciador, tomador e 
patrocinadores da exploração sexual, nos termos da ação constante no 
anexo deste Manual.  

Pedido de tutela de urgência liminar para bloqueio de bens e quebra 
de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos; 

A.2.5.8 Se não flagrada a situação de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, sugere-se a proposta de TAC, diante dos indícios do ilícito 
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TAC (EM CASO DE NÃO HAVER FLAGRANTE DO ILÍCITO) 
APROVEITANDO, NO QUE COUBER, OS MODELOS ANTERIORES DE TAC 

 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº  xxxxxxxxxxx 

 
 
         CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de 
trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 
3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho 
infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins 
de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  
que diz ser proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz; 

         CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
relaciona as atividades proibidas a menores de 18 anos; 

          CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais”; 

         CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) que dispõe “é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável”. 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece 
penalidade de reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete 
criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas 
penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a 
submissão de criança ou adolescente às práticas referidas; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos 
menores de 18 anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à 
sua moralidade; 
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                CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº xxxxxxxxxx, com sede à 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta cidade, através de seu Advogado, o Sr. xxxxxxxxxx 
OAB/xx Nº xxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, nos autos do 
Procedimento Preparatório nº 150/2009, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, 
firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nos termos seguintes: 

 
DO OBJETO 

 CLÁUSULA 1ª - O objeto deste TAC é a adequação da conduta dos Compromissários e 
de todas as pessoas jurídicas de que fizerem parte e vierem a participar e das 
empresas que são e vierem a ser proprietários ou dirigentes às prescrições legais, 
mediante as obrigações de fazer ou de não fazer abaixo consignadas, cujo 
cumprimento se dará sob cominação de multa (astreinte), nas condições de prazo, 
modo e lugar estabelecidas. 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 2ª  - Abster-se de admitir em qualquer espécie de trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário inadequado que estimule/favoreça a  exploração sexual;   

CLÁUSULA 3ª - Não admitir o trabalho de menores de 18 anos 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; 

CLAUSULA 4ª - Não permitir que menores de 18 (dezoito) anos trabalhem em trabalho 
noturno, perigoso, insalubre ou penoso; 

 CLÁUSULA 5ª - Não permitir, incentivar, tolerar, favorecer, intermediar a exploração 
sexual de crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e 
empreendimentos, protegendo-as dessa conduta em todos os seus serviços e ações  
empreendidas;;  

CLAUSULA 6ª -  Abster-se de hospedar criança ou adolescente, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável, nos termos do artigo 82, da Lei 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente);  

CLÁUSULA 7ª - Rescindir o contrato de trabalho de todos os seus empregados que 
promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 9ª -  Promover o imediato cumprimento da lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, 
espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! 

CLÁUSULA 10ª - Promover campanha publicitária de combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, veiculada em rádio, televisão e jornal, cujo valor deve 
totalizar x R$ xxxxxxxx. 
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CLÁUSULA 11ª -   Anexar o presente termo de ajuste de conduta na contra-capa de 
abertura do livro de inspeção do trabalho. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 12ª -  O Ministério Público do Trabalho, diretamente ou através do 
Ministério do Trabalho e Emprego, velará pela fiel observância do presente 
compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 13ª-  Excetuada a cláusula oitava, cujo valor da multa é o valor ali indicado 
para a realização da campanha, acrescido de R$ 50%, o descumprimento de  quaisquer 
das obrigações previstas no presente termo de ajuste  acarretará aos 
COMPROMISSÁRIOS inadimplentes  a multa no valor de R$  2.000,00 (dois mil reais) 
por cada dispositivo não cumprido e por trabalhador/criança ou adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao FIA (Fundo da Infância e Adolescência) 
estadual,   dobrada, em cada reincidência, excetuada a cláusula nona, cujo valor da 
multa será o valor ali fixado, dobrado. 

PARÁGRAFO 1º - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com 
base no índice de correção das dívidas trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO 2º - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 14ª -   O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir 
da data de assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de 
revisão das cláusulas e condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao 
Ministério Público do Trabalho. O presente termo terá eficácia de título executivo 
extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 7347/85, valendo por tempo 
indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado perante a Justiça do 
Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 15ª-  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos 
artigos 10 e 448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na 
estrutura jurídica das signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

 
CLÁUSULA 16ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 
 
 
            SSSS, DE SSSSSS DE 2010.   . 
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6. ANEXOS 

 

 

6.1 OFICINA - OIT COLOMBIA 

 

                                MARGARET MATOS DE CARVALHO 

Procuradora do Ministério Público do  Trabalho, Curitiba/PR 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA DINÂMICA DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES (material compilado do Plano de Trabalho da CPMI – Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Senado Federal e da Câmara Federal, cuja Relatora é a Deputada Maria 
do Rosário). 

   

 

A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

É na década de 1990, mais precisamente, que o fenômeno da violência sexual contra crianças e 
adolescentes passa a ter maior visibilidade, a partir da implantação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8069/90, que traz para o campo da norma legal vários avanços e conquistas, 
frutos de uma intensa articulação dos movimentos sociais da área dos direitos humanos. As 
crianças e adolescentes passam então a ser considerados sujeitos de direitos, em sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, com prioridade absoluta em seu atendimento e 
proteção integral por parte da família, do Estado e da sociedade. 

 

Paradoxalmente, é também nesta década que o processo de globalização econômica avança no 
Brasil, acirrando a exclusão e as desigualdades sociais, atingindo perversamente os segmentos 
mais vulneráveis da população, especialmente as crianças e os adolescentes pertencentes às 
camadas mais empobrecidas da população. São estas crianças e adolescentes que se tornarão 
as maiores vítimas da exploração sexual comercial.  

 

Desde então, o movimento social em defesa de direitos da criança e do adolescente tem 
avançado, sendo bastante significativo o Encontro na cidade de Natal–RN, em junho de 2000, 
para elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes, que foi deliberado pelo CONANDA como referência única para as políticas 
públicas no tratamento à questão da violência sexual infanto-juvenil. 
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O referido evento teve uma importante participação da sociedade civil e de organismos 
governamentais de todas as esferas  e poderes formando uma plenária de 130 organizações. 

 

Outro marco relevante nesta luta é o compromisso pela erradicação da violência sexual 
expresso no Pacto Pela Paz, a partir da realização da IV Conferência Nacional dos Direitos da 
Crianças e do Adolescentes, em novembro de 2001, que ratifica a implantação e 
implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. 

 

Fundamentos e Caracterização da Violência Sexual 

 

A violência sexual é um fenômeno social, econômico e cultural de natureza complexa e  
multifacetada. Sua abordagem exige não ceder-se a simplificação mas sim um olhar crítico 
embasado nas ciências humanas, capaz de descortinar as contradições que  envolvem o 
fenômeno. 

 

 A violência é entendida como a realização determinada das relações de força, tanto em termos 
de classes sociais, quanto em termos interpessoais (a força e a conversão de uma diferença e de 
uma assimetria numa relação de desigualdade com fins de dominação e de opressão). (Chauí, 
2000, p.4). 

 

A violência e a sexualidade são categorias construídas historicamente. A sexualidade humana 
está relacionada, sobretudo às  relações culturais e sociais.  

 

Sendo a sexualidade uma construção social é também fruto de relações contraditórias onde  
gênero, raça e etnia, gerações, repressão e emancipação (poder de dominação/controle social)  
são  categorias determinantes.  

 

Nessa perspectiva, a violência é a categoria explicativa da exploração e do abuso sexual de 
crianças e adolescentes em relação ao mercado, à família, e à instituição. 

 

 

Exploração Sexual Comercial 

 

A exploração sexual comercial é uma violência sexual que se realiza nas relações de produção e 
mercado (consumo, oferta e excedente) através da venda dos serviços sexuais de crianças e 
adolescentes pelas redes de comercialização do sexo, pelos pais ou similares, ou pela via do 
trabalho autônomo. Essa prática é determinada não apenas pela violência estrutural (pano de 
fundo) como pela violência social e interpessoal. É resultado, também, das transformações 
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ocorridas nos sistemas de valores arbitrados nas relações sociais, especialmente o 
patriarcalismo, o racismo, e a apartação social, antítese da idéia de emancipação das liberdades 
econômicas/culturais e das sexualidades humana. 

 

As transformações na economia e nas relações de governabilidade têm provocado colapsos no 
âmbito das relações institucionais, sociais e interpessoais, cujos impactos têm sido, por um 
lado, o acirramento das desigualdades socioeconômicas, provocando exclusão não só de 
natureza material como de acesso a políticas sociais; e, por outro, acirramentos de classes, 
gênero, orientação sexual e apartação social; soma-se, ainda, a falta de legitimidade e 
autoridade do sistema estatal no que concerne à regulação social da violência estrutural e 
sociocultural da sociedade contemporânea. 

 

Nessa direção, observa-se que a violência toma diferentes significados e significantes, isto é, 
revela-se em vários e múltiplos espaços socioinstitucionais, do mercado e do imaginário social, 
conflitando uma cultura e uma prática de resoluções de conflitos da esfera socioeconômica, 
para as relações interpessoais, sociais, e de dissolução das relações humanas. 

 

Tal situação provoca o esvaziamento das esferas coletivas de enfrentamento e resistência 
política e cultural da violência, acirrando as contradições e favorecendo o aparecimento de 
novas e velhas formas de resolução dos conflitos sociais baseados na corrupção, no crime 
organizado, no mercado clandestino e na violência social e interpessoal. 

 

A transculturação dessa violência encontra na tecnologia o meio de ramificar-se em teias de 
micropoderes que se articulam em feixes e criam força capaz de romper com regras e valores 
fundamentais da sociedade através do mundo. 

 

Este cenário de violência sinaliza para a quebra de regras sociais, de consensos éticos e de 
valores e condutas humanas do sentido civilizatório da humanidade, suas origens, seus 
fundamentos e dificuldades. 

 

A exploração sexual revela duas modalidades graves do crime: a que ocorre nos circuitos em 
que operam as elites econômicas e políticas (corrupção) e que se verifica nos circuitos em que 
transitam as classes subalternas; e nos circuitos geográficos com fins lucrativos e que têm como 
pano de fundo o jogo perverso das relações socioeconômicas e culturais, onde a dualidade 
exclusão e inclusão é fundamental para estudar este tipo de violência, que confirma a 
valorização de poder e de disputa sem limites e uma resistência despolitizada. Desta 
modalidade, surge como resposta um mercado violento das drogas (narcotráfico), do sexo 
(tráfico inclusive o infanto-juvenil), das armas (contrabando), etc. 

 

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, está definida na Declaração 
aprovada no Primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, realizado em Estocolmo –1996 como: “a exploração sexual comercial de crianças 
e adolescentes é uma violação fundamental dos direitos infanto-juvenil. Esta compreende o 
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abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie à criança, ao adolescente, a uma terceira 
pessoa ou várias. A criança e o adolescente são tratadas como objeto sexual e uma mercadoria. 
A exploração sexual comercial de crianças  adolescentes constitui uma forma de coerção e 
violência, que pode implicar o trabalho forçado e formas  contemporâneas de escravidão”.  

 

A exploração sexual comercial se manifesta nas modalidades de: 

 

Prostituição: É uma forma de exploração sexual comercial, ainda que seja uma opção 
voluntária da pessoa que está nesta situação. A prostituição feminina, no mundo adulto, abre 
um campo para o debate sobre sua natureza, onde intervêm diversas disciplinas (filosofia, 
ética, psicologia, sociologia e ciências jurídicas). As crianças e os adolescentes por sua  
condição peculiar de desenvolvimento e, por estarem submetidos às condições de 
vulnerabilidades e risco social são considerados prostituídas (os) e não prostitutas (os). A 
prostituição consiste numa relação de sexo e mercantilização e num processo de transgressão. 
(CEDECA/BA 1995).  

 

Também é considerada uma forma de escravidão moderna e socialmente aceita, e há que  
sustente que esta profissão padece das mesmas condições de subordinação e dependência que 
qualquer outro trabalho. (Associação Nacional de Prostitutas do Brasil -Gabriela Leite). 

 

Turismo sexual: É a exploração de adultos, crianças e adolescentes por visitantes, em geral, 
procedentes de países desenvolvidos mas, também, de visitantes turistas do próprio país, 
envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou omissão de agencias de viagem, guias turísticos, 
hotéis, bares, restaurantes, botes, lanchonetes, barracas de praia, garçons, porteiros, posto de 
gasolina, taxistas, prostíbulos, casas noturnas e de massagem, além da tradicional cafetinagem 
(CECRIA- 1996). 

 

Tráfico para fins sexuais: É o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou a 
recolha de pessoas, pela ameaça de recursos, à força ou a outras formas de coação, por rapto, 
por fraude, engano, abuso de autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade, ou através da 
oferta ou aceitação de pagamentos ou de vantagens para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre uma outra para fins de exploração”. ( termos do protocolo 
de Palermo, art. 2º bis, alínea a).  

 

Pornografia Infanto-Juvenil: É definida como todo material audiovisual utilizando crianças e 
adolescentes num contexto sexual, ou segundo a INTERPOL a “representação visual da 
exploração sexual de uma criança ou adolescente, concentrada na atividade sexual e nas partes 
genitais dessa criança ou adolescente”. Para os especialistas que hoje estudam a pornografia 
Infanto-juvenil na Internet, trata-se de “uma exposição sexual de imagens de crianças e 
adolescentes incluindo fotografias de sexo implícito, negativos, projeções, revistas, filmes, 
vídeos e discos de computadores. 
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Compreender a exploração sexual comercial e do abuso sexual de crianças e adolescentes 
requer estabelecer relação entre as categorias/indicadores de globalização x exploração sexual 
e Estado, articuladas com as de desigualdades sociais (exclusão/migração/consumo) de 
gênero/raça e etnia. Desigualdades geosociais (rural/urbana); desestrutura familiar (violência 
intra e extrafamiliar); valores e legislação, que remetem o fenômeno à questão dos direitos 
humanos. 

 

Nesse contexto, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes exige uma análise 
da repressão ao crime organizado e do combate à criminalidade enquanto relação de força, 
poder

5
 e conflito que ocupa lugares privilegiados na sociedade e que são formas de a sociedade 

reagir à não resposta dos projetos societários. Dessa forma, a violência se prolifera e enraíza 
nas relações sociais e interpessoais. 

 

2) EXPERIÊNCIA  

 

O Ministério Público do Trabalho, que, recentemente, passou a debater tal 
questão, entende que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, sim, 
considerado trabalho, uma das formas mais degradantes da exploração do trabalho 
infantil, em razão do que consta na Convenção 182 da Organização Internacional do 
Trabalho.  

 

Não poderia, obviamente, afirmar que é só trabalho infantil, mas posso afirmar que é, também, 
trabalho infantil. E, se não entendermos dessa forma, dificilmente poderemos exigir do 
Governo Brasileiro o cumprimento dos compromissos assumidos e gerados a partir da 
ratificação da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê medidas 
imediatas e eficazes para o combate desse tipo de exploração. 

 

Então, nós, do Ministério Público do Trabalho, que temos por missão 
resguardar o respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos no mundo do 

trabalho e, em especial, das crianças e dos adolescentes, enxergamos a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes: primeiro, como violação de direitos 
humanos e, portanto, de direitos fundamentais e, por fim, como apropriação 
degradante da força de trabalho. 

 

Necessária uma breve apresentação do que é a instituição MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO, para facilitar a compreensão da experiência narrada. 

 

                                                           
5 Poder é a capacidade coletiva para tomar decisões concernentes à existência pública de uma coletividade, de tal 

maneira que seja expressão de justiça, espaço de criação de direitos e garantia do justo pelas leis, sem coação. 

Força é a ausência do poder, da capacidade coletiva para tomar decisões consensuais sobre a existência da coletividade 
(na relação de força, há ausência de poder e presença do desejo de mando e de opressão de uma classe sobre outra e 
de um grupo social sobre outro). 
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O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, de regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88).  

 

O Ministério Público abrange: a) o Ministério Público da União, que compreende o Ministério 
Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios; b) os Ministérios Públicos dos Estados (art. 128, 
incisos I e II da CF). 

 

O Ministério Público do Trabalho é conceituado de acordo com o conceito geral, acima 
explicitado, aplicado ao âmbito das relações laborais. 

 

O Ministério do Trabalho, muitas vezes confundido com o Ministério Público do Trabalho, está 
vinculado ao Poder Executivo e  auxilia o Ministério Público do Trabalho. 

 

O Ministério Público do Trabalho pode atuar como :  

- Órgão Interveniente 

 . Fiscal da lei 

 . Solicitação do Juiz 

 . Emissão de parecer 

 

- Órgão Agente 

 . Forma preventiva: instauração de procedimentos,   inquéritos.  

 . Forma repressiva: ajuizamento de Ações na Justiça 

 

Segundo a Lei Orgânica do Ministério Público do Trabalho (LEI COMPLEMENTAR 75/93), as suas 
atribuições são as seguintes: 

 

. Dentre outras: a) instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos 
trabalhadores (art. 84, inciso II); b) propor as ações necessárias à defesa dos 
direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de 
trabalho (art. 83, inciso V);  
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Assim, o envolvimento do Ministério Público do Trabalho com a temática 
“exploração sexual comercial de crianças e adolescentes” se dá em razão não do 
enfoque criminal, que é um componente importante, mas, também, sob o enfoque 
trabalhista, ou seja, de natureza administrativa, o que acrescenta a contribuição de 
instituições importantes – e, nesse ponto, destacaria não só o Ministério Público do 
Trabalho, mas o próprio Ministério do Trabalho, por meio das suas Delegacias Regionais 
do Trabalho, que têm atuado em tais questões, cumprindo importante papel. 

O combate à exploração do trabalho infantil é prioridade na nossa instituição, 
e penso que não poderia ser diferente em razão do Princípio da Prioridade Absoluta 
consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e que, desde ontem, já foi muito 
mencionado. Não poderíamos, então, deixar de dar prioridade ao combate à exploração 
do trabalho infantil. 

Na Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil do Ministério 
Público do Trabalho são priorizados, dentre outros temas, o combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, em razão da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho. 

 

Por se tratar de um tema novo, nós, Procuradores do Trabalho, tivemos 
dificuldade em imaginar de que forma atuaríamos no combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por isso, sinto-me muito confortável ao falar 
informalmente com os senhores, porque me coube falar da experiência prática, ou seja, 
narrarei nada mais do que conheço da prática do nosso dia-a-dia no combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

 

Primeiro desafio – quando chega uma denúncia, que pode ou não estar autuada por meio de 
um procedimento investigatório, de que uma determinada casa, sauna ou boate está 
explorando sexualmente adolescentes, já nos causa uma certa inquietação, porque tal 
espécie de investigação depende do acompanhamento da força policial. Não é possível 
entrarmos nesses locais sem a segurança de policiais. Daí o nosso primeiro problema: como 
não temos atribuição na área penal e criminal, também não temos familiaridade nem 
proximidade com policiais, o que nos permitiria saber com quais deles poderíamos contar 
para fazer esse tipo de inspeção. Normalmente, os contatos são realizados por meio dos 
Procuradores-Chefes, que oficiam as chefias das polícias, que, por sua vez, designam os 
policiais que farão o acompanhamento. Esse procedimento não é o ideal, porque, quando se 
exige que o pedido seja formalizado, oficializado, também se deve dizer a razão desse 
acompanhamento policial. Se mandamos um pedido genérico, este não é aceito, retornando 
para que se diga exatamente o que será feito. Se há uma discriminação da ação, inclusive do 
local a ser fiscalizado, tenham certeza de que nada mais será encontrado; a informação vaza, 
não se consegue o sigilo de forma nenhuma. Esse tipo de  abordagem é totalmente ineficaz.  

 

Em Curitiba, onde estou lotada, existe uma comissão, denominada Comissão de Ação 
Integrada, que envolve vários setores que fazem fiscalizações periódicas em boates, em casas 
noturnas etc. Tal Comissão não teve seu início em razão do combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, mas pelas inúmeras reclamações que a população fazia 
do barulho causado pelas casas noturnas; portanto, surgiu a idéia de se criar essa Comissão 
para garantir o silêncio em regiões residenciais. 
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Essas comissões são integradas, normalmente, por delegados de polícia, pela polícia militar, 
pela polícia especializada da Polícia Militar – no Paraná, essa polícia é chamada de RONE 
(Rondas Ostensivas de Natureza Especializada), pela Vigilância Sanitária, pelo Juizado da 
Infância e da Adolescência, pelos Conselhos Tutelares, pela Secretaria de Urbanismo e pelos 
Bombeiros, enfim, por várias instituições, todas com papel definido.  

 

A Polícia Militar está encarregada da segurança de todo o corpo da 

fiscalização. A Vigilância Sanitária – é interessante que se diga – tem o poder de 
interditar os locais, não por causa da exploração sexual, o que não é de sua 
competência, mas quando encontrar na casa noturna riscos à saúde dos clientes. Em 
Curitiba, houve um caso em que a Vigilância Sanitária, tendo encontrado inúmeros 
vidros de palmito contaminado – o que pode causar o botulismo –, fechou a casa, que 
era de prostituição, não porque se conseguiu provar que ali havia exploração sexual, 
mas porque a comida oferecida aos clientes estava estragada. Por isso, a Vigilância 
Sanitária tem papel importante na fiscalização; já o Corpo de Bombeiros verifica se há 
extintores de incêndio, saídas de segurança etc. 

 

Observamos que essa Comissão de Ação Integrada começou a atuar de forma 
abrangente. Para que os senhores tenham uma idéia, toda vez que saíamos para 

fiscalizar, em comboio, às vezes com vinte ou trinta viaturas, com o  “giroflex” 
acionado, mais parecia um espetáculo. Quando não é possível fazer uma investigação 
prévia do tamanho do local e número de freqüentadores, pode acontecer uma situação 
de grande embaraço. Recordo-me de ter sido acionada a Comissão para investigar 
denúncia de exploração sexual de uma adolescente, cujo local trava-se de um pequeno 
bar de periferia, no qual se encontravam não mais de três clientes, além da proprietária 
e uma adolescente de doze anos. O “staff” de fiscalização estava composto por 
aproximadamente cinqüenta policiais, mais cachorros e equipamento pesado; todo o 
bairro saiu para ver o que estava acontecendo, o que nos causou um certo 
constrangimento.  

 

Em uma outra situação, a denúncia não procedia. Alguém, na tentativa de 
prejudicar o proprietário de uma churrascaria, informou que no local havia exploração 
sexual. Fomos até o estabelecimento, com todo o grupo, e, ao chegarmos, verificamos 
que se tratava de uma churrascaria onde havia famílias jantando. Quando percebi o 
engano, sequer saí do carro. Essas situações demonstraram que devemos ter o cuidado 
de realizar um serviço prévio de inteligência, inclusive para saber o tamanho do local a 
ser investigado, se há saída pelos fundos, se há locais onde as pessoas possam 
esconder as adolescentes para que não as localizemos, etc, afim de que os resultados 
sejam os melhores possíveis, sem constrangimentos.  

 

Atualmente conseguimos uma maior aproximação com o Ministério Público do 

Estado, por meio da Promotoria de Investigação Criminal, e estamos fazendo essas 
abordagens com grupos menores, limitando o número de pessoas envolvidas, 
especialmente para garantir o sigilo das investigações. Importante mencionar as 
dificuldades que encontramos, mesmo quando conseguimos verificar a existência de 
uma adolescente em que o local de exploração sexual é comercial: levamos, certa vez, 
um caso – em que estavam presentes o Ministério Público do Trabalho, o Conselho 
Tutelar e a Polícia Militar, uma adolescente vítima, uma testemunha e, algemado, o 
explorador (o dono do estabelecimento) –para a delegacia; quando lá chegamos, por 
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volta de uma hora da manhã, o delegado de plantão não estava, mas apenas o 
investigador ou o escrivão de polícia, assistindo televisão, que sequer olhou direito para 
nós. Ao perguntarmos se poderíamos ser atendidos, nos respondeu com um “o que 
vocês querem?” Mal se virou para nos olhar e ver o que nos levava até aquele local. 
Disse que o delegado não estava e que, se quiséssemos, poderíamos esperar, o que 
fizemos durante três horas. Quando o delegado chegou, vestindo uma roupa de futebol 
e alegando que estava vindo de um jogo, disse que não poderia reduzir a termo os 
depoimentos de todos os envolvidos, porque não sabia usar o computador e a 
secretária dele, naquele horário, não trabalhava. Eu disse a ele que eu mesma poderia 
digitar os depoimentos, também tive de fazer as perguntas, porque ele não estava 
muito interessado e saiu para tomar café e fumar. Enquanto isso, juntamente com o 
Conselho Tutelar, reduzimos a termo os depoimentos e levamos para que o delegado o 
assinasse como se tivesse feito aquele documento. Além disso, há um problema muito 
sério de relacionamento entre polícia civil e polícia militar –  quando chegamos a uma 
delegacia com a polícia militar, a civil não quer nem que entremos; se vamos com a 
civil, a militar não quer nos atender; enfim, é um pesadelo.  

 

Esse tema é difícil de ser trabalhado justamente porque existe uma hipocrisia 
muito grande e, de certa forma, é amplamente tolerado. Convivemos dia-a-dia com 
pessoas que consomem esse tipo de produto,  pessoas que dividem conosco o mesmo 
local de trabalho, que fazem parte de nossa família, que podem inclusive dormir em 
nossa cama e que freqüentam esses locais, e achamos tudo muito natural, afinal, é da 
cultura machista que o homem tenha que ir mesmo para esses locais. Chegamos ao 
absurdo de ouvir de uma alta autoridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 

do governo anterior, que deveríamos amenizar aquela fiscalização, aquele combate, 
porque era saudável para a população a existência dessas casas, afinal de contas como 
o furor masculino seria aplacado? Era uma forma de manter a paz social. E mais, se 
continuássemos a combater aquelas casas, as prostitutas iriam para as ruas e 
ficaríamos, a toda hora, nos encontrando com elas. Segundo tal posicionamento, elas 
devem ficar recolhidas nessas casas. Tínhamos que fazer uma fiscalização só de faz-de-
conta, pedindo que não fizessem muito barulho e que entrassem, elas e os clientes, 
pela porta dos fundos, pois, assim, não incomodariam os vizinhos, ou seja, não havia a 
intenção de se realizar uma fiscalização efetiva. 

 

Uma das coisas que me impressionou de não ter sido até agora aventada foi justamente a 
situação das mulheres que trabalham nesta atividade. Falamos da exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes que, lógico, não há possibilidade de consentimento, deve ser 
combatida, erradicada. Mas, e as mulheres que estão envolvidas e que já foram adolescentes e, 
possivelmente, crianças vítimas dessa exploração – e que continuam sendo vítimas? Na nossa 
legislação não é proibido à mulher escolher essa profissão. Ela pode ser profissional do sexo. O 
que não pode ter é um intermediário, uma pessoa que se beneficie com isso.  

 

Uma das idéias que me surgiu a partir desse enfrentamento foi começar a criar cooperativas de 
prostitutas, ou seja, elas seriam donas do próprio negócio. Dizer que, com o reconhecimento da 
profissão se estaria afrontando a dignidade da pessoa humana, penso que é questionável, 
porque, nessas idas e vindas em casas noturnas, ao conversar com uma dessas mulheres, ela 
me disse: “Gosto muito de sexo. Gosto da coisa. Se eu puder ganhar dinheiro com isso, melhor 
ainda”. Então, quem somos nós para dizer de que forma as pessoas devem ganhar o pão do seu 
dia-a-dia – desde que consigam fazer isso com a garantia de todos os seus direitos? 
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Recentemente ajuizei uma ação civil pública contra uma sauna em Curitiba para que fosse 
reconhecido o vínculo empregatício com todas as mulheres que lá se encontravam, já que a 
afirmação era de que as mesmas eram “massagistas”. Na maioria das vezes se verificava apenas 
as relações formais: quem é garçom, cozinheiro etc. Quanto a esses profissionais, não existe 
dúvida de que são empregados e têm seus direitos assegurados. O que não acontece em 
relação às “garotas”. Ora, se os proprietários ou gerentes afirmam que elas não são prostitutas, 
que não estão fazendo sexo, mas são massagistas, dançarinas, artistas etc., uso da mesma 
hipocrisia, exigindo a regularização do contrato de trabalho. Em primeira instância, a ação foi 
julgada extinta por ilicitude do objeto, entendendo se tratar de “prostituição”. Recorri dizendo 
que a decisão era preconceituosa, que só tornava mais arraigada a hipocrisia que permeia a 
nossa sociedade, porque, para muitos, é benéfica a existência das casas de exploração de 
mulheres – e muitos enriquecem com isso. É crescente esse tipo de atividade, o que significa 
que o número de consumidores também é crescente. E admitamos:  polícia não consegue 
combater. O Ministério Público também não. A Justiça é inerte e a construção jurisprudencial 
em tais casos escandalosamente machista. Na verdade, quase ninguém tem feito direito a sua 
parte, senão, teríamos muito mais casos solucionados. Faço mea culpa, inclusive, enquanto 
Ministério Público do Trabalho. Temos sido muito omissos e complacentes com essa violação 
dos direitos humanos. Qualquer leigo vê que se trata de exploração sexual. O que é preciso 
provar mais? Tem que ter reiteração, flagrante? Exigem-se provas demais para uma situação 
que salta aos olhos. Se não se consegue combater a prostituição, se está institucionalizada e vai 
continuar existindo, por ser uma das profissões mais antigas, por que não se reconhecer os 
direitos das mulheres que são exploradas e que, para mim, na atual conjuntura, são vítimas? A 
exploração é muito simples : porque para a maioria da população, nessa cultura machista, elas 
não são seres humanos, mas objetos sexuais. E objetos não têm direitos. 

 

3) MECANISMOS UTILIZADOS 

 

Além das inspeções realizadas em locais denunciados, também são realizadas audiências com 
os envolvidos, para que sejam firmados o que denominamos “Termos de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta”, no qual o investigado assume várias obrigações e compromissos.  

 

Podemos destacar os termos firmados com boates, hotéis e jornais, conforme modelos abaixo 
expostos: 

 

 

           TERMO DE COMPROMISSO nº  

    Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 15 horas do dia 23 de setembro de 2003, na sede da SubDelegacia Regional 
do Trabalho de Foz do Iguaçu, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET 
MATOS DE CARVALHO, do SubDelegado Regional do Trabalho de Foz do Iguaçu, Dr. GILBERTO 
BRAGA e do COMITÊ DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, compareceu a empresa 
___________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________________________, com endereço na Rua 

[RD8] Comentário: Promover 
formatação abaixo. 
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_______________________________________________ , Foz do Iguaçu - PR, representado 
por __________________________________________________________________,  RG n.º 
___________________________________________,                             para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo 
Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua 
eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão 
“as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e 
oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor de 18 
anos de idade não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua 
moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pelos Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a 
proteção ao trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício 
das seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação 
civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
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necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes 
das relações de trabalho;” 

 

vêm a empresa firmar Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1. Não permitir publicação de anúncios de empregos, viagens  ou qualquer atividade que 
guarde relação com o oferecimento de sexo pago, especialmente quando sugerir o 
envolvimento de crianças e adolescentes. 

  

2. A buscar prévia autorização junto ao Comitê de Combate à Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu antes da publicação de anúncios, no caso de 
dúvidas. 

 

3. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

4. MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista nos itens 01 e 02, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 
obrigação descumprida, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos 
do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto 
Municipal 647/94. 

 

5. O disposto no item 03 fica isento de multa eis que se tratam de orientação cujo eventual 
descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao descumprimento dos 
itens 01 e 02. 

 

6. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho,  por este Ministério Público do Trabalho, pelo Comitê de Combate à Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu e/ou pelo Conselho Tutelar. 

 

7. A cobrança da multa não desobriga a empresa do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 
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           TERMO DE COMPROMISSO nº  

            Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2.003, no auditório do Centro de 
Recepção de Visitantes da Usina Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu/PR, , com a presença da 
Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do Promotor de Justiça, Dr.  
LUIZ FRANCISCO BARLETA MARCHIORATTO, do SubDelegado Regional do Trabalho, GILBERTO 
MONTEIRO BRAGA, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu a empresa 
______________________________________________________________________________
______________________________________________                                                          
inscrita no CNPJ sob o nº__________________________________               com endereço na 
Rua ______________________________________________________________                                 
representado pelo Sr.____________________________________     para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e 
a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos 
da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre 
outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de 
material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

[RD9] Comentário: Promover 
nova formatação para uniformizar 
espaços. 
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CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que 
dispõe “é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente 
ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 
anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993; 

 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta 
comprometendo-se a: 

 

8. Abster-se de contratar ou utilizar o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior 
a 16 (dezesseis) anos, em qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, e quanto a 
este apenas a partir dos 14 (quatorze) anos de idade e desde que atendidos todos os 
requisitos previstos na Lei 10.097/2000, com observância das diretrizes estabelecidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sendo que o trabalho do maior de 16 
(dezesseis) anos somente deve ser permitido uma vez garantido todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários, respeitando-se, ainda, a proibição de trabalho insalubre, 
perigoso, noturno e penoso aos trabalhadores com idade inferior a 18 (dezoito) anos; 

 

9. Não permitir o ingresso de crianças e adolescentes até 18 anos de idade, 
desacompanhados dos pais ou responsável, acompanhados ou não de hóspedes adultos, 
nas acomodações do estabelecimento, para fins de permanência ou pernoite. A ausência 
dos pais ou responsável somente poderá ser suprida em havendo autorização expressa 
destes.  

 

10. Não divulgar e nem permitir a divulgação ou distribuição e exposição de material referente 
a oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de 
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configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

11. Realizar, no período de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de capacitação de 
TODOS os seus empregados, em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que 
recebam orientações amplas sobre a temática. 

 

12. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

13. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados 
às atividades de crianças e adolescentes. 

 

14. Inteirar-se acerca da existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial 
Infanto-Juvenil, que concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas 
que se engajam na luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de 
Proteção. Informações diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.  

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou 
privadas, que integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de 
comunicação que possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade 
brasileira e internacional, os nomes dos hotéis enquanto efetivos defensores dos direitos 
das crianças e adolescentes.  

 

15. Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos 
de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades 
que assinam o presente documento. 

 

16. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 
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17. O disposto nos itens 05, 06 e 07 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01, 02, 03, 04 e 08. 

 

18. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo 
Comitê Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

19. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 

           TERMO DE COMPROMISSO nº 772/02 

                       Procedimento Investigatório nº 574/02 

 

Às 10:30 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. 
MARGARET MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa WISKARIA DOM GENARO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 72.469.554/0001-43, com endereço na Rua Visconde de Nácar, 1.075, 
Curitiba - PR, representado pelo Sr. EMILIO MUZAKI, RG n.º 310.027-8, contador, , para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo 
Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua 
eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão 
“as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e 
oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

[RD10] Comentário: Idem 
anterior 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente 
ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 
permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pelos Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a 
proteção ao trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício 
das seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação 
civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes 
das relações de trabalho;” 

 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se 
a: 

 

20. A não se utilizar do trabalho de menores de dezoito anos para fins de 
prostituição/exploração sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou em 
qualquer atividade, em razão da natureza do estabelecimento (local ou serviço prejudiciais 
à formação moral); 

 

21. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória 
dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 

 

22. Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento 
de identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 
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23. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

24. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 

 

25. Registrar e manter registrados todos os seus empregados, na forma do disposto do artigo 
29 e 41 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a observância dos consectários legais 
daí decorrentes. 

 

26. MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por 
criança/adolescente encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e 
Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei 
Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

27. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas no item 02, 03 e 06, o 
estabelecimento sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), por obrigação descumprida e trabalhador encontrado em situação irregular, 
reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e 
Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 
7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

28. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar 
Municipal. 

 

29. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 

                                          DECLARAÇÃO 

                      (ato indispensável para a concessão e manutenção do Alvará) 

(Nome do solicitante do alvará, qualificação, endereço completo e telefone para contato) vem 
perante este Município de _____________________ declarar, para os devidos fins de direito, 
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que possuo conhecimento acerca da legislação em vigor a respeito da proibição do trabalho 
infantil e dos dispositivos legais que protegem o adolescente trabalhador, em especial no que 
se refere às piores formas de exploração do trabalho infantil, destacando-se a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. Declaro, ainda, o recebimento de material 
informativo sobre os direitos da criança e do adolescente, inclusive quanto trabalho infantil e 
suas piores formas e trabalho do adolescente.  

Fui amplamente informado das penalidades existentes no Direito Pátrio, comprometendo-me a 
seguir os ditames legais, sob pena de, em cometendo ato contrário à legislação que protege o 
direito da criança ou do adolescente, conforme a constatação da fiscalização da fiscalização 
municipal, Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, desde já estou ciente da 
IMEDIATA CASSAÇÃO do Alvará de Localização e Funcionamento pela Municipalidade, sem 
prejuízo dos procedimentos cíveis e criminais cabíveis.  

Comprometo-me, ainda, a ser multiplicador da legislação que proíbe a exploração do trabalho 
infantil e da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes bem como da legislação 
que protege o adolescente trabalhador.  

Desde já autorizo a afixação de cartazes ou similares em meu estabelecimento, a fim de que 
proporcionem publicidade dos dispositivos legais mencionados ou de campanhas alusivas aos 
temas. 

Era o que tinha a declarar. 

(Município) 

(data) 

(assinatura)  

 

 

3) RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultados esperados do trabalho desenvolvido, ratifico os mesmos que já foram 
traçados no Plano de Trabalho da CPMI, quais sejam : 

 

- Desbaratamento das redes criminosas de exploração sexual, responsabilizando, punindo e 
reprimindo seus agentes;   

-  Mobilização e articulação da sociedade civil, garantindo que o tema sobre exploração sexual 
mantenha-se na agenda pública nacional e internacional como uma questão social prioritária 
para o conjunto das políticas públicas; 

-  Avanço na implementação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; 

- Fortalecimento das redes de proteção à Criança e ao Adolescente, em especial dos Conselhos 
Tutelares quanto a sua implantação em todos os municípios e capacitação para o exercício da 
função; 
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-  Qualificação das redes de notificação e capacitação dos operadores destas redes para 
construir indicadores, armazenar, sistematizar, analisar e divulgar os dados, afim de subsidiar as 
intervenções do sistema jurídico de proteção e de promoção social. 

 

- Promoção de ações articuladas entre as instâncias do poder público que atuam na repressão e 
na responsabilização -  Polícia, Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura - e demais 
organizações governamentais e não-gevernamentais para a proposição de políticas públicas 
que garantam a devida proteção às vítimas e seus familiares; 

 

-  Atualização  da legislação brasileira em relação à exploração sexual e ao  tráfico  de crianças e 
adolescentes; 

 

- Aprofundamento das relações internacionais entre parlamentares, movimento social 
organizado e operadores do direito, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
com o objetivo de construir uma Convenção Interamericana contra o tráfico para fins de 
exploração sexual de crianças e adolescentes.   
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6.2  AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA INIBITÓRIA E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL 
COLETIVO. 

 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Titular da Vara do Trabalho de Santa Rita 

 

 

“É no coração da noite que 
desponta o dia” (autor 
desconhecido) 

“(...)As adolescentes estavam com 
tanto medo, que solicitaram a sua 
retirada da cidade(...)” 

(Inácio Guilhermino, referindo-se 
às crianças sexualmente 
exploradas no Município de Sapé)

*
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, através da 13ª Procuradoria Regional do Trabalho, 
sediada na Rua Des. Souto Maior, 244, Centro, CEP 58013-190, João Pessoa, PB, fac-símile de nº 
0xx8336123100, através do Procurador que, ao final, subscreve, vem, mui respeitosamente, 
ante Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 127 e 227 da Constituição Federal, além do 
disposto no art. 5º, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93, propor a presente: 

 

[RD11] Comentário: Acrescent
aria: para tutela inibitória e 
condenação por dano moral coletivo. 
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                                             AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face de: ANTÔNIO JOÃO ADOLFO LEÔNCIO, conhecido como “TOTA LEÔNCIO”, brasileiro, 
solteiro, Vereador, natural de Cruz do Espírito Santo – PB, RG 1042580 – SSP/PB, CPF 
452.347.954-20, residente e domiciliado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 
1.930, Centro, Sapé-PB; 

ROBSON GUEDES VASCONCELOS, conhecido como “ROBSON CORUJA”, brasileiro, casado, 
Vereador, natural de Sapé – PB, RG 460370-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Oswaldo 
Pessoa, nº 255, Centro, Sapé-PB; 

SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA, conhecido como “SAPINHO”, brasileiro, divorciado, 
agricultor, ex-Vice-Prefeito de Mari, natural de Mari, RG 437.430- SSP/PB, CPF 160.124.704-44, 
residente e domiciliado na Granja “Sonho Meu”, Mari-PB (em frente à rodoviária); 

MOACIR VIEGAS FILHO, conhecido como “DIDO VIEGAS”, brasileiro, casado, natural de Sapé -
PB, CPF 287.813.094-49, empresário, residente na Rua Januário Gomes, Nº 197, Centro, Sapé-
PB; 

ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, conhecido como “NAL DE MIROCEM”, brasileiro, 
casado, proprietário do Motel “Happy Day”, CPF 365.518.214-72, residente e domiciliado na Av. 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 1730, Centro, Sapé-PB; 

ROMILDO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, casado, comerciante, proprietário do Motel 
Pousada Paraty, CPF 186.006.974-68, RG 329460-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua 
Juscelino Kubistcheck, nº 166, conjunto José Feliciano, Sapé-PB; 

CÍCERO TIAGO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Sapé, CPF, residente e 
domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº 221, Centro, Sapé-PB; 

LUÍS CARLOS LISBOA, conhecido como GASPAR, brasileiro, separado, comerciante, residente e 
domiciliado na Rua Machado de Assis, nº 72, Centro, Sapé-PB; 

GLAUCO DE MELO FRANÇA, brasileiro, casado, agricultor, RG nº 1332104 SSP/PB, residente e 
domiciliado na Rua José Aires de Alencar, nº 214, Centro, Sapé-PB;  

MARCOS VALDEVINO DA SILVA, CPF 342.874.774-72, conhecido como “MARCOS SAPATEIRO”, 
brasileiro, casado, RG 877.833 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Augusto Vieira, nº 259, 
Centro, Sapé-PB; 

NELSON DAVI XAVIER, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Guarabira, OAB Nº 1690042 – 
SSP/PB, CPF 893.730.064-87, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 196, Centro, 
Guarabira-PB; 

DEVAL MOREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, separado judicialmente, advogado, Secretário da 
Administração de Sapé, CPF 048.847.954-15, residente e domiciliado na Rua Oscar Mota de 
Souza, nº 25, Centro, Sapé-PB; 

BRUNO CAMPOS MARINHO DE GOES PIRES, brasileiro, casado, representante comercial, RG 
3653536, SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Francisca Pires, nº 115, Centro, Tabira – PE; 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir elencadas: 
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I – INTRÓITO DOS FATOS 

Há pouco mais de um ano, a cidade de Sapé, no Estado da Paraíba, ocupou espaço na imprensa 
local e na nacional, pela exploração sexual de crianças e adolescentes. Meninas ainda muito 
jovens foram aliciadas e sexualmente corrompidas, no sentido de ceder seu corpo para o sexo 
pago. 

Com efeito, existe uma rede organizada de exploração sexual infantil, com uma horda de 
clientes aliciadores e instrumentadores. Agiam os denunciados através de outra adolescente, 
DANYELLE SILVA DE CARVALHO, hoje maior de idade, a qual se encarregava de seduzir as 
meninas pobres e vender seus corpos para a mendaz prática do lenocínio. 

Todas as adolescentes exploradas, nos autos do inquérito policial anexo, reconhecem que 
foram introduzidas no mercado do sexo por Danyelle: 

“que, nesse período, Daniele induzia a declarante a deixar de 
ser moça, bem como a sair com homens para receber 
dinheiro como pagamento” (CRISTINA DA SILVA ANDRADE, 
15 anos)  

“que, há cerca de um ano, conheceu Daniele, e a mesma 
convidou-a, para realizar programas sexuais em troca de 
dinheiro” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 
anos ) 

“que saiu com um indivíduo chamado Carlos, pois Danyelle 
arrumou” (GÉSSICA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, 15 anos) 

Furtar-nos-emos a citar todos os depoimentos das meninas lesadas, para não incidir em mera 
repetição de assertivas. 

Os “programas” iam de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) a R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais), conforme fosse a hipótese. À agenciadora, era repassada a maior parte da 
quantia (mais de 60%), cujos percentuais variavam, a depender do caso concreto. 

Os “clientes sexuais” eram pessoas de nível social bastante superior ao das meninas exploradas, 
abrangendo micro-empresários, parlamentares, advogados, policiais, Vice-Prefeito etc (todos 
arrolados como réus). O fato se tornou tão atrativo, que habitantes das cidades de Mari, 
Guarabira e João Pessoa iam a Sapé, no afã de satisfazer sua lascívia doentia com o uso de 
corpos juvenis. Frise-se que todos os réus, consoante se demonstrará pela análise deponencial, 
eram beneficiários contumazes de tal ignóbil prática.  

As adolescentes aliciadas também eram expostas ao consumo excessivo de álcool e, muitas 
vezes, coagidas pela agenciadora a praticar sexo com os clientes. 

Os motéis da circunvizinhança, referimo-nos principalmente aos estabelecimentos Happy Day e 
Pousada Paraty, eram coniventes com a rede de prostituição, fato este que levou a Promotora 
de Justiça FABIANA MARIA LOBO DA SILVA a subscrever Termo de Ajuste de Conduta, com o 
fito de impedir a entrada de crianças e adolescentes naqueles recintos (doc. Anexos). 

“que os motéis como o Happy Day eram coniventes 
com a exploração sexual de crianças; que, em 
algumas diligências do Conselho Tutelar, verificou-
se que não havia controle nem um da entrada de 
crianças naquele recinto” (NADJA CRISTIANE DE 
LOURENÇO FEITOSA, ex-integrante do Conselho 
Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 
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 “que o Sr. Romildo (Romildo Martins dos Santos), 
dono do Motel Parati, como sabido por toda a 
cidade, tinha o hábito de sair com adolescentes” 
(EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO, integrante do 
Conselho Tutelar de Sapé em depoimento ao 
MPT)” 

“que o Nal de Mirocem (Ednaldo Francisco do 
Nascimento) chegou a reclamar que o Conselho 
Tutelar iria acabar com o seu negócio; que o Nal de 
Mirocem é proprietário de um motel e que, nesse 
motel, as meninas faziam os programas (...)” (LUIZ 
GERALDO DE ARAÚJO, integrante do Conselho 
Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 

A facilidade de entrada nos motéis da cidade foi comprovada por uma das vítimas: 

“(...) que não havia nenhuma dificuldade para 
adentrar nos motéis, mesmo sem usar 
capacetes(...)” (GERLANE STEFANY DO 
NASCIMENTO SILVA, em depoimento ao Juízo 
Criminal) 

 

Assim, como visto, o fato era de vasto conhecimento dos habitantes e, aliás, lamentavelmente, 
tolerado por vários: 

“(...) na cidade de Sapé, é comum avistar meninas 
menores na praça se oferecendo aos homens (...); 
que o Município, embora precise muito, não tem 
políticas públicas específicas para erradicar a 
prostituição infantil; que como cidadã reputa a 
situação de Sapé gravíssima (...)” (Rosário de 
Fátima Fagundes da Cunha, Assistente Social do 
CREAS – depoimento ao MPT) 

Quando os acontecimentos chegaram à delegacia de polícia e ao Ministério Público Estadual, as 
infantes passaram a ser perseguidas por estranhos e discriminadas pelos munícipes de Sapé. 
Postularam, inclusive, junto ao Conselho Tutelar, para saírem da cidade: 

“(...) que Daniele se queixou ao Conselho Tutelar 
que estava sendo vítima de perseguição por um 
automóvel e através de telefonemas ameaçadores 
(...); que as crianças estavam em Guarabira, para 
que fosse garantida a integridade física delas; que 
elas corriam perigo em Sapé, por isso foram 
removidas; que toda a cidade se revoltou contra as 
meninas, tachando-as de safadas (...)” (INÁCIO 
JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO, Presidente do 
Conselho Tutelar, em depoimento perante o MPT) 

“(...) que as meninas passaram a ser segregadas; 
que as meninas deixaram a escola por vergonha 
(...)” (LUIZ GERALDO DE ARAÚJO, integrante do 
Conselho Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 
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A remoção para as cidades de Guarabira e Pombal, ainda que tenha sido uma medida 
necessária, para evitar ou minimizar o assédio moral avassalador da imprensa e da sociedade 
local, causou, nas adolescentes, sentimento de abandono, desproteção e saudades da família: 

“(...) que Gerlane, quando em Guarabira, chorava 
muito; que Cristina também chorava muito, 
porque sentia falta da mãe (...)” (MARIA CÉLIA 
FÉLIX DO NASCIMENTO, em depoimento ao MPT)  

Sabe-se, com segurança, inclusive através de diversos depoimentos acostados aos autos 
(processo criminal e inquérito policial), que a rede de exploração sexual instalada no Município 
de Sapé quase destruiu a vida de, pelo menos, dez adolescentes. Foram elas: Cristina da Silva 
Ferreira (15 anos), Gerlane Sthefany do Nascimento (13 anos), Géssica da Conceição Nogueira 
(15 anos), Maria José Cassemiro de Oliveira (16 anos), Luana Cristina de Oliveira (14 anos), 
Flaviane Gomes da Silva (14 anos), Manoela Gracy Rufino Gomes (14 anos), Alexandra Cesária 
dos Santos (17 anos), Edna da Silva Laurentino (13 anos) e Daniele Nascimento Silva (17 anos). 

A situação extremamente gravosa, decorrente de trabalho ilícito a que foram submetidas as 
adolescentes, levou o Ministério Público do Trabalho a provocar o poder jurisdicional do 
Estado, a fim de que o dano moral coletivo, que será fartamente provado nos 
desmembramentos a seguir, seja devidamente indenizado. 

 

II – DO DIREITO 

II.1 DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA LEGITMIDADE DO 
PARQUET TRABALHISTA  

Reza o artigo 114 da Constituição Federal: 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar:  

I as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; (grifo apócrifo) 

<omissis> 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei.” 

A redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, a qual excluiu os termos 
“empregador” e “trabalhador” da grafia originária da norma em comento, não deixa dúvida de 
que quaisquer litígios que tenham como gênese a relação de trabalho hão de ser dirimidos na 
Justiça Laboral. Abandonou-se, destarte, a acanhada regra de competência anterior, que cingia 
a jurisdição trabalhista a conflitos emanados de vínculos empregatícios. 

As causas de pedir próxima e remota da presente ação civil pública são: a exploração sexual de 
crianças e adolescentes para fins comerciais. É fundamental esclarecer que não se está 
propugnando a reparação ou repressão de outras violências sexuais aparentemente 
congêneres, tais como: abuso, maus tratos, estupro ou pornografia. 
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Na definição da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, é inequívoca a ênfase 
ao caráter mercantil e laboral. A vítima é vista como prestadora de serviços, com a utilização 
do seu corpo em benefício de outras pessoas. É o que se observa na definição da End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose – ECPAT: 

“A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes é uma violação fundamental dos 
direitos da criança. Esta compreende abuso sexual 
por adultos e a remuneração em espécie ao 
menino ou menina e uma terceira pessoa ou várias. 
A exploração sexual comercial de crianças constitui 
uma forma de coerção e violência contra crianças, 
que pode implicar o trabalho forçado e formas 
contemporâneas de escravidão.” (grifo apócrifo)

1
 

É bem verdade que, entre os estudiosos, pesquisadores, organizações e profissionais que 
atuam no enfrentamento do problema, há diferentes concepções quanto à compreensão desta 
problemática. Todavia, paira sobranceira a noção de que se trata de um trabalho intolerável, de 
uma forma moderna de escravidão, posição esta adotada no Congresso Mundial contra a 
Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizado em agosto de 1996, em Estocolmo

2
: 

“The commercial sexual exploitation of children 
constitutes a form of coercion and violence against 
children, and amounts to forced labour and a 
contemporary form of slavery” ( Ação de 
Estocolmo )

3
 

É bom frisar que a questão do “trabalho forçado” também é evidenciado nos presentes autos:  

“(...) que Danyelle ameçava bater nela, a 
declarante, caso não fizesse o programa;” 
(CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 15 anos, 
depoimento à Promotoria de Justiça da Cidade de 
Sapé) 

A própria UNICEF já reconhece o contrato sexual autônomo como elemento ligado ao trabalho 
com sexo:  

“Entende-se por contrato sexual autônomo o 
realizado por profissionais não contratados no 
mercado formal do sexo. São principalmente 
aqueles que trabalham por conta própria e 
exercem suas atividades na prostituição de rua, 
incluindo meninos e meninas de rua, ou através de 
oferta de serviços sexuais(...)”

4
 

Vê-se que elementos como “remuneração” e “mão-de-obra” são inafastáveis do conceito 
macro de “exploração sexual para fins comerciais”. Aliás, semelhantemente, a própria OIT, 
Organização Internacional do Trabalho, na Convenção nº 182, ratificada pelo Brasil, preceitua 
que a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil: 

“Artigo 3 Para efeitos da presente Convenção, a 
expressão “as piores formas de trabalho infantil” 
abrange: 

<omissis> 
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b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de 
crianças para a prostituição, a produção de 
pornografia ou atuações pornográficas;” (Grifo 
apócrifo - ratificada pelo Decreto nº 3.597, de 12 
de setembro de 2000) 

Por todas as luzes, é inegável a natureza trabalhista da quaestio iuris, razão pela qual é 
inafastável a competência absoluta e material dessa Justiça Obreira, nos exatos termos do art. 
114 da Constituição Federal. 

Quanto à legitimidade do MPT, para promover a tutela coletiva, é imperioso valer-se do artigo 
127 da Constituição Federal, o qual preceitua que “o Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 

Partindo-se da própria definição da Lex Mater, chegamos à ilação de que o Parquet é órgão que 
tem como mister a fiscalização do fiel cumprimento da lei, bem como a utilização das vias 
necessárias, para assegurar a observância aos ditames legais que tutelam o interesse público 
primário. 

Certamente, um dos mais poderosos instrumentos utilizados pelo Ministério Público, para 
cumprir a sua missão constitucional, é a ação civil pública — remédio judicial, regulado por lei 
específica, voltado para coibir macro-lesões a interesses plurissubjetivos. 

A Lei 7.347/85 expressamente outorga ao Ministério Público a legitimidade para o ajuizamento 
de ações civis públicas (art. 5º, inciso I). 

A Lei Complementar do Ministério Público da União (LC 75/93), no capítulo destinado ao 
Ministério Público do Trabalho, atribui ao Parquet trabalhista a prerrogativa de promover a 
ação civil pública nessa Justiça Especializada (art. 83, inciso III). 

Desse modo, afigura-se inquestionável a legitimidade do Ministério Público do Trabalho face à 
presente ação, eis que, in casu, está-se diante de típica lesão a interesses difusos e coletivos da 
sociedade (exploração sexual de crianças e adolescentes — dano moral coletivo) e a direitos 
individuais indisponíveis (direito subjetivo das adolescentes lesadas à sua integridade física e 
moral). 

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente incumbe ao MP a propositura de Ação Civil 
Pública para fins de proteção da infância e da adolescência: 

“Art. 201. Compete ao Ministério Público: 

<omissis> 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção dos interesses individuais, difusos 
ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 
inclusive os definidos no art. 220, § 3º, inciso II, da 
Constituição Federal;” 

II.2. DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 

Nas constituições anteriores, não houve preocupação em estabelecer os princípios 
fundamentais dos direitos da criança, como já havia em quase todas dos Estados Democráticos 
de Direito. Tal constatação revelava a desídia da nação brasileira, posto que já era consenso, na 
comunidade internacional, a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, documento 
de que o Brasil já era signatário. 
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Antes de 1988, vigorava o Código de Menores. Amparava-se tal legislação na necessidade de 
que a criança e o adolescente tivessem bem-estar e ambiente harmônico. Tal preocupação, 
todavia, não era estruturada em forma de direitos às crianças e aos adolescentes, o que 
impossibilitava a exigibilidade da concretização dessas garantias. Caberia somente à família 
assegurar o bem-estar da criança, e o resultado prático, em famílias desestruturadas, era 
nenhum. A postura essencialmente assistencialista e punitiva da lei não via a criança como 
titular de direitos, mas como mero objeto de proteção do Direito.  

Com a Constituição Federal de 1988, tal panorama se altera radicalmente, ao se prever, em seu 
artigo 227, que: 

"É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda a forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão". 

A Carta Magna teve, pela primeira vez, um dispositivo que sagrou efetivamente direitos às 
crianças e aos adolescentes. O artigo inaugurado pela Constituição prevê um modelo baseado 
em garantias plenas, fundamentando-se na doutrina da proteção integral e coadunando-se, 
por conseguinte, com os matizes da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Organização das Nações Unidas. 

Como assere Antônio F. do Amaral e Silva: “esse novo direito, caracterizado pela coercibilidade, 
passa a garantir às crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, assegurando-lhes oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições e dignidade.’"

5
 

No mesmo sentido, Moacyr Motta da Silva aduz que a doutrina da proteção integral: 

“(...) afirma o valor intrínseco da criança como ser 
humano; a necessidade de especial respeito à sua 
condição de pessoa em desenvolvimento; o valor 
prospectivo da infância e da juventude, como 
portadora da continuidade de seu povo e da 
espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade 
o que torna as crianças e adolescentes 
merecedores de proteção integral por parte da 
família, da sociedade e do Estado, o qual deverá 
atuar através de políticas específicas para 
promoção e defesa de seus direitos.” 

É, pois, a doutrina da proteção integral o arcabouço principológico da Lei nº 8.069/90 ( ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente), a qual outorga à criança o direito indisponível às 
integridades física e moral: 

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
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mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.” 

“Art. 17. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais.” 

“Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” 

O próprio ECA tipifica o delito de exploração sexual de crianças e adolescentes para fins 
comerciais, cominando pena de reclusão e multa: 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como 
tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à 
prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela 
Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

Pena - reclusão de quatro a dez anos e multa. 

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o 
gerente ou o responsável pelo local em que se 
verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de 
funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela 
Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

A exploração sexual de crianças e adolescentes é alvo de preocupação crescente em todo o 
planeta, a ponto de muitos postulados internacionais incluírem-no como crime contra a 
humanidade: 

“Conscious of the importance of the recognition of 
this problem by the International Community, 
AMADE started an humanitarian campaign to 
affirm the principle that there is no period of 
statutory limitation for the most serious crimes 
committed against children, and to secure the 
universal application of this principle in 
international criminal law. This concerns the 
following crimes without limitation: 

(...) 

Commercial sexual exploitation of children(...)” 
(World Association of Children’s Friends – 
Organização Internacional de Proteção dos Direitos 
da Criança )

6
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“The specialised NGOs have also joined the battle. 
They are the most frequent instigators of 
preventive action. Most of the NGOs which have to 
deal with the situation on the ground take radical 
positions and consider that the measures 
advocated are still not enough. Some reject the 
term paedophilia and instead refer to crimes 
against children, fostered by pornography and 
child prostitution. They call for crimes against 
children to be treated as crimes against humanity, 
...” (Parlamento Europeu)

7
  

“Cette action culmine le mardi 11 septembre 
2001dans le lancement officiel d’une campagne 
internationale sur l’Internet : « Les crimes contre 
l’enfance sont des crimes contre l’humanité ». 
Dans « l’Appel Solennel » et le projet de « 
Déclaration universelle en Dix Points » soumis à 
Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies, Madame la Directrice générale 
de l’UNICEF, le Haut Commissaire des Nations 
unies aux Droits de l’Homme, le Directeur de 
l’UNESCO entre autres hautes personnalités dont 
le Président de la République française, le premier 
par ordre de préséance, et Madame la Présidente 
du Parlement européen, (...)”

8
 (Constatação da 

Fondation Rajani – Interpol ) 

Já há avanço nesse sentido, pois a Ação de Estocolmo (1996), citada por nós algures, 
recomenda que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes seja qualificada como 
CRIME CONTRA A HUMANIDADE.  

Como se vê, a ordem mundial clama por punições mais severas contra os responsáveis pela 
exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil tem sintonizado suas estratégias públicas 
no mesmo sentido, ao ratificar todas as normas internacionais que lidam com a temática. No 
caso sub judice, o Poder Judiciário da Paraíba não pode permitir que tamanha atrocidade 
remanesça impune. Não obstante os réus já estejam respondendo a processo penal, impõe-se-
lhes sanção de ordem civil, para que aprendam, definitivamente, a lidar com crianças e 
adolescentes humildes e a respeitar os princípios legais do ordenamento jurídico pátrio. 

II.3. DO DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO DESUMANA E 
CRUEL. EFEITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CO-AUTORES DO ILÍCITO 

O dano moral é o produto do golpe desfechado contra a esfera psíquica ou a moral da pessoa. 
A agressão é voltada contra psiquismo, traduzindo-se por reações desagradáveis, 
desconfortáveis ou constrangedoras. O dano moral é a dor da alma, provocada por ato ilícito. 

Os primeiros pronunciamentos jurídicos sobre o dano moral aclamavam a impossibilidade de 
seu ressarcimento pecuniário. Argumentava-se que seria impossível aquilatá-lo materialmente 
(pretium doloris) e que a postura do Estado em admitir a reparação patrimonial desses danos 
contrariaria primados de moral, pois a dor não admitiria compensação pecuniária.  

Felizmente, tal falaciosa argumentação quedou por terra, pois a reparação do dano moral, hoje, 
é aceita com tranqüilidade pela doutrina, pela legislação e pela jurisprudência dos povos (no 
Brasil, inclusive pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, V e X).  
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Contudo, outro passo largo alcançou o sistema de ressarcimento do dano moral: a abrangência 
para a seara dos interesses transindividuais. Explicamo-nos! 

Principalmente em meados da década de 70, o Direito viu consolidar, no seu âmago, a tutela de 
interesses transindividuais. Trata-se de interesses cujo titular é a coletividade, grupo ou 
categoria. São interesses indivisíveis, eis que se espraiam ou se diluem por toda a sociedade, 
sem delimitação a pessoas singulares. Soem os interesses transindividuais estar vinculados ao 
interesse público primário. 

Na verdade, a tutela dos interesses transindividuais foi uma exigência de um cenário mundial 
globalizado, denso e marcado por relações jurídicas de massa. Os atos jurídicos passaram a ser 
grupalizados, e a resposta da jurisdição à nova postura social plurissubjetiva foi a 
instrumentalização de ações coletivas. 

Tais ações (as coletivas!) surgiram nos mais diversos ordenamentos jurídicos, para que a 
coletividade organicamente materializada pudesse ter seus interesses tutelados, sem que 
necessariamente a prestação jurisdicional fosse dividida na corta-parte de cada indivíduo. A 
Ação Civil Pública brasileira, a class action norte-americana, a ação popular civil portuguesa são 
alguns dos institutos de processo coletivo procriados, para garantir o acesso coletivo à justiça. 
Forçoso se faz citar os ensinamentos de BARBOSA MOREIRA: 

"Em muitos casos, o interesse em jogo, comum a uma 
pluralidade indeterminada (e praticamente indeterminável) 
de pessoas, não comporta decomposição num feixe de 
interesses individuais que se justapusessem como entidades 
singulares, embora análogas. Há, por assim dizer, uma 
comunhão indivisível de que participam todos os possíveis 
interessados, sem que se possa discernir, sequer 
idealmente, onde acaba a "quota" de um e onde começa a 
de outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos 
interessados tão firme união, que a satisfação de um só 
implica de modo necessário a satisfação de todas; e, 
reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão 
da inteira coletividade. Por exemplo: teme-se que a 
realização de obra pública venha a causar danos graves à 
flora e à fauna da região, ou acarrete a destruição de 
monumento histórico ou artístico. A possibilidade de tutela 
do "interesse coletivo" na preservação dos bens em perigo, 
caso exista, necessariamente se fará sentir de modo 
uniforme com relação à totalidade dos interessados. Com 
efeito, não se concebe que o resultado seja favorável a 
alguns e desfavorável a outros. Ou se preserva o bem, e 
todos os interessados são vitoriosos; ou não se preserva, e 
todos saem vencidos". 

9
 

 

O direito brasileiro evidentemente reconhece a tutela coletiva. Há sagração expressa na 
Constituição da República (art. 129, III) e regramento detalhado na Lei nº 7. 347/1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), na Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), na Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), dentre outros textos. 

Se, consoante o exposto, a ordem jurídica reconhece a ressarcibilidade do dano moral, e 
também essa mesma ordem assegura a tutela de interesses da sociedade de forma coletiva, 
não é ilógico crer que danos à honra e à moral coletivas hão de ser reconstituídos e reparados 
através do devido processo legal coletivo (Colective Due Process of Law). 
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Aliás, outra não deve ser a interpretação do artigo 1º, caput, da LACP, aplicável 
subsidiariamente ao processo do trabalho: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo 
da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 
8.884, de 11.6.1994) 

<omissis> 

Como o dispositivo supra citado engloba unicamente interesses transindividuais, obviamente os 
danos morais a que se refere a norma são aqueles de circunscrição coletiva. 

O Código de Defesa do Consumidor — texto legal que integra à Lei da Ação Civil Pública — dá 
notícias da existência de dano moral coletivo, quando garante: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 
e morais, individuais, coletivos e difusos; (art. 6º, grifo 
inexistente no original) 

A doutrina jurídica também se posiciona em favor da existência de dano moral coletivo, 
consoante nos mostra o magistério de Jorge Mario Galdós: 

Entendemos que o dano moral coletivo ou grupal tem 
reconhecimento normativo atual e é o que afeta os 
interesses extrapatrimoniais de uma classe, estamento ou 
categoria de sujeitos, ou de uma pluralidade de pessoas, 
determinada, indeterminada ou de difícil determinação [...]. 
Trata-se, definitivamente, de dano aos interesses 
extrapatrimoniais lícitos, dignos de tutela, de um grupo ou 
coletividade, e que — assim — adquire aptidão suficiente 
para reclamar judicialmente sua reparação

10
. 

Ora bem! É inconteste que vivemos em um mundo globalizado, assinalado pelo relações 
jurídicas de massa e interesses plurissubjetivos. É igualmente inevitável olvidar os papéis bem 
definidos que entes coletivos adquiram no direito material e processual (sindicatos, 
associações, corporações etc). Resta natural, então, que, neste contexto, surjam valores morais 
transindividuais, cujos titulares não se resumam ao indivíduo singularmente considerado, mas 
sim à própria coletividade. Que dizer de reclames ou comerciais de televisão abusivos que 
agridem minorias sociais? Que dizer de danos ao meio ambiente que refletem em toda 
sociedade? Que dizer do trabalho escravo que lesa não apenas os trabalhadores vitimados, mas 
também princípios constitucionais ligados ao valor social do trabalho? 

Não assegurar a ressarcibilidade do dano moral coletivo é fazer despencar a jurisdição para o 
ralo do anacronismo, da ineficácia e da ortodoxia jurídica.  

O Procurador XISTO TIAGO
11

, em obra paradigmática do dano moral coletivo decorrente de 
relações de trabalho, assere que: 

Afirma-se, então, que o reconhecimento do dano moral 
coletivo e da imperiosidade da sua adequada reparação 
traduz a mais importante vertente evolutiva, na atualidade, 
do sistema da responsabilidade civil, em seus contínuos 
desdobramentos, a significar a extensão do dano a uma 
órbita coletiva de direitos, de essência tipicamente 
extrapatrimonial, não subordinada à esfera subjetiva do 
sofrimento ou da dor individual. São direitos que traduzem 
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valores jurídicos fundamentais da coletividade e que 
refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade 
dos seus membros. 

A jurisprudência dos tribunais inclina-se pela existência e reparabilidade do dano moral 
coletivo, inclusive aquele decorrente das relações de trabalho: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO RURAL EM CONDIÇÕES 
ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. DANO MORAL COLETIVO. 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. 

O pedido de indenização por dano moral coletivo não se 
confunde com o pleito de reparação dos danos 
individualmente sofridos pelo trabalhador. A indenização 
por dano moral coletivo tem a mesma natureza 
pedagógica-preventiva, mas também visa reparar a ordem 
jurídica violada e os interesses difusos e coletivos da 
sociedade, indignada pela transgressão dos direitos mais 
comezinhos do cidadão-trabalhador, retirando-lhe a 
garantia constitucional do respeito à dignidade da pessoa 
humana.

12
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. 
PROPAGANDA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO.  

I. O Ministério Público tem legitimidade e interesse 
processual para ajuizar ação civil pública na qual postula 
indenização por dano moral coletivo em face da exibição de 
propaganda pela mídia televisiva. 

(...) 

VI. A condenação em valor pecuniário a ser revertida ao 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos observou, 
estritamente, os limites da demanda proposta, portanto 
não há julgamento extra petita, tampouco violação ao art. 
460 do CPC.  

VII. Constatada a ilicitude da propaganda, impõe-se às rés a 
responsabilidade solidária de indenizar os danos morais 
coletivos dela decorrentes. 

(...) 

IX. O dano moral coletivo ocorre quando a violação a direito 
metaindividual causa lesão extrapatrimonial, como a que 
decorre da propaganda ilícita, que lesiona a sociedade em 
seus valores coletivos. 

X. A valoração da compensação à lesão coletiva deve 
observar as finalidades punitiva e preventiva, considerada a 
repercussão lesiva da propaganda, o grau de culpa na sua 
produção e veiculação e os malefícios causados à 
população.

13
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LETIGIMIDADE. DIREITO DIFUSO. PROPAGANDA 
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ENGANOSA. VIAGENS PARA QUALQUER LUGAR DO PAÍS. 
DANO MORAL COLETIVO. 

A propaganda enganosa consistente na falsa promessa a 
consumidores de que teriam direito de se hospedar em 
rede de hotéis durante vários dias por ano, sem nada pagar, 
mediante a única aquisição de título da empresa, legitima o 
Ministério Público a propor a ação civil pública, na defesa 
coletiva de direito difuso, para que a ré seja condenada, em 
caráter pedagógico, a indenizar pelo dano moral coletivo, 
valor a ser recolhido ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

14
 

Surge, então, um questionamento: que efeitos a exploração sexual gera perante as vítimas e 
perante a sociedade os quais justifiquem a imposição de condenação de dano moral coletivo? 

São inúmeras e inquestionáveis as conseqüências de tal ato sofrida por uma criança ou 
adolescente. 

Quanto aos aspectos biológicos, a violência que está inserida na exploração sexual provoca 
alterações no cérebro em desenvolvimento de uma criança, diminuindo o número de 
neurônios cerebrais, o que significa que terá uma menor plasticidade mental, levando à 
sensível redução da capacidade de adaptação às dificuldades do cotidiano

15
. 

Os efeitos psicológicos referem-se a pesadelos, ataques de ansiedade, tendências suicidas e 
desvios perenes na conduta moral e social. Não raro o explorado, dependendo de sua 
imaturidade cognitiva e afetiva, acha-se o real culpado pela situação que vivencia, gerando 
sentimento de revolta, apatia, alienação ou corrupção de valores. O depoimento do delegado, 
responsável pela condução do inquérito policial, expressa perfeitamente essa assertiva: 

“(...) que divide o grupo de adolescentes exploradas em 
dois tipos; que o primeiro tipo corresponde às meninas 
que demonstravam estado de nervos bastante abalado, 
medo e desequilíbrio psicológico (...); que o segundo tipo, 
quanto às adolescentes exploradas são aquelas que 
apresentavam absoluto estado psicológico de perversão de 
valores e corrupção moral; que estas apresentam estado 
de alienação mental grave comprometendo, inclusive, a 
sua moral(...)” (Delegado ALLAN MURILO BARBOSA 
TERRUÉL, em depoimento ao MPT) 

Doutra banda, a criança ou adolescente reflete incômodo maximizado pelo sentimento de ser 
diferente dos outros e pela sensação de que está marcado pelo resto da vida. Tal circunstância 
gera o retraimento social e a dificuldade de se relacionar, acarretando distúrbios e sociopatias 
de diversas ordens. Baixa estima e depressão passam a fazer parte do cotidiano. A freqüência 
do abuso de drogas e alcoolismo é elevada nas pessoas exploradas sexualmente: 

“(...) que, em alguns programas, bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

 

“(...)que ficaram ‘mais ou menos bêbadas’; que 
posteriormente retornaram para a cidade de Sapé e foram 
para o Motel “Happy Day”; que ficaram em quartos 
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separados(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 17 
anos, inquérito policial em anexo) 

De acordo com um estudo realizado na Costa Rica, em 100 crianças que haviam sido exploradas 
sexualmente, mais da metade delas desejava morrer

16
. 

Atente-se para o que disse a psicóloga que teve contato direto com as crianças exploradas no 
Município de Sapé: 

“que sexo precoce imposto a adolescente gera seqüelas 
psicológicas que podem perdurar para o resto da vida(...); 
que Daniele e Alexandra apresentaram tendências 
suicidas, mas especificamente verificada na Daniele, que as 
adolescentes se sentiam objeto sexual dos seus clientes o 
que causaria obstáculos sérios a uma vida afetiva normal 
(...)” (Psicóloga GUIOMAR FERREIRA DA SILVA, em 
depoimento ao MPT) 

No mesmo sentido, falou o integrante do Conselho Tutelar do Município: 

“(...) que as meninas, depois de ouvidas na delegacia, foram 
encaminhadas ao Conselho Tutelar, foi quando o depoente 
teve o primeiro contato direto com as meninas; que tal fato 
se deu mais ou menos no final do ano passado; que as 
meninas apresentavam quadro grave de ansiedade, 
depressão e indignação (...); que Daniele Nascimento 
chegou a confessar que havia tentado suicídio (...)” 
(Conselheiro EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO, em 
depoimento ao MPT) 

Anteriormente aos pensamentos e ideações suicidas, podem advir comportamentos auto-
destrutivos, como a falta de cuidados com a saúde, principalmente em relação ao sexo seguro. 
São constantes dificuldades e desvio psicossexuais, como promiscuidade, isolamento, 
impotência, anorgasmia, rejeição e, ainda, a incapacidade de expressar sentimentos e afetos. 

RENATA MARIA LIBÓRIO
17

 demonstra que, de acordo com dados coletados, há um processo de 
internalização do estigma, auto-desvalorização e discriminação, que passam a interferir na 
construção da identidade da vítima de exploração sexual. 

A marca vergonhosa interioriza-se e intervém no desenvolvimento da personalidade da criança 
e do adolescente em decorrência de tal ato. 

Fisicamente, são várias as seqüelas danosas a que a criança ou o adolescente explorado é 
exposto. 

No ato da exploração, pode ocorrer rompimento das pregas da região do períneo, alargamento 
do esfíncter anal ou vaginal da criança, com riscos de hemorragia interna ou externa. Também 
são constantes relatos de infecções sexuais, a exemplo da AIDS, vaginas rasgadas e úteros 
perfurados.  

Mediante todas as dificuldades enfrentadas em conseqüência da exploração, muitas 
crianças/adolescentes acabam envelhecendo precocemente e sendo substituídas. Jovens de 
dezoito, dezenove anos já são consideradas velhas. 

A exploração de crianças e adolescentes é de caráter degradante, visto que as vítimas são tidas 
como objetos que podem ser manipulados sem a menor cautela, o que acarreta malefícios 
irreversíveis, tanto para a pessoa explorada como para a sociedade em geral, considerando-se 
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que a habitualidade com esta situação possui efeitos que atingem o desenvolvimento do 
indivíduo e, em conseqüência, obsta a normal convivência com os demais.  

Nesse diapasão, é inegável o caráter gravemente lesivo da postura perpetrada pelos réus. É de 
bom alvitre lembrar que, nada obstante os efeitos danosos individuais, o dano apontado nesta 
petição gera efeitos morais negativos em face de toda a coletividade. 

A exploração sexual é uma fábrica de seres humanos desequilibrados e psicologicamente 
insanos. É elemento patrocinador de diversos outros delitos, tais como: furto, uso de drogas, 
agressões etc. 

É aviltante à honra do povo paraibano e brasileiro ver que crianças e adolescentes, pessoas tão 
prioritariamente tuteladas pela Constituição Federal, são explorados sexualmente à luz do dia, 
com chancela e patrocínio direto, inclusive de algumas autoridades públicas. 

Agride ao bem comum perceber que meninas perderam o sonho de constituir famílias e 
aprender uma profissão compatível com os preceitos mais naturais e fundamentais da 
sobrevivência da raça humana.  

Por oportuno, veja como definiu a situação o Juiz de Direito da 2ª Vara de Sapé, quando 
decretou prisão preventiva: 

“Um verdadeiro massacre a princípios éticos e legais 
contornava a insensibilidade moral dos agentes, em tese, 
envolvidos na empreitada ilícita” 

Estão em análise, na presente demanda, princípios basilares, como a dignidade do homem (CF, 
art. 1º, III), o valor social do trabalho (CF, art. 1º, IV), a proteção integral à criança e ao 
adolescente (CF, Art. 227), garantia contra tratamento degradante (CF, art. 5º, inciso III), 
inviolabilidade da honra (CF, art. 5º, inciso X) etc. São regras constitucionais flagrantemente 
turbadas pelos réus e cuja autoridade e intangibilidade interessa a toda a coletividade. 

Todos os apontados nesta peça processual são solidariamente responsáveis pelo ato ilícito por 
eles praticados. Com efeito, seja na condição de clientes contumazes ou de donos de 
estabelecimento como motéis e bares, havia inegável patrocínio e/ou favorecimento direito da 
abominável prática agora denunciada também à Justiça do Trabalho.  

Observem-se os preceitos de responsabilidade civil, regrados pelo Código Civil brasileiro, os 
quais se aplicam ipsis literis à hipótese descortinada: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal 
(...) 

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do 
direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação. (grifo 
apócrifo) 



171 

 

 

A natureza pedagógica e utilitária da indenização moral coletiva é exatamente o que se 
persegue com a presente ação. Com efeito, Sapé é um município pobre do Estado da Paraíba. 
Não existem grandes recursos governamentais voltados, naquela região, para repressão e 
prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes, e o quantum debeatur decorrente 
do processo coletivo seria aplicado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (ECA, art. 260). Doutra banda, como já se disse, é preciso que haja efetiva inibição 
da conduta anojosa daqueles que exploraram crianças e adolescentes. 

O valor postulado a título de dano moral coletivo é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), calculados em face da grande quantidade de envolvidos, lastro 
econômico dos réus e a gravidade de dano. 

II.4. DA PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FACE DOS RÉUS 

O Ministério Público do Trabalho, através de provas produzidas no seu próprio inquérito civil 
ou por provas oriundas do inquérito policial e do processo criminal, demonstrará à saciedade 
que todos os có-reus participaram de forma efetiva na rede de exploração sexual infanto-
juvenil. Existe convincente unissonância e conexão lógica entre todos os depoimentos colhidos. 

É de bom alvitre ressaltar que todas as crianças e adolescentes vitimadas foram submetidas a 
exame de conjunção carnal, cujos resultados estão devidamente apensados aos autos. 

Outrossim, todas as notícias da imprensa local que divulgaram a ocorrência do fato estão 
acostadas aos autos e atestam a verossimilhança da prova apresentada pelo Parquet 
trabalhista.  

Para melhor análise da res in iudictio deducta e o acervo probatório, sistematizaremos, de 
forma articulada, a prova deponencial em face de cada promovido, sem prejuízo de demais 
provas apresentadas conjuntamente com esta petição e daquelas porventura produzidas 
posteriormente no curso das ações em tramitação perante o Poder Judiciário Estadual e do 
Trabalho: 

1. ANTÔNIO JOÃO ADOLFO LEÔNCIO 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca os 
homens com quem manteve relações: (...) “Tota Leôncio” 
(...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar...Tota Leôncio (...)” (FLAVIANE 
GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) saiu duas vezes com Tota Leôncio, R$ 100,00 (cem 
reais), por programa” (MANOELA GLACY RUFINO GOMES, 
14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
para realizarem passeios;(...)que posteriormente quando os 
homens desejavam sair novamente com uma das meninas, 
Danelle recebia os telefonemas de agenciamento e, depois 
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de contratado os serviços, recebia entre R$ 10,00 a R$ 50,00 
(cinquenta reais)(...); que Dido Viegas saiu com todas as 
meninas, Gaspar saiu com todas; Tota Leôncio saiu com 
baby, Sandrinha e Quequel,(...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que o vereador “Tota Leôncio” estava em sua 
caminhonete em companhia do vereador “Robson Coruja” 
e, nesta ocasião, procuraram a depoente solicitando que a 
mesma chamasse algumas meninas para tomar cerveja(...)” 
(DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou agenciadora de 
exploração sexual infantil, inquérito policial em anexo) 

“(....) que “Tota Leôncio” e “Robson” estavam esperando; 
que entraram numa caminhotete e se dirigiram para a 
cidade de Mari-PB (...); que ficaram “mais ou menos 
bêbadas”; Baby informou que manteve relações sexuais 
com Tota Leôncio; ...” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 
inquérito policial em anexo) 

“(...) que ele interrogado viu por diversas vezes Daniele 
Carvalho ligando para “Tota Leôncio”. Que Daniele dizia que 
já tinha acertado com “Tota Leôncio” e que iria acertar com 
ele...” (CÍCERO TIAGO DE SOUZA, processo criminal na Vara 
de Sapé) 

2. ROBSON GUEDES VASCONCELOS 

“(...) que trata-se do vereador chamado Robson, também 
conhecido pela alcunha de “coruja” (...); que o vereador 
“Tota Leôncio” estava em sua caminhonete em companhia 
do vereador “Robson Coruja” e, nesta ocasião, procuraram 
a depoente solicitando que a mesma chamasse algumas 
meninas para tomar cerveja(...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

....) que “Tota Leôncio” e “Robson” estavam esperando; que 
entraram numa caminhotete e se dirigiram para a cidade de 
Mari-PB (...); que ficaram “mais ou menos bêbadas”; que 
posteriormente retornaram para a cidade de Sapé e foram 
para o Motel “Happy day”; que ficaram em quartos 
separados(...) que a declarante manteve relações sexuais 
com Robson; que ambos são vereadores da cidade...” 
(ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 17 anos, inquérito 
policial em anexo) 

3. SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA (SAPINHO) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Tota Leôncio ... um sujeito conhecido 
pela alcunha de Sapinho(...)” (FLAVIANE GOMES DA SILVA, 
14 anos, inquérito policial em anexo) 
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“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
para realizarem passeios;(...)que posteriormente quando os 
homens desejavam sair novamente com uma das meninas, 
Danelle recebia os telefonemas de agenciamente e, depois 
de contratado os serviços, recebia entre R$ 10,00 a R$ 50,00 
(cinquenta reais)(...); que Sapinho saiu com todas as 
meninas(...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou 
agenciadora de exploração sexual infantil, inquérito policial 
em anexo) 

“(...) que também saiu com Sapinho, ex-vice-prefeito de 
Mari-PB(...); que depois que manteve relações sexuais com 
Sapinho, Danyelle e a declarante foram levadas embora(...)” 
(ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, inquérito policial em 
anexo) 

“(...) que fez programa com Sapinho por duas ou três 
vezes(...)” (DANIELE NASCIMENTO SILVA, 17 anos, 
depoimento à Promotoria de Justiça de Sapé, em anexo) 

4. MOACIR VIEGAS FILHO (DIDO VIEGAS) 

“(...) que saiu com Dido Viegas e recebeu R$ 60,00 
(sessenta reais);” (MANOELA GLACY RUFINO GOMES, 14 
anos, inquérito policial) 

“(...) que Dido Viegas saiu com todas as meninas, (...)” 
(DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou agenciadora de 
exploração sexual infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que, depois disso, fez programa com Dido Viegas; que 
o programa com Dido Viegas foi feito no motel Parati; que 
Dido lhe pagou R$ 15,00(...) (CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 
15 anos, Depoimento à Promotoria de Justiça de Sapé, em 
anexo) 

 

5. ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO (NAL/ NAU DE MIROCEM – PROPIETÁRIO 
DO MOTEL HAPPY DAY) 

“(...) que o indivíduo conhecido por “Nau”, “proprietário do 
Motel chamado “Happy Day”, realizou um programa 
pagando R$ 30,00 (trinta reais); que no dia em que realizou 
o programa, Nau passou na casa de Danyelle e em seu 
veículo acompanhado da declarante e de Danyelle 
dirigiram-se para o seu motel (...)” (GERLANE STEPHANY DO 
NASCIMENTO SILVA, 13 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que foi apresentada por Daniele a Nal, proprietário do 
motel Happy Day(...); que na época em que manteve o 
encontro sexual com NAL, ela tinha apenas doze anos de 
idade; que seguiu em um carro do próprio NAL(...)” (idem, 
processo criminal em anexo) 
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“(...) que o Nal de Mirocem é proprietário de um motel e 
que era nesse motel que as meninas faziam os 
programas(...)” (LUIZ GERALDO DE ARAÚJO, em 
depoimento ao MPT) 

6. ROMILDO MARTINS DOS SANTOS (DONO DA POUSADA PARATY) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar... um sujeito conhecido pela 
alcunha de “sapinho” que a declarante acredita ser vice-
prefeito de Mari, com Romildo, dono da pousada Paraty 
(...)” (FLAVIANE GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial 
em anexo) 

“(...) que outro indivíduo chamado Roy também programou 
um encontro com a declarante através de Danyelle; que 
Danyelle entrou em contato com “Roy” e depois de 
programado o encontro, levou a declarante de motocicleta 
até o motel “Paraty”(...), que, após o programa “Roy” pagou 
a quantia de 15 reais e chamou o mototáxi(...)” (GERLANE 
STEPHANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, inquérito 
policial em anexo) 

“(...) que saiu com Romildo(...)” (LUANA CRISTINA DE 
OLIVEIRA, 14 anos, depoimento à Promotoria de Justiça de 
Sapé) 

“(....) que fez programa com “Romildo”, dono do motel 
Parati, quando tinha 16 anos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA 
DOSA SANTOS, depoimento à Promotoria de Justiça de 
Sapé) 

7. CÍCERO TIAGO DE SOUZA 

“(...) que, às vezes, o réu Thiago ia na casa da adolescentes 
para buscá-las para ter encontros sexuais; que, certa vez, 
Thiago procurou a declarante para manter relacções sexuais 
com Carlos(...)” (MARIA JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA, 
doimento em processo criminal) 

8. LUIS CARLOS LISBOA (GASPAR) 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Gaspar” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

“(....) que afirma que ficou com um homem chamado 
“Gaspar”, porém não sabe informar onde este pode ser 
encontrado(...)”(MARIA JOSÉ CASSEMIRO DE OLIVEIRA, 17 
anos, inquérito policial em anexo) 

“(....) que sabe informar que manteve relações com homens 
de João Pessoa, bem como desta cidade, se recordando de 
um sujeito chamado “Gaspar” de Sapé-PB (...)” (LUANA 
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CRISTINA DE OLIVEIRA, 17 anos, inquérito policial em 
anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar (...)” (FLAVIANE GOMES DA 
SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...)Gaspar saiu com todas; Tota Leôncio saiu com baby, 
Sandrinha e Quequel, (...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, 
cafetina ou agenciadora de exploração sexual infantil, 
inquérito policial em anexo) 

9. MARCOS VALDEVINO DA SILVA 

 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Marcos 
Sapateiro” (...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO 
SILVA, 13 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado ... Marcos Sapateiro (...)” (FLAVIANE 
GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) mas Marcos Sapateiro saiu com algumas meninas 
mas não sabe com quem (...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que o Marcos Sapateiro (Marcos Valdevino da Silva) 
era dono de bar e que as adolescentes eram garçonetes 
também eram exploradas sexualmente(...)” (EDSON DA 
SILVA FIGUEIREDO, em depoimento ao Ministério Público 
do Trabalho) 

10. NELSON DAVI XAVIER 

“(...) que depois de Carlos fez programa com Nelson, um 
gordo que é advogado em Guarabira; que nesse dia, saiu 
ela, Nelson, Sandrinha e um colega de Nelson que se 
apresentou como Júnior; que fizeram programa todos 
juntos em um quarto de motel...; que Nelson deu apenas 
R$ 5,00 (cinco reais) pelo programa, ou seja, R$ 2,50 para 
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cada uma; (...) que o carro de Nelson é um gol prata” 
(CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 15 anos, depoimento à 
Promotoria de Justiça da Cidade de Sapé) 

“(...) que também fez programa com Nelson advogado de 
Guarabira (...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, na 
época com 16 anos, depoimento à Promotoria de Justiça da 
Cidade de Sapé) 

“(...)que fez programa com Nelson, advogado de 
Guarabira...” (DANIELE NASCIMENTO DA SILVA, 
depoimento à Promotoria de Justiça da cidade de Sapé) 

11.DEVAL MOREIRA DE ARAÚJO 

“(...) que Danyelle agenciou um programa sexual com a 
declarante e Dr. Deval Moreira(...) para não dar viagem 
perdida Danyelle ficou com o Dr. Deval(...)” (ALEXANDRA 
CESÁRIA DOS SANTOS, 17 anos, inquérito policial em 
anexo) 

 

“(...) que saiu com Deval Moreira, mas não foi Danyelle que 
ajeitou(...)” (DANIELE NASCIMENTO DA SILVA, depoimento 
à Promotoria de Justiça da cidade de Sapé) 

“(...) que é de sabença pública que o Sr. Deval Moreira sai 
com as adolescentes(...)” ( EDSON DA SILVA DE 
FIGUEIREDO, em depoimento ao Ministério Público do 
Trabalho) 

12. GLAUCO DE MELO FRANÇA 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Glauco” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

'(...)que realizou ao todo quatro programas, um deles na 
cidade de Sapé com um indivíduo chamado Glauco,(...)” 
(MARIA JOSÉ CASSEMIRO DE OLIVEIRA, 17 anos, inquérito 
policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado ... Glauco (...)” (FLAVIANE GOMES DA 
SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
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para realizarem passeios;(...)que ... Glauco saia com as 
meninas mas não sabe com quem, Sapinho saiu com todas 
as meninas(...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina 
ou agenciadora de exploração sexual infantil, inquérito 
policial em anexo) 

“(....) que fez programa com Glauco, através de Danyelle” 
(Luana Cristina da Silva, 14 anos, depoimento perante a 
Promotoria de Justiça de Sapé) 

“(...) que o Sr. Glauco (Glauco de Melo França) chegou a 
brincar com o depoente se o conselho tutelar proibia de 
transar com meninas de doze anos (...)” (EDSON DA SILVA 
FIGUEIREDO, Membro do Conselho Tutelar, em 
depoimento ao Ministério Público do Trabalho) 

13. BRUNO CAMPOS MARINHO DE GOES PIRES 

“(...) que o réu Bruno ligou para a ré Daniele e, em seguida, 
ela declarante e a ré Daniele foram encontrar Bruno na 
esquina; que ao chegar na esquina Daniele apresentou a 
declarante ao réu Bruno(...); e seguiram para o motel 
Happy Day(...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO, em 
processo criminal) 

 

II. DA NECESSIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE 

Oriundas do direito processual italiano (provvedimenti d'urgenza), as tutelas de urgência têm 
sido arma eficaz contra os efeitos deletérios do tempo, os quais podem comprometer após a 
grande vaga de reformas iniciadas em dezembro de 1994, admite, de forma vasta, a tomada de 
decisões judiciais initio littis de efeito imediato que tenham eficácia conservativa sobre o 
processo (medidas cautelares) ou que julguem, ainda que em juízo provisório, o mérito 
(antecipação dos efeitos da tutela). Observe o que preceitua o processualista PROTO PISANI: 

“gli effetti di una futura decisione di merito emanata a 
termine di un processo a cognizione piena possono essere 
frustrati sia dall'evolversi di una situazione di fatto in modo 
tale da impedire che la decisione di merito possa esercitare 
su di essa i suoi effetti, sia dal protrarsi dello stato di 
insoddisfazione del diritto durante tutto il tempo necessario 
ad essere fatto valere in via ordinaria; analogamente è da 
dire che il pregiudizio imminente e irreparabile, che può 
minacciare il diritto durante il tempo occorrente per essere 
fatto valere in via ordinaria, può derivare sia da una 
modificazione della situazione di fatto su cui la decisione di 
merito deve esercitare i suoi effetti, sia dal protrarsi dello 
stato di insoddisfazione”

18
 

Frise-se que, bem antes da vigência da atual redação do art. 273 do CPC, o qual permite a 
concessão de tutelas de urgência no processo de conhecimento, a Lei da Ação Civil Pública, 
desde de 1985, já expressamente o fazia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.  
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No processo penal deflagrado pelo Ministério Público Estadual contra os mesmos réus desta 
ação, postulou-se a medida cautelar de prisão preventiva dos responsáveis pela exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Município de Sapé. 

O douto Juiz de Direito daquela Comarca deferiu o pedido do Ministério Público Estadual e 
determinou a privação de liberdade dos réus (as mesmas pessoas demandados nesta ACP). 
Forçoso se faz citar trechos da decisão liminar da Justiça Criminal: 

“Segundo os autos, valendo-se da miséria da maioria da 
população de Sapé e região, os denunciados se envolveram 
no comércio sexual de adolescentes, transformando a 
pequena Sapé em antro de libertinagem, como se tratasse 
de uma terra sem lei. 

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 

<omissis> 

A permitir situação de extremo risco, robustamente 
provada nos autos, entendo que estaríamos contribuindo 
para a definição do caos, em total negação ao Estado de 
Direito. 

Nos presentes autos, de forma cristalina e abundante, 
constato a necessidade de se adotar medidas excepcionais, 
como forma não só de restabelecer a ordem pública e 
proteger a integridade das vítimas, mas também, para 
assegurar a conveniência da instrução criminal, seriamente 
comprometida com o já desaparecimento de parte das 
vítimas, fato este concreto e palpável.” 

Porquanto a medida cautelar criminal (prisão preventiva) tenha sido relaxada pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (lamentavelmente), remanescem, nos autos da ação civil pública, o periculum 
in mora e o fummus boni iuris suficientes para a concessão de tutelas de urgência pelo Poder 
Judiciário do Trabalho. 

Na verdade, a “fumaça do bom direito” deita-se no fato de que, em razão do vasto conjunto 
probatório granjeado em inquérito policial, processo criminal e inquérito civil público, provas 
não faltam de que os réus integravam nocivo sistema de exploração sexual de crianças e 
adolescentes para fins comercias. 

Em outro aspecto, o “perigo na demora” resta presente, quando, em se tratando de pessoas 
abastadas da cidade, em face da enorme probabilidade de êxito da presente demanda, há 
visível risco dos promovidos iniciarem o completo desfazimento do seu patrimônio, 
descambando o futuro e certo processo de execução judicial para raias da ineficácia e da 
inefetividade. 

Como medidas emergenciais absolutamente indispensáveis ao regular prosseguimento do 
processo trabalhista, o MPT pretende a quebra de sigilo fiscal e bancário de todos os envolvidos 
e o bloqueio imediato de bens e valores suficientes, para garantir o valor atribuído ao dano 
moral coletivo - R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Entende ainda necessária 
a declaração de indisponibilidade do motel “Happy Day” e da Pousada “Paraty”, de modo que 
sua titularidade não possa ser transferida, enquanto perdurar o presente processo. 

III - DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho: 
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A) Liminarmente 

A1) A quebra de sigilo fiscal de todos os réus, com expedição de mandado à Receita Federal do 
Brasil, para que apresente a declaração de rendimentos de cada um dos promovidos relativa 
aos últimos 5 (cinco) anos; 

A2) Expedição de ofício ao DETRAN-PB e ao registro imobiliário, a fim de que informem todos 
os bens (automóveis e imóveis) de titularidade dos réus; 

A3) Declaração de indisponibilidade incontinenti dos imóveis onde funcionam o HAPPY DAY 
MOTEL e a POUSADA PARATY, devendo tal ônus real ser consignado no registro imobiliário para 
eventual desapropriação judicial (hasta pública), na execução da sentença; 

A4) Quebra do sigilo bancário dos promovidos, incluindo todas as movimentações financeiras 
havidas nos últimos 5 (cinco) anos; 

A5) Bloqueio cautelar de todos os bens encontrados (móveis e imóveis) até o limite do pedido, 
devendo os mesmos ficarem afetos ao processo judicial trabalhista até o efetivo trânsito em 
julgado da sentença condenatória, quando, em sede de execução, poderão ser convolados em 
penhora; 

B) No Mérito 

B.1) A condenação solidária de todos os promovidos no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo por explorar sexualmente crianças e 
adolescentes, com a reversão dos valores ao Fundo Municipal da Infância e da Juventude de 
Sapé; 

Requer, ainda, o MPT a citação de todos os réus, para, querendo, apresentarem contestação, 
na audiência inaugural. 

Protesta provar o alegado por todas as provas em Direito permitidas, indicando, desde já o rol 
de testemunhas que deverão ser intimadas por Oficial de Justiça. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para todos os 
efeitos legais. 

                                               Espera deferimento. 

                                                    João Pessoa, 18 de setembro de 2007 

 

EDUARDO VARANDAS ARARUNA 

Procurador do Trabalho 

 

 

TESTEMUNHAS 

PROMOTORA FABIANA LOBO DA SILVA 

Fórum Joaquim Sérgio de Madruga 
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Rua Padre Zeferino Maia, s/n, Nova Brasília – SAPÉ-PB 

DELEGADO ALLAN MURILO BARBOSA TERRUÉL 

Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 309, Centro 

SAPÉ /PB 

DANYELLE DE FÁTIMA SILVA DE CARVALHO 

Rua Getúlio Vargas, 243, Centro, SAPÉ-PB 

 

*Membro do Conselho Tutelar de Sapé, em depoimento ao MPT 
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6.3 TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA 

 

TAXISTAS 

TERMO DE COMPROMISSO nº ____________ 

 

 Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 16:00 horas do dia 16 de novembro de 2.004, na sede da Subdelegacia 
Regional do Trabalho de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu/PR, com a presença da Procuradora do 
Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do SubDelegado Regional do Trabalho, Dr. 
GILBERTO MONTEIRO, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO 
DA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu  
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________inscrita no CNPJ sob o 
nº__________________________________com endereço na Rua 
____________________________________________________________________ 

representado pelo Sr.____________________________________ para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-
se a: 

 

30. Exigir de todos os taxistas sindicalizados que não divulguem, distribuam ou exponham 
material referente a oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, 
sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente, cominando-se aos taxistas 
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sindicalizados, caso comprovado o descumprimento, o desligamento do quadro 
associativo; 

 

31. Exigir de todos os taxistas sindicalizados que não mantenham qualquer convênio ou 
relação comercial com hotéis, motéis e congêneres que tenha por objetivo o transporte de 
homens, mulheres, adolescentes e crianças para a prática de qualquer atividade de 
natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente, com a cominação 
de pena de desligamento do quadro associativo caso demonstrado o descumprimento da 
presente obrigação; 

 

32. Agendar a realização, no prazo de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de 
capacitação de TODOS os taxistas sindicalizados e de todos os empregados do Sindicato, 
em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual 
Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que recebam orientações 
amplas sobre a temática. 

 

33. Desenvolver políticas empresariais e éticas, inclusive em parceria com os taxistas 
sindicalizados, contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na imagem e filosofia do 
Sindicato e taxistas filiados; 

 

34. Buscar o compromisso de todos os  taxistas sindicalizados para que informem, sensibilizem 
e orientarem os diversos segmentos da atividade turística sobre os termos pactuados neste 
documento bem como a legislação vigente, para permanentemente agirem contra todo 
ato que caracterize exploração sexual de crianças e adolescentes, denunciando os atos e 
fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, a seus superiores e às autoridades 
públicas; 

 

35. O Sindicato signatário bem como os taxistas sindicalizados devem agir com especial zelo 
nas suas relações comerciais com os diversos segmentos para que, consciente ou 
inconscientemente, não favoreçam pessoas ou empresas envolvidas com aliciamento, 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes  

 

36. O Sindicato signatário bem como todos os taxistas filiados deverão inteirar-se acerca do 
Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata da proteção 
integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho Tutelar 
Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome da 
pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

37. Orientar os taxistas filiados no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
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Adolescentes, nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados 
às atividades de crianças e adolescentes. 

 

38. O Sindicato signatário bem como os taxistas filiados deverão inteirar-se acerca da 
existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial Infanto-Juvenil, que 
concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas que se engajam na 
luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de Proteção. Informações 
diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.Angelita pedir a Bia 
números das entidades do Comitês e substituir.  

 

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou privadas, que 
integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de comunicação que 
possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade brasileira e internacional, o 
nome do Sindicato e dos taxistas a ele filiados, enquanto efetivos defensores dos direitos das 
crianças e adolescentes.  

 

39. Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos 
de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades 
que assinam o presente documento; 

40. Buscar a autorização expressa de todos os taxistas filiados no sentido de que estes 
permitam a afixação, nos veículos (táxis), de cartazes alusivos a campanhas de combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de 
divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de 
Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu 
ou pelas autoridades que assinam o presente documento. 

 

41. A apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, documento comprovando a adesão de todos 
taxistas filiados aos termos contidos no presente documento. 

 

42. A desligar do seu quadro associativo o taxista sindicalizado que descumprir as disposições 
contidas no presente documento ou que se recusar a este aderir expressamente. 

 

43.  A denúncia de descumprimento deverá ser formalizada mediante representação por 
escrito pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades que assinam o presente documento.  

 

44. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo 

[RD13] Comentário: Tirar isso. 
Fora de Contexto. 



186 

 

Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 

 

45. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo 
Comitê Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

46. A cobrança da multa não desobriga o Sindicato signatário do cumprimento das obrigações 
contidas no termo. 

 

 

 

HOTEIS 

 

   TERMO DE COMPROMISSO nº ____________ 

 Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2.003, no auditório do Centro de 
Recepção de Visitantes da Usina Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu/PR, , com a presença da 
Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do Promotor de Justiça, Dr.  
LUIZ FRANCISCO BARLETA MARCHIORATTO, do SubDelegado Regional do Trabalho, GILBERTO 
MONTEIRO BRAGA, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu a empresa 
______________________________________________________________________________
______________________________________________                                                          
inscrita no CNPJ sob o nº__________________________________               com endereço na 
Rua ______________________________________________________________                                 
representado pelo Sr.____________________________________     para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-
se a: 

1.Abster-se de contratar ou utilizar o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 
16 (dezesseis) anos, em qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, e quanto a este 
apenas a partir dos 14 (quatorze) anos de idade e desde que atendidos todos os requisitos 
previstos na Lei 10.097/2000, com observância das diretrizes estabelecidas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, sendo que o trabalho do maior de 16 (dezesseis) anos somente 
deve ser permitido uma vez garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários, 
respeitando-se, ainda, a proibição de trabalho insalubre, perigoso, noturno e penoso aos 
trabalhadores com idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
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2.Não permitir o ingresso de crianças e adolescentes até 18 anos de idade, desacompanhados 
dos pais ou responsável, acompanhados ou não de hóspedes adultos, nas acomodações do 
estabelecimento, para fins de permanência ou pernoite. A ausência dos pais ou responsável 
somente poderá ser suprida em havendo autorização expressa destes.  

 

3.Não divulgar e nem permitir a divulgação ou distribuição e exposição de material referente a 
oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de 
configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

4.Realizar, no período de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de capacitação de 
TODOS os seus empregados, em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação da 
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que recebam 
orientações amplas sobre a temática. 

 

5.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

6.Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, 
nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados às atividades de 
crianças e adolescentes. 

 

7.Inteirar-se acerca da existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial Infanto-
Juvenil, que concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas que se 
engajam na luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de Proteção. 
Informações diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.  

 

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou privadas, que 
integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de comunicação que 
possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade brasileira e internacional, os 
nomes dos hotéis enquanto efetivos defensores dos direitos das crianças e adolescentes.  

8.Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos de 
crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades que 
assinam o presente documento. 
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9.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e 
Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 

10.O disposto nos itens 05, 06 e 07 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01, 02, 03, 04 e 08. 

 

11.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Comitê 
Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

12.A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

 

 

 

JORNAIS 

 

TERMO DE COMPROMISSO nº  

 

                     Procedimento Investigatório nº  

 

Às 14 horas do dia 05 de julho de 2006, na sede da Procuradoria Regional do 
Trabalho da Nona Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET 
MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa 
___________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________________________, com endereço na Rua 
_______________________________________________ , Curitiba - PR, representado por 
__________________________________________________________________,  RG n.º 
___________________________________________,                             para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 
que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 
estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 
formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 
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criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor de 18 anos de 
idade não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 
trabalhador adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 
pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 
relações de trabalho;” 

 

vêm a empresa firmar Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1. Não permitir publicação de anúncios de empregos, viagens  ou qualquer atividade que 
guarde relação com o oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, 
sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente, especialmente quando sugerir o 
envolvimento de crianças e adolescentes. 

  

2. A buscar prévia autorização junto à Comissão Interinstitucional de Combate à Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes do Paraná antes da publicação de anúncios 
quando houver dúvidas no que se refere à configuração do disposto no item 1. 
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3.Desenvolver políticas empresariais e éticas contra qualquer forma de exploração sexual e 
exploração do trabalho de crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na 
imagem e filosofia da empresa e/ou instituição; 

 

4.Informar, sensibilizar e orientar os diversos segmentos da sociedade sobre os termos 
pactuados neste documento bem como a legislação vigente, para permanentemente agirem 
contra todo ato que caracterize exploração sexual de criança e adolescente, denunciando os 
atos e fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, a seus superiores e às autoridades 
públicas; 

 

5.Estabelecer cláusulas nos contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, em especial do setor do turismo, como hotéis, hospedarias, agências de viagens, 
agências de manequins e modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e 
propaganda, estúdios fotográficos, agências de acompanhantes de executivos e demais 
prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada, 
declarando explicitamente a rejeição a qualquer forma de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, incluindo que a previsão de rescisão contratual e/ou a não recontratação dos 
serviços em havendo notícia do envolvimento de representantes ou empregados dos seus 
contratados. Está compreendida na presente obrigação a responsabilidade de orientar todos os 
seus contratados, alertando-os que ao firmarem contrato com requerido, os contratantes 
assumem a responsabilidade solidária sobre eventual reparação de natureza pecuniária, civil ou 
criminal.   

 

6.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

7.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas nos itens 01 e 05, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por obrigação 
descumprida, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de 
Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 
da Lei 7.347/85. 

 

8. O disposto nos demais itens ficam isento de multa eis que se tratam de orientação cujo 
eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao descumprimento 
dos itens 01 e 05. 

 

9.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho,  por este Ministério Público do Trabalho, pela Comissão  Interinstitucional de 
Combate à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes do Paraná e/ou pelo 
Conselho Tutelar. 
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10. A cobrança da multa não desobriga a empresa do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

                                                           

 

 

 

HOTEL 

 

TERMO DE COMPROMISSO nº 522/01 

                       Procedimento Investigatório nº 916/01 
 

Às 09:32 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença do Procurador Regional do Trabalho, Dr. 

ALVACIR CORREA DOS SANTOS, compareceu a empresa KASSIA HOTEL LTDA., inscrita no CNPJ 

sob o nº 00.068.115/0001-18, com endereço na Rua Othoniel Taborda de Reinhardt, nº 441, 

Bairro Xaxim, Curitiba - PR, representado pelo Sr. PLÍNIO LUIZ BONANÇA, OAB/PR nº 24.449 e a 

CONSELHO TUTELAR DE CURITIBA, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, nº 792, Curitiba – 

PR, representada pela Sra. MARIA ROSA C. DE MELLO, Conselheira Tutelar, RG nº 

9.071.924/SP, para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 

que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 

estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 

formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 

criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 

pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

[RD16] Comentário: Outro de 
hotel? Acima, já um titulo dedicado 
aos hotéis. Não acha melhor compilar 
num espaço só? Ou, se se tratar de 
mesmo conteúdo obrigacional, não é 
melhor excluir, para enxugar o 
Manual? Pelo que parece,  os abaixo 
relacionados tem o mesmo conteúdo. 
Verificar isso. 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 

de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 

ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 

referidas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 

permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 

trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 

maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 

seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 

pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 

desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 

necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 

relações de trabalho;” 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

1. Abster-se de utilizar o trabalho de menores de dezoito anos para fins de 
prostituição/exploração sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou ainda em 
locais ou serviços que sejam prejudiciais a sua moralidade; 
 
2. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória dos 
Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 
 
3.Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento de 
identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 
 
4.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 
 
5.Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 
 
6.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança/adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do 
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art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 
647/94. 
 
7.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 02, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por falta de 
apresentação do documento de identificação relativamente a cada trabalhador(a) do 
estabelecimento, por ocasião da abordagem fiscalizatória referida no item 02, reversível ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da 
Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

8.A obrigação descrita no item 02 será exigida após o prazo de dez dias a contar desta data a 
fim de facilitar a reunião da documentação dos trabalhadores do estabelecimento. 
 

8. O disposto nos itens 03, 04 e 05 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01 e 02. 
 
9. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 

Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar 
Municipal. 

 

10. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 
 

 

ALVACIR CORREA DOS SANTOS 
Procurador Regional do Trabalho 

 
 

 ___________________________  _________________________ 

 Empresa     Conselho Tutelar de Curitiba 

 
 

    Andresa de Oliveira Menarim 

                                                               Técnico Administrativo   

 

TERMO DE COMPROMISSO nº 772/02 

                       Procedimento Investigatório nº 574/02 
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Às 10:30 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. 
MARGARET MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa WISKARIA DOM GENARO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 72.469.554/0001-43, com endereço na Rua Visconde de Nácar, 1.075, 
Curitiba - PR, representado pelo Sr. EMILIO MUZAKI, RG n.º 310.027-8, contador, , para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 
que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 
estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 
formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 
criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 
permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 
trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 
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pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 
relações de trabalho;” 

 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1.A não se utilizar do trabalho de menores de dezoito anos para fins de prostituição/exploração 
sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou em qualquer atividade, em razão da 
natureza do estabelecimento (local ou serviço prejudiciais à formação moral); 

 

2. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória dos 
Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 

 

3. Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento 
de identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 

 

4. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

5. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 

 

6.Registrar e manter registrados todos os seus empregados, na forma do disposto do artigo 29 
e 41 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a observância dos consectários legais daí 
decorrentes. 

 

7.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança/adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do 
art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 
647/94. 
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8.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas no item 02, 03 e 06, o 
estabelecimento sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 
por obrigação descumprida e trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da 
Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

9.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

10.A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

 

 

  BOATE 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N º 170/2009 

REPRESENTADO : BAR BOM CLIMA 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº      /2009 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

[RD17] Comentário: Colocaria 
letra D. Pergunto, todavia, se não é 
repetição do TAC que já consta dentro 
do próprio Manual. Se sim, tirar um 
dos dois. 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 
referidas; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

 

BAR BOM CLIMA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº xxxxxxxxx, com sede à Rua 
xxxxxxxxx, nesta cidade, através de seu representante legal e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, comerciante, CPF xxxxxxxxx, RG xxxxxxxxxxx, , com residência  xxxxxxxxxxxxxxxx, São 
Luís,  doravante denominados  COMPROMISSÁRIOS, nos autos do Procedimento Preparatório 
nº 148/2009, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  DE 
AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra. Virgínia de Azevedo Neves Saldanha, nos termos seguintes:  

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto deste TAC é a adequação da conduta dos Compromissários e 
de todas as pessoas jurídicas de que fizerem parte e vierem a participar  e das empresas que 
são e vierem a ser proprietários ou dirigentes às prescrições legais, mediante as obrigações de 
fazer ou de não fazer abaixo consignadas, cujo cumprimento se dará sob cominação de multa 
(astreinte), nas condições de prazo, modo e lugar estabelecidas. 

 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Abster-se de admitir ou manter empregado sem o respectivo registro 
em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, nos termos do art. 41 da CLT; 

CLÁUSULA TERCEIRA – Anotar as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
de todos os seus empregados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o início da relação 
contratual, em conformidade com as normas contidas no art. 29 CLT; 

CLÁUSULA QUARTA - Abster-se de admitir em qualquer espécie de trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos; 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Não admitir o trabalho de menores de 18 anos  em quaisquer de seus 
estabelecimentos; 

CLÁUSULA QUINTA  – Não permitir que menores de 18 (dezoito) anos trabalhem em situações 
de risco (trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso);  

CLAUSULA SEXTA -  Não efetuar/permitir/tolerar a exploração sexual  de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos;   

CLAUSULA SÉTIMA -   Abster-se de hospedar criança ou adolescente em hotel, motel, pensão 
ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável, nos termos do artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

CLÁUSULA OITAVA – Promova o imediato cumprimento da  lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CLÁUSULA NONA - Anexar o presente termo de ajuste de conduta na contra-capa de abertura 
do livro de inspeção do trabalho. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - O Ministério Público do Trabalho, diretamente ou através do Ministério 
do Trabalho e Emprego, velará pela fiel observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no 
presente termo de ajuste  acarretará aos COMPROMISSÁRIOS inadimplentes  a multa no valor 
de R$  2.000,00 (dois mil reais) por cada dispositivo não cumprido e por trabalhador/criança ou 
adolescente encontrado em situação irregular, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador),   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a 
partir da data de assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de 
revisão das cláusulas e condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério 
Público do Trabalho. O presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos 
termos do art. 5º, § 6º da Lei 7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de 
descumprimento, será executado perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º,  da 
Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto 
nos artigos 10 e 448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura 
jurídica das signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                                 São Luís, 25 de junho de 2009. 

 

6.4 PROJETO (MPT/MPE) 

 

 

PROJETO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES * 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Em junho de 2008, por iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça e da 1ª Vara da 
Infância e da Juventude da comarca de São Luís, foi assinado um protocolo de intenções, 
envolvendo diversas entidades públicas, pelo combate à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

 

 O Ministério Público do Trabalho, pela 16ª Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª 
Região, que ainda não havia assinado o protocolo de intenções, propôs a realização de uma 
reunião, com basicamente os mesmos órgãos signatários do protocolo antecitado,  para 
apresentar seu interesse de  contribuir no combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, considerada pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000), bem assim por sua regulamentação (Decreto 
nº 6.481, de 12 de junho de 2008), uma das piores formas de trabalho infantil

6
. 

                                                           
* Márcio Thadeu Silva Marques, Promotor de Justiça da Infância e da Juventude em São 

Luís/MA, Virgínia de Azevedo Neves Saldanha – Procuradora do Trabalho no Maranhão 

 

6 Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008: Art. 4
o
  Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e 

“c” do artigo 3
o
 da Convenção n

o
 182, da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil: 

(...) II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 

comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
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 Na aludida reunião, foram apresentadas duas proposições: 

a) Ação articulada, para identificação dos pontos de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, e atuação conjunta para seu enfrentamento; 

b) Utilização privilegiada do poder de polícia sancionatório da Administração Pública, 
como forma de  obter o fechamento dos pontos de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

  Após discussões, foi aprovada pelos presentes, a idéia de atuação conjunta, em 
estratégia de sufocamento da higidez financeira dos estabelecimentos que servem de fachada 
para os locais dessa prática criminosa, derivando dessas autuações elementos a embasar a ação 
penal, em especial na forma do art. 244-A do ECA

7
, que devem ser encaminhadas aos órgãos 

competentes pata essa atuação. 

2. JUSTIFICATIVA 

 Após a assinatura do protocolo de intenções patrocinado pela Corregedoria Geral da 
Justiça e pela 1ª Vara da Infância e da Juventude  da Comarca de São Luís,  demandou-se  o 
detalhamento das ações conjuntas para que seu objetivo fosse atingido. 

 O Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, ao explicitar, para fins de aplicação das 
alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3

o
 da Convenção n

o
 182, da OIT, que a utilização, demanda, 

oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de 
pornografia ou atuações pornográficas, integram as piores formas de trabalho infantil, reforça a 
possibilidade de, também pela via da fiscalização das relações trabalhistas, estabelecer 
estratégias de combate a essas práticas. 

 

 É a doutrina da proteção integral albergada em nosso ordenamento pela expressa 
redação do art. 227 da Constituição Federal

8
  e pela Convenção da ONU sobre Direito das 

                                                                                                                                                            
 

7
 ECA: Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2

o
 

desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1
o
 Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que 

se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. 

(Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

§ 2
o
 Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de 

funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

8 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
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Crianças (Decreto nº 99.170/90), esta pela via de ingresso trazida pelo § 2º do art. 5º
9
 da Lei 

Maior. O melhor interesse objetivamente considerado implica em ações articuladas de todos os 
co-obrigados (Estado, família e sociedade) em torno dos seguintes eixos: a promoção, proteção 
e garantia de direitos, bem assim  a prevenção de qualquer violação ou ameaça de violação. 

 

 Não é de forma diversa que o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentação 
ordinária dos dispositivos constitucionais referidos

10
, repete, em seu art. 5º, a parte final do art. 

227.  

 

 Sobre o tema, Maria de Fátima Carrada Firmo
11

 assim se manifesta: 

 

“Cada ameaça ou lesão a direito, garantindo à 
criança e ao adolescente, caberá  ser apreciado pelo 
Poder Judiciário, impondo-se a devida  reparação e3 
responsabilização do(s)  respectivo(s) infrator(es), à 
vista  do que prevê  a Carta Federal, em seu art. 5º, 
XXXV, ‘ a lei não excluirá da aprecia ão do Judiciário 
lesão ou amea a a direito’ 

(...) 

À vista do art. 227, da Constituição Federal, e dos 
arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
impõe-se à família, ao Estado e à sociedade 
providências  que cada um, isolado ou de forma 
concorrente, deverá tomar  para que não sejam 
violados os direitos  da criança e do adolescente, 
garantidos pela Constituição Federal, pelo ECA e 
demais leis. 

Como já vimos nos capítulos anteriores, a cada um  
desses entes responsáveis impõe-se normas 
específicas e, portanto, há de se cobrar  judicialmente 
o descumprimento das normas ao(s) respectivo(s) 
responsável(is), visto que  cada um deve  ser 
responsabilizado na devida  proporção de sua 
responsabilidade [...] pois, se não se impõe  aos 
responsáveis  a reparação  do descumprimento  da 
norma constitucional ou infraconstitucional, não se 
pode  falar em responsabilidade , uma vez que , 
conforme bem esclarece  o respeitável mestre João 
Francisco Sauwen Filho (dissertação de mestrado),  
responsabilidade é a força coercitiva  que coloca  o 

                                                           
9
 § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 
10 Acresça-se aqui o art. 228 da Constituição, que limita a inimputabilidade penal pelo critério 

etário. 
11

 FIRMO, Maria de Fátima Carrada. A criança e o adolescente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Rio de Janeiro, Renovar, 1999. p. 110/112. 
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indivíduo  (ou o Estado) na situação  de ter de sofrer, 
inexoravelmente, as conseqüências  de suas eventuais  
transgressões  às normas que lhe são impostas. 

‘ Responsabilidade é o instituto em relação ao qual a 
lei confere a determinada pessoa  aptidão jurídica  
para responder  perante  a ordem jurídica por ato 
praticado por ela ou por terceiro, ou em virtude  de 
determinado fato jurídico. Como regra, a 
responsabilidade emerge  de ato ilícito, violador  de 
regra jurídica e, desse modo, pode alcançar  mais de 
uma esfera conforme a natureza  da norma violada. 
Daí poder-se qualificar a responsabilidade  como civil, 
penal ou administrativa, na medida em que  for 
vulnerada, respectivamente, norma civil, penal ou 
administrativa’   arvalho Filho, 1995, os. 11/12 . 

Posto que, em regra, não há direito juridicamente  
protegido sem que haja  possibilidade  de se exigir  
sua tutela perante o Poder Judiciário, nem existe   
responsabilidade sem imposição de reparação, bem 
como que para cada direito previsto no ordenamento 
jurídico existe uma ação que o garanta, para que  os 
direitos constitucionais e  infraconstitucionais  
tenham aplicação garantida e eficácia  no cotidiano 
da sociedade, necessário se faz traçar  um elo entre  
cada direito  da criança e do adolescente, o(s) seu(s) 
respectivo(s) responsável(is) e as ações judiciais que 
os garantam”.   

     

 A COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por meio do Requerimento 
nº 02, de 2003-CN, “com a finalidade investigar as situações de violência e redes de exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Brasil”, foi presidida pela Senadora Patrícia Saboya Gomes 
e teve como Relatora a Deputada Maria do Rosário, foi instalada no mesmo ano e teve seu 
relatório aprovado em julho de 2004. Foi a segunda investigação parlamentar mista do 
Congresso Nacional sobre o tema e considerou profundamente as questões ligadas ao tema, 
inclusive propondo soluções legislativas que reforçam o poder  de polícia  administrativa, como 
a recente Lei nº ?????? 

 A Resolução nº 06/2002, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente maranhense, estabeleceu o atual Plano Estadual de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes e aponta a necessidade de se ter efetivo exercício do 
poder de polícia administrativa sobre atividades que estimulam ou promovem condições para a 
exploração sexual infanto-juvenil, no mesmo sentido de documentos como o já aludido 
relatório da CPMI e o que tratou da CPI Estadual

12
 sobre o mesmo tema, além dos resultados 

locais iniciais do PAIR. 

                                                           
12

 CPI promovida pela Assembléia Legislativa, para apurar “denúncias de violência praticada 

contra crianças e adolescentes, quer na exploração do trabalho infantil como na exploração 

sexual, envolvendo, inclusive, assassinato e emasculação de meninos”, constituída pela 

Resolução Administrativa nº 1.343, de agosto de 2003, com base no Requerimento nº 281/03, de 

autoria da Sra. Deputada Helena Barros Heluy (PT), que a presidiu, e prorrogada pela Resolução 

Administrativa n.o 109, de 09 de março de 2004, tendo funcionado de 26 de agosto a 23 de abril 

de 2004, sendo seu relator o Relator Deputado CÉSAR PIRES (PFL). 
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 Assim, o presente projeto implica em planejamento local do Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização, no 
sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de estabelecimentos que promovam, 
direta ou indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-adolescente, por meio 
da atuação seletiva, segundo o modelo de casos exemplares, com o fim de  combater a 
naturalização dessa conduta no meio social, desestimulando-a. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 3.1.1 – Estabelecer as bases para uma ação articulada permanente de órgãos Sistema 
de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e 
responsabilização, no sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de 
estabelecimentos que promovam, direta ou indiretamente, a violência sexual contra a 
população infanto-adolescente, por meio da atuação seletiva, segundo o modelo de casos 
exemplares, com o fim de combater a naturalização dessa conduta no meio social, 
desestimulando-a. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 3.2.1 – Promover a ampliação do Protocolo de Intenções capitaneado pela 
Corregedoria Geral da Justiça e pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Luís, 
formalizando a adesão de novos órgãos Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização; 

 3.2.2 – Realizar experiência-piloto de atuação integrada de órgãos Sistema de Garantia 
de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização, 
na capital do Estado, para o esboço de modelo de ação e fluxograma de atividades voltados à 
responsabilização civil e administrativa de estabelecimentos que promovam, direta ou 
indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-adolescente ; 

 3.2.3 – Encaminhar aos órgãos competentes os resultados da experiência-piloto que 
possam movimentar a responsabilização criminal dos responsáveis pelos estabelecimentos 
abordados; 

 3.2.4 – Registrar, criticar e aprimorar o esboço de modelo de ação e fluxograma de 
atividades utilizados na experiência-piloto, na capital do Estado para sua aplicação em Caxias e 
Imperatriz; 

 3.2.5 – Aplicar, em Caxias e Imperatriz, o modelo e fluxogramas  elaborados a partir da 
discussão da experiência-piloto da capital; 

 3.2.6– Registrar e criticar os resultados obtidos nas experiências de Caxias e Imperatriz 
para a elaboração de modelo de ação e fluxograma de atividades permanentes e articulada de 
órgãos Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de 
defesa e responsabilização, no sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de 
estabelecimentos que promovam, direta ou indiretamente, a violência sexual contra a 
população infanto-adolescente, por meio da atuação seletiva, segundo o modelo de casos 
exemplares, com o fim de combater a naturalização dessa conduta no meio social, 
desestimulando-a. 

 3.2.7 – Encaminhar aos órgãos competentes os resultados das experiências de Caxias e 
Imperatriz que possam  movimentar a responsabilização criminal dos responsáveis pelos 
estabelecimentos abordados. 
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 3.2.8 – Elaborar relatório final do projeto, difundindo-o aos órgãos do eixo de defesa e 
responsabilização integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescentes 
(SGD). 

4. DO PODER ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO
13

 

4.1 – SOCIEDADE DE RISCO
14

 

 

A sensação de desproteção hoje vivida em qualquer sociedade é assim comentada por Maria 
Lea Monteiro de Aguiar: 

“O trabalho de  ândido Furtado Maia Neto, A CRIMINOLOGIA E A 
POLÍTICA CRIMINAL na AMÉRICA LATINA (1985), enfoca a 
desproteção do cidadão e, em conseqüência, sua insegurança 
frente aos poderes  econômicos e sociais. A impossibilidade  de o 
Estado oferecer tutela  jurídica à maioria da população é atribuída 
à politização  dos sistemas de justiça e à predominância  dos 
interesses grupais no Brasil. O direito penal difuso, diz ele, não 
oferece  às comunidades lesadas a segurança jurídica, 
simplesmente porque deixa de castigar certas condutas, ainda que 
estejam criminalizadas em códigos e leis penais especiais. 

(...) 

As (i)legalidades da classe dominante, segundo Foucault, 
sobrevivem através  do confinamento das (i)legalidades  das 
classes dominadas (Cerqueira e Nader, 1997), sendo a lei  sempre  
uma composição  de ilegalismos, que ela diferencia  ao formalizar. 
Basta considerar o Direito  das sociedades comerciais, diz Delleuze 
(1998) no seu estudo sobre  Foucault, para comprovar  que as leis  
não se  opõem à ilegalidade, mas se organizam  de tal forma que  
umas não cumprem as outras. A lei seria, então, uma gestão 
desses ilegalismos, permitindo alguns, tolerando ou inventando 
outros, seja como privilégio das classes dominantes ou como 
compensação para as classes dominadas. E, assim, as mudanças 
na lei são, em essência, uma nova distribuição dos ilegalismos, 

                                                           
13

 Os próximos tópicos são extraídos do artigo O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO VS  A 

TUTELA PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO: O PROBLEMA DA NATUREZA JURÍDICA DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

E O VETO AO ART. 4º DA LEI Nº 11.577, DE 22 NOVEMBRO DE 2007, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A DIVULGAÇÃO 

PELOS MEIOS QUE ESPECIFICA DE MENSAGEM RELATIVA À EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES APONTANDO FORMAS PARA EFETUAR DENÚNCIAS, de autoria do Promotor de Justiça 

Márcio Thadeu Silva Marques 

 
14

 Os dois próximos capítulos reproduzem parte do artigo A TUTELA PENAL NA SOCIEDADE DE 

RISCO: O PROBLEMA DA MODERNIZAÇÃO REFLEXIVA E O CRIME  DE DANO ABSTRATO 

PREVISTO PELO PROJETO DE LEIS DO SENADO Nº 25/2004 SOBRE PORNOGRAFIA INFANTIL NA 

INTERNET POR MEIO DA EMENDA  Nº 2, APRESENTADA  PELA CÂMARA, ACRESCENTANDO O 

NÚCLEO “PORTAR” IMAGENS PONOGRÁFICAS OU DE SEXO EXPLÍCITO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, de autoria do Promotor de Justiça Márcio Thadeu Silva Marques, ainda não 

publicado. 
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entre outras razões, porque as infrações tendem a mudar  de 
natureza” 

15
 

  

Não obstante esse sentimento de desproteção e a constatação de que a mera produção 
legislativa não a supera, insiste-se, como adverte, Jésus-Maria Silva Sanchez, na expansão do 
Direito Penal, ante o descrédito de outras instâncias de proteção e  a configuração de uma  
sociedade  de “sujeitos passivos”

 
. A razoabilidade ou não dessa expansão depende da 

caracterização da tutela penal sobre os interesses coletivos, tidos, na expressão de Alexy
16

, 
como os referentes a bens que conceitualmente, fática ou  juridicamente  são de impossível 
divisão, ou não distributivos

17
.  

 

 Possegue Sanchéz: 

 

“Desde a enorme difusão da obra de Ulrich Beck, é lu ar comum 
caracterizar o modo social  pós-industrial  em que vivemos como ‘ 
sociedade do risco’ ou ‘ sociedade de riscos’  Risiko esellschaft . 
Com efeito,  a sociedade atual aparece caracterizada, 
basicamente, por um âmbito econômico  rapidamente variante e 
pelo  aparecimento de  avanços  tecnológicos  sem paralelo em 
toda a história da humanidade.  O extraordinário desenvolvimento  
da técnica  teve, e continua tendo,  obviamente, repercussões 
diretas em um  incremento do bem-estar individual. Como  
também  as têm a dinâmica dos fenômenos  econômicos. Sem 
embargo,  convém  não ignorar suas conseqüências  negativas. 
Dentre elas, a  que  interessa aqui  ressaltar é a  configuração do 
risco de procedência  humana como fenômeno social estrutural. 

(...)  

O progresso técnico dá lugar, no âmbito da delinqüência dolosa 
tradicional (a cometida com dolo direto ou de primeiro grau), a 
adoção de novas técnicas como  instrumento que lhe permite  
produzir resultados especialmente lesivos; assim mesmo surgem 
modalidades delitivas dolosas de novo cunho que se projetam  
sobre espaços abertos pela tecnologia. A criminalidade, associada 
aos meios informáticos e à internet ( a chamada 
ciberdelinqüência), é, seguramente, o maior exemplo de tal 
evolução. Nessa medida, acresce-se inegavelmente a vinculação do 
progresso técnico e o desenvolvimento das  formas de  
criminalidade organizada, que operam internacionalmente e 

                                                           
15

 AGUIAR, Maria Lea Monteiro de . O aparato de combate ao crime  e a sensação de 

insegurança in  Revista Mal-estar e subjetividade, setembro/2005, ano/vol. V, número 002, 

Universidade de Fortaleza, Fortaleza. P. 235/236. 
16

 Apud Sanchez. Op cit. p. 28 
17

 A lei que proíbe a lavagem de dinheiro, por exemplo, é por Sanchéz considerada, ao mesmo 

tempo, exemplo da razoabilidade e da irrazoabilidade dessa expansão, ao definir, na primeira 

acepção, a necessária vedação ao ingresso maciço, na economia, do que chama de “dinheiro 

negro”, enquanto, na segunda acepção,  reprova a criminalização da utilização de pequenas (ou 

médias) quantias desse mesmo capital, por entendê-las penalmente irrelevantes (seria o caso, por 

exemplo, da utilização do prêmio de uma extração do “jogo do bicho” por um apostador pobre?). 
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constituem  claramente  um dos novos riscos para os  indivíduos ( e 
os Estados). Mas, é, ainda, fundamental – e, dependendo do ponto 
de vista, mais ainda que no âmbito das formas intencionais de 
delinqüência – a incidência dessas novas técnicas na configuração 
do âmbito da delinqüência não-intencional (no que, desde logo, é 
secundária sua qualificação como dolosa-eventual ou culposa). Isto 
é, as conseqüências lesivas  da  ‘ falha técnica’, que aparecem  
como um problema central nesse modelo, no qual se parte  de que 
um certo percentual de acidentes graves  resulta  inevitável à vista 
da complexidade dos desenhos técnicos. Assim, se trata de decidir , 
entre outras coisas, a questão crucial  dos critérios  de localização 
das ‘falhas técnicas’, ou no âmbito  do risco penalmente relevante, 
ou no âmbito  próprio do risco permitido”

18
.  

 

Aqui o primeiro ponto de relevância para a proposta: a necessidade de se estabelecer, na 
sociedade de riscos, os limites de atuação do direito penal mesmo em face de bens difusos e 
essenciais à caracterização dos direitos humanos universalizados, sem qualquer distinção, como 
o critério etário, isto é, os direitos de crianças e adolescentes. A problematização se dará, nos 
próximos itens, a partir  da análise das conseqüências dessa expansão do direito penal, 
principalmente com o advento das soluções de tipificação dos perigos de dano abstrato e as 
alternativas, em outras linhas de responsabilização, para as hipóteses. 

  

4.2  – MODERNIZAÇÃO REFLEXIVA 

 

Na sociedade pós-industrial, a questão da caracterização da modernidade, segundo Eduardo 
Medeiros Cavalcanti, refletindo sobre palavras de Beck, proporciona a consideração de uma 
modernização simples (modernização da tradição) e a modernização reflexiva (modernização 
da sociedade industrial). A modernização reflexiva  desdobra-se  nos aspectos referentes à 
relação  entre a produção da riqueza  e a produção dos  riscos, bem como  nas contradições e 
paradoxos  próprios  do excesso de produção  da sociedade industrial. Resume Cavalcanti, ao 
afirmar que a modernidade reflexiva  implica  na autoconfrontação. O fim das relações 
tradicionais de  trabalho e emprego, as novas formulações dos arranjos familiares, a 
descaracterização da produção como impulsionadora da economia são, dente outros, temas 
dessa modernidade reflexiva, como também são a despersonalização e a imaterialidade das 
relações entre os indivíduos, decorrentes da sublimação da realidade concreta pela realidade 
virtual, proporcionada pela onipresença da internet

19
. 

 

A quebra das tradições têm gerado uma perplexidade que é respondida pelo crescente 
sentimento de que são imprescindíveis  as relações de cooperação e divisão funcionais, o que 
torna as interdependências sociais formuladoras do conceito de que  “a proteção de certos 
bens jurídico-penais  individuais e coletivos  depende da realização de condutas positivas – de 
controle  dos riscos – por parte de terceiros e do Estado”. E continua Cavalcanti aduzindo que, 
desse modo, “ as esferas individuais de organização já não são mais autônomas, mas se 
produzem ‘ de modo continuado  fenômenos – recíprocos – de transferência y assunción de 

                                                           
18

 Op. cit. p. 29/30 
19

 Cavalcanti, Eduardo Medeiros. Campinas, LZN, 2005. p. 152 e segs. 
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funciones  de aseguriamento de esferas ajenas’”, para concluir que “ neste contexto,  restam 
sobrevalorizados os crimes de comissão por omissão”

20
. 

 

Com o fim do tradicionalismo social (v.g. casa e trabalho), enfraquecidas  as funções 
tradicionais e os referenciais ideológicos, pelo que “ devido ao desgaste do discurso técnico-
científico para compreender a complexidade  atual dos riscos e à impossibilidade  de 
autodescrições  da sociedade contemporânea,  surgem  desorientação, insegurança, medo do 
outro e medo do diverso”

21
.  Cavalcanti explicita seu pensamento, nos termos seguintes: 

 

“A título de síntese, a li ão de Beck dia nostica a sociedade de 
risco: 

‘ Em la  lobalidad de la contaminación y de  las cadenas  
mundiales de alimentos y productos, amenazaz de la vida em la 
cultura industrial  recorren  metamorfosis sociales del peligro: 
regras cotidians de la vida son puestas  del revés.  Los mercados se 
hunden. Domina la carência em la sobreabundancia. Se 
desecadenan riadas de  pretensiones. Los sistemas jurídicos no 
captan  los hechos. Lãs preguntas más evidentes consechan  
encogimientos de hombros . Los  tratamientos médicos fracasan . 
Los edifícios  cientificos de la racionalidad se vienen abajo. Los 
gobiernos  tiemblam.  Los votantes indecisos huyen. Y todo esto sin 
que las consecuencias que  sufren  los seres humanos tuvieran  
al o a ver com sus acciones, sus daňos com sus obras, y mientras  
que para nuestros  sentidos  la realidad  no cambia em absoluto’. 

Por isso, saindo da cena o Estado-segurança, próprio do Estado-
previdência, emergindo, por conseqüência, a insegurança e o 
medo, ganham força  os princípios da prevenção e da precaução. 
Com as incertezas da sociedade do risco, deve-se sempre, para que 
se possa falar  em futuro,  procurar  saber ou se informar sobre  os 
riscos (princípio da prevenção). E, sendo o caso de verossimilhança 
de incerteza sobre  a ocorrência e a gravidade dos riscos,  deve-se 
ter a obrigação tanto de se abster, quanto de  redobrar a 
prudência( princípio da precaução). O princípio da precaução surge 
como a  

... forma contemporânea da prudência  face  a um risco 
transformado – a maneira contemporânea  de assumir  as 
promessas do futuro, de aceitar  a aposta  do futuro em uma 
sociedade confrontada com riscos maiores e irreversíveis. 

Daí a freqüência dos crimes de perigo,  precipuamente de perigo 
abstrato. Os crimes de perigo abstrato  nada mais pretendem  
senão proibir condutas  que, mesmo  não ligadas  concretamente à 
realização  de futuros danos – caso típico do chamado crime  de 
perigo concreto -, já  correspondem por si  mesmas  à certa 
danosidade social, em razão, sobretudo, da incerteza  sobre a 

                                                           
20

 Cavalcanti. Op. cit. p.  158 
21

 Op. cit. p. 161. 
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ocorrência  e a gravidade  dos riscos  que possam decorrer de tais 
condutas”

22
 

 

Além disso e em reforço ao predomínio da precaução como  horizonte da do direito penal da 
modernidade reflexiva, Dias afirma que a dogmática penal do risco trará uma substancialíssima  
fatia de “crimes de omissão e, sobretudo, crimes de negligência, sob a forma de negligência  
grave ou grosseira”

23
, importando no aprimoramento de sua distinção, o que reforça a 

compreensão de que a interdependência gera extrema complexidade e demanda inafastável  
produção legislativa de tipos penais que se afastam da mera reparação do bem jurídico 
tutelado, importando em uma postura diferenciada da visão clássica do direito penal como 
ultima ratio. 

 

 Mas é o próprio Dias quem  afirma que  

 

“ os caminhos do futuro direito penal passam antes pela supera ão  
daquela razão técnica instrumental e, assim, pela redescoberta do 
axioma onto-antropológico que preside a função penal, produtor 
de uma imagem do Homem com ser-com ou ser-para os outros. 
Nisto reside a melhor  potecção que o direito penal  pode  oferecer 
às gerações futuras, sem que  para tanto  precise de renunciar ao 
(ou modificar o) paradigma estabelecido  pela modernidade. 

O novo século e o novo milênio  devem, em conclusão, assistir  à 
persistência da função  do direito  penal de exclusiva  tutela 
subsidiária  de bens jurídico-penais tanto individuais e pessoais, 
como sociais e transpessoais; porque  essa função é exigida pelo 
ideário  personalista,  pelo patrimônio irrenunciável  dos direitos 
humanos, numa palavra, pelo quadro axiológico de valores  que 
nos  acompanha desde o éculo XVIII e deve ser aperfeiçoado  no 
futuro – mesmo  num futuro em que se tenha  mudado 
radicalmente a relação entre o Homem e a Natureza. O direito 
penal deve  continuar a resguardar-se  de tentativas de  
instrumentalização como forma de governo , de propulsão e 
promoção de finalidades da política estadual , ou de  tutela de 
ordenamentos morais  - porque  aí mesmo abica o movimento de 
secularização que representa como um dos  factores mais 
importantes  de superação  da razão instrumental. A dogmática  
penal deve evoluir , fornecendo  ao aplicador critérios e 
instrumentos  que não  podem ser decerto  os do século passado 
como formas adequadas  de resolver  os problemas do século XXI; 
mas  sem por isso  ceder á tenta ão  de ‘do máticas alternativas’  
que podem, a todo momento,  volver-se  em ‘alternativas á 
dogmática’ incompatíveis com a re ra do Estado de direito e, como 
tal, democraticamente ilegítimas. 

Deste modo há o direito de esperar que os novos  e grandes  
perigos da sociedade pós-industrial possam ser contidos  dentro 
dos limites  ainda  comunitariamente suportáveis, num quadro  

                                                           
22

 Id ibid 
23

 Dias, Op. cit. p 64. 



210 

 

axiológico regido pelos valores da vida, da dignidade humana e da 
solidariedade; e comunitariamente suportáveis tanto  por nós 
próprios, como pelas gerações futuras que temos todos  o dever 
indeclinável de,k dentro de nossas forças e de nossa previsão 
prote er”

24
. 

 

Se é verdade, então, que a sociedade de riscos impõe uma perspectiva da dogmática penal que 
não afaste a possibilidade de o direito penal atuar preventivamente  em defesa de bens 
jurídicos  irrenunciáveis, como os comprometidos com as gerações futuras (por exemplo, o 
repúdio a todas as formas de exploração sexual de crianças, como exposto pelo § 4º do art. 227 
da Constituição Federa); verdadeira também é a afirmação de que há limites a esta expansão 
do direito penal. Segundo Engisch, citado por Eduardo Reale Ferrari, “o processo legiferante-
penal deve passar por uma obrigatória relação trifásica, em que, na primeira fase, o legislador 
deverá enxergar,, na realidade, quais  os bens jurídicos  atuais que são dignos  e carentes de 
proteção penal”

25
 

 

É o exame dessa possibilidade legiferante-penal à luz do princípio da lesividade  ou da 
ofensividade conjugado ao conceito da dignidade penal, entendida como  o “ juízo  qualificado 
da intolerabilidade social”

26
, ou seja, deve se verificar se a conduta é digna de pena o que 

ocorre quando  tal conduta “expõe  gravemente a perigo as relações sociais  no interior  da 
comunidade juridicamente  organizada, implicando  lesão particularmente grave  do bem 
jurídico”, o que é de ser articulado  ao princípio do consenso, com sua restrição às condutas  
intestinas aos valores sociais. Eleva-se, nessa linha de raciocínio, o princípio da intervenção 
mínima do direito penal

27
, devendo o Estado se valer de todas as outras esferas de controle 

social antes do uso da norma penal, que deve ser utilizada apenas quando demonstrada a 
“carência da tutela penal” , cujo metro; - repita-se -; é a dignidade penal

28
. 

 

4.3 – Das infrações Administrativas previstas no ECA como forma de resposta não-penal à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

 

  Estabelece o art. 70 do Estatuto, explicitando a co-responsabilidade do Estado, família 
e sociedade para o melhor interesse da criança, como antes já referido neste texto, que “ é 
dever de todos  prevenir a ocorrência de ameaça ou violação  dos direitos da criança e do 
adolescente”.  O art. 73 do Diploma de Regência infanto-juvenil  fixa que “ a inobservância  das 
normas  de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos 
desta lei”.  

                                                           
24

 Id ibid. 
25

 Ferrari, Eduardo Reale. Direito penal do consumidor e a tutela de bens jurídicos  

supraindividuais: uma análise  constitucional in PRADO, Luís Régis (org.). Direito penal 

contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo, Revista dos 

Tribunais,  2007. p. 279 e segs. 
26

 Id ibid. 
27

 Restringe a produção legislativa penal á exclusão das condutas penalmente irrelevantes, ou as 

que  podem ser  controladas por outros ramos do direito que não o penal, ou, ainda,  o “exame da 

incidência  d conseqüência jurídica do delito e sua estrita necessidade e carência” ( Ferrari. Op. 

cit. p. 180) 
28

 Sobre o tema, Ferrari recomenda a leitura do artigo  A “DIGNIDADE PENAL” E A “ CARÊNCIA 

PENAL”  COMO REFERÊNCIA DE UMA DOUTRINA TELEOLÓGICO-RACIONAL DE CRIME” 

(REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. N. 2, LISBOA, 1992). 
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 Daí que o sistema de garantias de direitos estabelecido pela doutrina da proteção 
integral como forma de concretizar o melhor interesse da criança  previu a possibilidade de 
responsabilidade administrativa, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, com 
características judicialiformes: as infrações administrativas (arts. 245 a 258). 

 

 Para Wilson Donizeti Liberati
29

, “as infrações administrativas são de natureza 
administrativa e a pena estabelecida é de multa, com base no salário de referência”, 
advertindo, porém, que  mesmo  as penas acessórias ( suspensão de atividade, pagamento de 
transporte etc.) têm caráter administrativo. A aplicação das penalidades se dá na forma do art. 
194 e seguintes, ou seja, pela via judicial, em observância ao  due process of law, com todas as 
garantias devidas. 

 

 Sobre a natureza administrativa das infrações constantes do Capítulo II do Título VII do 
Estatuto, é pacífica a posição jurisprudencial, como no seguinte julgado: 

 

Processo 

REsp 820364 / RN 
RECURSO ESPECIAL 
2006/0032570-5  

Relator(a) 

Ministra ELIANA CALMON (1114)  

Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 

20/03/2007 

Data da Publicação/Fonte 

DJ 11.04.2007 p. 232 

Ementa  

ADMINISTRATIVO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (LEI 8.069/90) – ART. 247 DO ECA – 
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – 
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 226 DO ESTATUTO 

                                                           
29

 Liberati, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da criança e do Adolescente. São Paulo, 

Malheiros, 2006. p. 268. 
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1. O art. 226 do ECA determina seja aplicado o 
Código Penal aos crimes cometidos contra a criança e 
o adolescente ali definidos. 

2. O STJ, interpretando o mencionado dispositivo, 
aplica as regras do Código Penal  quanto a prescrição 
das  medidas sócio-educativas. 

3. As infrações administrativas, tipificada no art. 247 
do ECA, diferentemente, por falta de previsão legal 
expressa, não seguem as regras do Código Penal. 

3. Em se tratando de sanção administrativa, a multa 
imposta por força do artigo 247 do ECA) segue as 
regras de Direito Administrativo e não Penal, sendo 
qüinqüenal o prazo prescricional. 

4. Recurso especial improvido. 

 

 Há, assim, legítima representação social, pelos relatórios de ambas as investigações 
parlamentares já referidas, no sentido de que sejam estabelecidos marcos normativos com 
posições de regramento para o combate às diversas modalidades de exploração sexual 
comercial. 

 

5. QUADRO-RESUMO DAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA EM 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA EXPORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL PARA A 

EXPERIÊNCIA-PILOTO DE SÃO LUÍS 

 

 

5.1 EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 

DIPLOMA LEGAL VEDAÇÃO/IMPOSIÇÃO ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(Decreto no 3.597, de 12 de 
setembro de 2000), bem assim 
sua regulamentação (Decreto nº 
6.481, de 12 de junho de 2008), 

Fixação, pelas 
alíneas “a”, “b” e 
“c” do artigo 3

o
 da 

Convenção n
o
 182, 

da OIT, que a 
utilização, 
demanda, oferta, 
tráfico ou 
aliciamento para 
fins de exploração 
sexual comercial, 
produção de 
pornografia ou 
atuações 

Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (antiga DRT) 

Autuação com 
base na CLT 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
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pornográficas, 
integram as piores 
formas de trabalho 
infantil 

Art. 4º da Lei nº 11.577, de 22 
de  novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação 
pelos meios que especifica de 
mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e 
adolescentes apontando formas 
para efetuar denúncias 

Impõe a 
obrigatoriedade de 
afixação de aviso 
relativo à 
exploração sexual 
e tráfico de 
crianças e 
adolescentes 
apontando formas 
para efetuar 
denúncias 

Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (por protocolo 
de adesão) informa ao 
MPT, para o 
pactuamento de TAC ou 
ajuizamento de ACP 

Imposição de 
multa, no TAC, ou 
pela via judicial, 
em ação 
cominatória 
positiva 

Lei Municipal nº 4.584, de 
11/01/2006 (DOM de 
23/01/2006) 

Impõe a afixação 
de mensagem: 
“AVISO:  
SUBMETER 
CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE À 
PROSTITUIÇÃO OU 
EXPLORAÇÃO 
SEXUAL É CRIME, 
COM PENA DE  
RECLUSÃO  DE 4 A 
10 ANOS E 
PAGAMENTO DE 
MULTA (ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – 
ART. 244-A) 

Falta regulamentação De advertência, à 
multa, suspensão 
e cassação do 
alvará de 
funcionamento 

Lei Municipal nº 4.773, de 
10/04/2007 9DOM de 
16/04/2007) 

Prevê a cassação 
de alvará de 
funcionamento , 
“caso  atividade a 
qual estiver  
licenciado vincular-
se, direta ou 
indiretamente,  
conm a prática de 
violência e/ou 
exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes  

Ministério Público ou 
unidade jurisdicional 
competente 
encaminham notícia, em 
que se facultou ampla 
defesa, à Prefeitura, 
para o devido 
procedimento 
administrativo, pela 
SEMURH 

Cassação do 
alavrá de 
localização e 
funcionamento 

Infrações Administrativas 
previstas no ECA, em especial as 
dos arts. 248, 250 e 252, 253, 

Imposição de 
Multa em processo 
com base no art. 
194 e seguintes do 

Ministério Público, 
Conselheiros Tutelares e 
Comissários de Menores 

Sanção 
pecuniária 
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256, 257 e 258 do ECA. ECA por infrações 
administrativas 

 

 

 

5.2 VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E  FUMÍGENOS 

 

DIPLOMA LEGAL VEDAÇÃO/IMPOSIÇÃO ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

Proibição de venda de 
fumígenos a menores de 18 
anos 

Art. 3º-A inciso IX 
da Lei nº 9.294/96 

Segundo o art. 4º, § 2º do 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008, é o sistema 
estabelecido pelo Decreto nº 
861, de 09/07/1993 
(PROCON) 

Estabelecidos 
pelo CDC 

Lei Seca – exigência de 
afixação de mensagem 
contra a direção de 
automóveis após ingestão de 
álcool 

Art. 4º - A da Lei 
nº 9.294/96: “SE 

BEBER, NÃO DIRIJA” 

Segundo o art. 4º, § 2º do 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008, é o sistema 
estabelecido pelo Decreto nº 
861, de 09/07/1993 
(PROCON 

Estabelecidos 
pelo CDC 

Lei Estadual nº 6.898, de 
03/01/1997 

Art. 1º - “NÃO 

VENDA BEBIDA 

ALCOÓLICA  A 

MENORES” 

Prefeituras Multa de mil 
UFIRs 

Lei Municipal nº  3.344/94 
(DOM de 12/07/2004) 

Proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas 
a criança e 
adolescentes 

SEMFAZ (MULTA) e agentes 
autorizados, inclusive do 
Juizado da Infância 

Multa,  
apreensão, 
suspensão e 
cassação de 
alvará 

Lei nº 11.705, 19/06/2008 
(Lei Seca) 

Proibição de 
venda de bebidas 
alcoólicas nas BRs, 
na zona rural. 
Impõe mensagem: 
“É PROIBIDA A VENDA 

VAREJISTA OU 

OFERECIMENTO DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS  

Polícia Rodoviária Federal 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008. 

Multa de R$ 
1.500,00 
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PARA CONSUMO 

NESTE LOCAL. PENA: 
MULTA DE R$ 

1.500,00. 
DENÚNCIAS: DISQUE 

191 – POLÍCIA 

RODOVIÁRIA 

FEDERAL” 

 

5.3 LICENÇAS OBRIGATÓRIAS 

 

DOCUMENTO BASE LEGAL ÓRGÃO FISCAL OBSERVAÇÕES 

Alvará da Delegacia de 
Costumes 

Decreto nº 5.068, 
de 06/07/1973 

Fiscalização pela Delegacia 
de Costumes 

 

Alvará de localização e 
funcionamento  

Lei Municipal nº  
1.790, de 
12/05/1968 

Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação 

Art. 171   A 
licença de 
localização 
poderá ser 
cassada: 

I. Quando se 
tratar de negócio 
diferente do 
requerimento, 
II. Como medida 
preventiva, a 
bem da higiene, 
da moral ou do 
sossego e 
segurança 
pública; 
III. Se o 
licenciado se 
negar a exibir o 
alvará de 
localização à 
autoridade 
competente, 
quando 
solicitado a fazê 
lo: 
IV. Por solicitação 
de autoridade 
competente, 
provados os 
motivos que 
fundamentarem 
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a solicitação. 

Cassada a 
licença, o 
estabelecimento 
será 
imediatamente 
fechado. Poderá 
ser igualmente 
fechado o 
estabelecimento 
que exercer 
atividades sem a 
necessária 
licença expedida 
em conformidade 
com o que 
preceitua este 
Capítulo. 

 

Alvará Sanitário Código Sanitário 
Municipal 

SEMUS  

Licenças do Corpo de 
Bombeiro 

Lei Estadual nº 
6.546, de 
24/12/1995 

Corpo de Bombeiros 
Militares 

Autuação e 
aplicação de 
multa 

Numeração de blocos de 
notas fiscais/ TEF 

Código Tributário 
Estadual  

SEFAZ/MA Autuação e 
aplicação de 
multa 

 

 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
30

 

 

DOCUMENTO BASE LEGAL ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

PORTARIA n° 1.100, de 14 
de julho de 2006, do 

Arts. 21, inciso 
XVI, e 220, § 

Comissários de Menores, 
Conselhos Tutelares e 

Arts. 252 e  258 
do ECA – Multa 
de três a vinbte 

                                                           
30

 Ver texto explictaivo em anexo. 
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Ministério da Justiça 3º, inciso I, da 
Constituição 
Federal; 
arts.1.630 e 
seguintes da 
Lei nº 10.406, 
de 10 de 
janeiro de 2002 
– Código Civil; 
art. 3º da Lei 
no 10.359, de 
27 de 

dezembro de 
2001; arts. 4º, 
6º, 74, 75, 76 e 
77 do Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente; 
Resolução nº 
113, de 19 de 
abril de 2006, 
do Conselho 
Nacional dos 

Direitos da 
Criança e do 
Adolescente – 
CONANDA 

Ministério Público salários de 
referência, 
aplicáveis pela 
1ª VIJ 

    

 

 

  

6. RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS. 
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6.5 TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 

INTERMÉDIO DAS PROCURADORIAS REGIONAIS 

DO TRABALHO DA 2ª E 15ª REGIÕES, O FÓRUM 

PAULISTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL e a SECRETARIA ESTADUAL 

DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SÃO PAULO 

                             Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 
especial o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 
            Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 
 

                          Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 

seu artigo 5º, assevera que nenhuma criança ou adolescente  será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 

torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 

sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias, as 

instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

                       O objeto do presente Termo de Cooperação é a adesão à CAMPANHA DE 

COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, para implementação dos 

[RD18] Comentário: Não seria 
interessante colocar o  objeto dele em 
seguida, tipo : “para....”. Cuidar 
apenas para não se repetição do que 
já consta no corpo do Manual. 
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comandos contidos na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que torna obrigatória a 

divulgação de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES: 
 
I – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: 
 
a) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 

cabíveis; 
b) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 

mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

c) Fornecer o modelo do cartaz relativo à campanha; 
d) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes, para melhor consecução dos objetivos 

aludidos no  presente Termo. 
 
 

II – DO FÓRUM PAULISTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL: 

a) Subsidiar os signatários deste Termo com informações sobre o tema em apreço para a 

promoção do combate ao tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes; 

b) Colaborar na avaliação do impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo; 

c) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 

suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

d) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado 
de São Paulo.  

 

III – DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SÃO PAULO: 
 
a) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 

de comunicação (revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de São Paulo;  
b) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
c) Encaminhar às Procuradorias Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª Regiões, notícia de 

descumprimento  da Lei 11.577/2007. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
 
            As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Termo de Cooperação 
em seus respectivos âmbitos internos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 
 
           A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo autoriza o uso da sua 
logomarca para divulgação da presente Campanha, na ação que acontecerá no próximo dia 18 
de maio de 2009 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
                O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 
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CLÁUSULA SEXTA: DA REPRODUÇÃO DO CARTAZ 
 
         Qualquer alteração na reprodução do cartaz relativo à presente Campanha, deverá ser 
previamente autorizada pelo Ministério Público do Trabalho, através das Procuradorias 
Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª Regiões, e observado os termos da Lei 11.577/2007.  
 
 
                 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais. 
 
 
      São Paulo, 18 de maio de 2009. 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representado pela sua  Procuradora-Geral de Justiça, 
Doutora Maria de Fátima Travassos,  o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO NO MARANHÃO - PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, representado por 
sua Procuradora-chefe, Doutora Virgínia de Azevedo Neves 
Saldanha, a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
E EMPREGO, representado pelo Dr. Alan Kardec, a POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representada pelo Inspetor                xxxxxxxxxxxxx, 
SECRETARIA DE FAZENDA  DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representado pelo  

SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, 
representado 

SECRETÁRIA DE  SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO – 
SUPERINTÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, representada 
pelo Dr. Analdo Muniz Garcia, SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES DE SÃO LUÍS, representado pelo seu Presidente 
Dr. Paulo Humberto de Aguiar Carneiro Coelho, SINDICATO 
DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO MARANHÃO, 
representado pelo Dr. Leopoldo Correa Santos Neto, 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS, 
representado pelo Dr. Edilson Baldez das Neves, ABRASEL – 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - 
SECCIONAL DO MARANHÃO,  representado pelo Dr. Lula 
Fylho, visando à articulação e à interação de atividades 
voltadas ao combate à exploração sexual comercial infanto-
juvenil 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e 
a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos 
da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre 
outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de 
material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

[RD19] Comentário: Idem à 
caixa de comentários acima. 
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que 
regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 
imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, o gerente 
ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 
anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que 
regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 
imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga 
vários estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, 
espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de   promover  uma  maior  integração   entre   as   esferas  
de competência envolvidas na matéria, inclusive para criar mecanismos adequados 
investigação e encaminhamento de soluções dos problemas relacionados à exploração do 
trabalho infanto-juvenil, em especial, exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, RESOLVEM firmar o presente Termo de Cooperação Técnica entre as partes já 
qualificadas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O objeto do presente Termo de Cooperação Técnica é a articulação e a interação das partes 
que o firmam para viabilizar ações em conjunto, de forma a garantir o cumprimento da 
Constituição Federal, das Convenções Internacionais, da Consolidação das Leis do Trabalho 
e das demais normas reguladoras e protetoras à infância e à juventude, com o fim 
especialmente de combater a exploração sexual comercial infanto-juvenil. 

CLÁUSULA SEGUNDA    - DA ÁREA DE ATUAÇÃO/COOPERAÇÃO 

A fim de concretizar o objeto a que se refere a Cláusula Primeira, as partes firmatárias do 
presente Termo de Cooperação Técnica comprometem-se às incumbências comuns e 
específicas a cada Instituição, na forma descrita nos parágrafos abaixo. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS INCUMBÊNCIAS COMUNS 

As partes firmatárias do presente Termo comprometem-se a: 

I -  Adotar estratégias de articulação conjunta e coordenada; 

II -  Prestar informações recíprocas e agilizar os procedimentos de fiscalização, quando 
conhecedores de situações que apontem ameaça ou violação das normas reguladoras e de 
proteção, nas áreas contempladas pelo presente Termo; 

III -  Adotar medidas e instrumentos de fiscalização e informação da sociedade sobre as 
ações desenvolvidas; 

IV -  Estimular, de forma pró-ativa, esforços para a efetiva implantação de políticas públicas 
destinadas às áreas mencionadas no presente Termo; 

V  -  Realizar audiências públicas, seminários e outros eventos ou reuniões visando ao 
esclarecimento da população ou segmentos interessados, no que se refere ao cumprimento 
das normas de proteção à infância e à juventude, sobrelevando o combate à exploração 
sexual infanto-juvenil; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DO TRABALHO E EMPREGO, da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO, da SECRETARIA DE FAZENDA  DO ESTADO DO MARANHÃO, da SECRETARIA 
DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

 I - Em todas as suas ações fiscais nos estabelecimentos mencionados no art. 2º da Lei nº 
11.577/2007, verificar o cumprimento dessa legislação; 

II - Fazer constar em seus relatórios de fiscalização, o descumprimento da da Lei nº 
11.577/2007; 

III – encaminhar ao Ministério Público do Trabalho os relatórios de fiscalização que narram o 
descumprimento da Lei 11.577/2007 

CLÁUSULA  QUINTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO – MPT  

Compete ao Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus Membros que integram a 
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos 
exatos termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  
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b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por 
infrações administrativas e/ou fiscais atinentes às normas reguladoras das áreas 
contempladas pelo presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça do Trabalho, visando à defesa das normas 
reguladoras das áreas contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CLÁUSULA  SEXTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através de suas 
promotorias de infância e juventude: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas e/ou fiscais atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo 
presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça Estadual, visando à defesa das normas reguladoras das 
áreas contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES DE SÃO LUÍS, DO SINDICATO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO 
MARANHÃO, DA Associação Brasileira da Indústria de Hotéis E ABRASEL – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - SECCIONAL DO MARANHÃO. 

 Compete aos SINDICATO DOS HOTÉIS E SIMILARES DE SÃO LUÍS, SINDICATO DOS 
REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO MARANHÃO E à ASSOCIAÇÃO E DA Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis E ABRASEL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - 
SECCIONAL DO MARANHÃO: 

e) orientar os seus associados a cumprirem a lei Lei 11.577/2007; 

f) conscientizar seus associados a denunciarem toda e qualquer forma de exploração sexual 
comercial infanto-juvenil que tiverem conhecimento ao Ministério Público do Trabalho e à 
1ª PROMORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SÃO LUÍS; 

g) fazer campanhas educativas contra a exploração sexual comercial infanto-juvenil; 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES 

Para a implementação deste Termo, cada parte, no âmbito de suas respectivas funções e 
atribuições, proporcionará local e instalações necessárias ao seu funcionamento. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Os objetivos deste TERMO deverão ser alcançados através de recursos próprios de cada um dos 
signatários.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ATIVIDADES 

Visando a sistemática e organizada programação das medidas necessárias ao cumprimento da 
cláusula primeira do presente Termo, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 

a) as partes deverão, em conjunto, realizar periodicamente avaliações dos serviços prestados; 

b) as partes adotarão medidas técnicas, administrativas e legais cabíveis, adequadas, de acordo 
com as suas respectivas áreas de atuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DO PRAZO 

O prazo de vigência deste Termo é indeterminado, tendo início na data de publicação, no Diário 
Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO 

O presente Termo poderá ser aditado, formalizando por regular e expressos termo de 
aditamento, desde que haja acordo entre as partes; 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA
 
- DA RESCISÃO 

Qualquer uma das partes poderá denunciar este Termo, mediante notificação escrita à outra, 
com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO. 

Para as questões que se originarem do presente Termo, não resolvidas administrativamente, as 
partes elegem o foro da Comarca de São Luís. 

 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais, após a publicação. 
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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 5ª REGIÃO,  A CODEBA  e o SINDICATO 
UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHAI- SUPORT/BA. 

 

                     Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial 
o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 

 

                     Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 
seu artigo 5º, assevera que nenhuma criança ou adolescente  será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias; 

  Considerando o disposto na cláusula  do  Acordo Coletivo....... 

 as instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ACORDO 

O presente Acordo tem por objeto  a definição de diretrizes para a mútua cooperação 
institucional e técnica entre o MPT, a CODEBA e o SUPORT/BA- SINDICATO UNIFICADO DOS 
TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA,  com vistas à 

[RD20] Comentário: Idem à 
caixa de dialogo acima. 
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implementação de ações e execução do Projeto de “Enfrentamento à exploração sexual e o 
tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia” 

CLÁUSULA SEGUNDA –  PROJETO : “ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL E O TRÁFICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE NOS PORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

Este Acordo  consiste em um conjunto de ações voltadas a implementação  de  Projeto 
Específico para a realização  de CAMPANHA de informação, sensibilização, mobilizaçao e 
capacitação  para  usuários e operadores dos Portos para o  “Enfrentamento à exploração 
sexual e o tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia”.  

 

Para a execução deste Acordo,  serão estabelecidas, nas localidade do Estado da Bahia onde 
existam Portos, parcerias entre o Ministério Público do Trabalho, a CODEBA, o SINDICATO 
UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA- 
SUPORT/BA-,  e órgãos e entidade públicos e privadas, de âmbito nacional e/ou internacional, 
com vistas à realização de campanhas e  oficinas de capacitação e sensibilização dos 
profissionais  que atuam nos Portos do Estado da Bahia sobre os temas acima mencionados. O 
objetivo é que os profissionais capacitados atuem como multiplicadores, abordando os 
referidos temas no âmbito das atividades profissionais e econômicas desenolvidas nos portos 
do Estado da Bahia,  podendo, ainda, realizar eventos que permitam ampliar o debate para 
toda a sociedade. 

Busca-se, com o referido projeto, tal e como previsto em cláusula de responsabilidade social 
inserta no Acordo Coletivo firmado entre a categoria profissional e econômica para o 
.................... intensificar o processo de conscientização nos Portos e sociedade com vistas à 
erradicação do trabalho infantil, em espcial a exploralçao sexual e o tráfico de crianças e 
adolescentes, rompendo as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS  OBJETIVOS DO PROJETO 

O Projeto objeto do presente Acordo tem com Objetivo Geral: 

  

(e) intensificar o processo de conscientização da sociedade com vistas à 
erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente, 
notadamente nas suas piores formas, tal e como definidas no; 

(f)  Desenvolver estratégias para o “Enfrentamento à exploração sexual e o 
tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia; 

(g) Romper as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente vitimas de exploração sexual e de outras formas 
de exploração no mundo do trabalho dos Portos do Estado da Bahia; 

(h) fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, 
quantitativa e qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança 
e ao adolescente. 

Como objetivos específicos, o Projeto visa a: 

(j) estabelecer parcerias entre o Ministério Publico do Trabalho, a CODEBA o 
S....... e organizações/entidades/órgãos públicos e privados, de âmbito 
local, nacional e/ou internacional,  com vistas à inclusão nos  programas  
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de capacitação dos profissionais portuários dos temas relativos aos 
direitos e deveres da criança e do adolescente e à exploração sexual e o 
tráfico de pessoas; 

(k) capacitar e sensibilizar os profissionais dos Portos da Bahia para que 
atuem como multiplicadores no processo de conscientização da 
comunidade portuária e da  sociedade em geral, com vistas à erradicação 
do trabalho infantil,   proteção ao trabalhador adolescente, e ao 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescente; 

(l) Realizar campanha publicitária, com produçao de banners, cartazes, 
folderes, cartilhas, spot para rádio e tv, dentre outras formas de 
comunicação,  em todas as unidades dos Portos  da Bahia  relativa à 
exploração sexual  e o tráfico de crianças e adolescentes 

(m) distribuir material de apoio  sobre o enfrentamento à exploralçao 
erradicação sexual e o tráfico de crianças e adolescente para usuários e 
profissionais que atuam no sistema portuário; 

(n) realizar Oficnas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
enfatizando a a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes 
com vistas à sua  erradicação e proteção da crianças e do adolescente; 

(o) realizar palestras nos Portos com vistas à conscientização dos 
profissionais que atuam no sistema portuário  para que não explorem 
nem tolerem a exploração sexual e  o tráfico decrianças e adolescentes; 

(p) envolver a comunidade portuária e a sociedade em geral nos programas, 

projetos e ações de enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de 
crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇAO DO PROJETO 

O Projeto objeto deste Acordo será realizado através da difusão da campanha publicitária em 
todas as  unidades que integram os Portos do Estado da Bahia, inclusive naquelas destinadas à 
recepção de embarcações de turismo e de carga,  observando a metodologia da multiplicação 
do saber. Inicialmente será capacitado um(a) Técnico da CODEBA  e do SINDICATO para 
atuarem  como Coordenadores estaduais; depois serão capacitados os Coordenadores  
municipais que,  à sua vez,  farão a abordagem dos temas propostos para os usuários dos 
Portos, as categorias profissionais representadas pelo SINDICATO, e categorias econômicas 
envolvidas nas atividades portuárias,   incentivando-lhes a realizarem ações  que permitam a 
avaliação da eficácia do Projeto. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto objeto deste Acordo será realizado observando as etapas 
definidas em Projeto específico a ser elaborado, sob a coordenação do 
Ministério Público do Trabalho- Coordenadoria Regional de Combate à 
Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, em parceria com a  
CODEBA, Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do 
Estado da Bahia- SUPORT/BA e demais parceiros. As etapas serão 
estabelecidas com a definição do objeto específico,    data, local, 
responsáveis, público alvo,  quantificação de metas e indicadores 
quantitativos e qualitativos de efetividade da ação proposta.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  
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As atribuições e responsabilidades dos signatários do presente Acordo são: 

I –  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO- COORDENAÇÃO REGIONAL  DE 
COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE : 

(j) Identificar, consolidar  parcerias e coordenar a elaboração  da campanha, do projeto e dos 
instrumentos  a serem utilizados no processo de  sensibilização, mobilização e capacitação, 
adotando como metodologia o processo de formação e apoio a multiplicadores;  

 

(k) Diligenciar, no âmbito do MPT-  Procuradoria Geral do Trabalho/ Coordenação Nacional 
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente - a disponiblização da arte 
relativo à campanha veiculada pelo MPT e parceiros em outras regiões do país; 

 

(l) Realizar, com o apoio da CODEBA,  do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços 
Portuários do Estado da Bahia- SUPORT/BA e dos parceiros,  a campanha de 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do 
Estado da Bahia, e as Oficinas de Formação dos Coordenadores Estaduais e  Municipais do 
Projeto; 

(m) Acompanhar e Avaliar, juntamente com a CODEBA, SUPORT-BA e parceiros/apoiadores, 
com base nos Relatórios e imagens (fotos e/ou vídeos) enviados pelos partícipes e 
parceiros deste Acordo, a execuçao e  o impacto das ações conjuntas oriundas deste 
Termo. 

 

(n) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 
mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

 

(o) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes e parceiros, para melhor consecução 
dos objetivos aludidos no  presente Termo;  

 

(p) Subsidiar, com apoio de parceiros – órgãos/entidades públicas, ONG´s, órgão/ entidades 
internacionais, sociedade civil, Comitê de Enfrentamento à vilolência sexual infanto juvenil 
no Estado da Bahia,  Forum Estadual de Erradicação do Trabalho  Infantil e Proteção do 
Trabalhador Adolescente, o Comitê Estadual de Enfretamento ao Tráfico de Seres 
Humanos, Conselhos de Direitos, estadual e municipais-  os signatários deste Termo com 
informações sobre o tema em apreço para a promoção do combate ao tráfico e exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

 

(q) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 
suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
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(r) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado da 
Bahia ; 

 

(s) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 
cabíveis; 

III – CODEBA 

7) designar 01 Técnico(a) de Recursos Humanos, com vínculo efetivo, para  atuar como 
Coordenador(a) Estadual do Projeto, além de outros para atuarem como coordenadores 
municipais/regionais,  proporcionando-lhe todos os meios necessários para:participar da 
elaboração do Projeto de que trata este acordo; 

(f) participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma da cláusula quinta, alínea “a” 

(g) planejar e realizar, nas Unidades dos Portos do Estado da Bahia, a Oficina de Formação dos 
Coordenadores Municipais, na forma prevista neste Acordo e no Projeto específico de que 
ele trata; 

(h) acompanhar a Execução do Projeto  de enfrentamento à exploração sexual e tráfico de 
pessoas nos Portos do Estado da Bahia; 

(i) elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado (2ª a 5ª etapas), registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

8) Selecionar, juntamente com os demais partícipes e parceiros, as unidades do sistema 
portuário  para participarem do Projeto, proporcionando-lhes todos os meios necessários à 
realização das atividades previstas no presente Acordo, dentre as quais as abaixo 
relacionadas: 

(d) participação dos trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na 
forma definida no Projeto; 

(e) orientação aos trabalhadores e operadores econômicos dos sistema portuário para o 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescenets, na forma 
definida no Projeto; 

(f) estudo,   produção e/ou reprodução de   material sobre o enfrentametno à exploração 
sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da Bahia, na forma 
prevista no Projeto. 

 

9) encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da Bahia. 

 

10) Promover a divulgação da mensagem relativa ao presente acordo, em especial a campanha 
de enfrentamento  à exploração sexual e o tráfico de pessoas nos Portos do Estado da 
Bahia,  e através de seus canais de comunicação (rede interna e externa de comunicação, 
revista, portal, reuniões setoriais, dentre outros); 
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11) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Acordo, inclusive a  
produção, quando necessário,  e reprodução de material relativos à Campanha e Oficinas; 

 

12) Encaminhar ao MPT , notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes 
que venha Ter conhecimento. 

 

III- SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO 
DA BAHIA- SUPORT/BA 

3. Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 
de comunicação (revista, portal, reuniões setoriais); 

 

4. Designar 01 (hum) representante do  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros 
para atuarem como Coordenadores municipais/regionais do Projeto, proporcionando-lhe 
todos os meios necessários para: 

 

(m) participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma prevista no Projeto de que trata este Acordo de 
Cooperação; 

(n) participar do planejametno e realização nas Unidades dos Portos do Estado da Bahia, da 
Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma do Projeto de que trata 
este Acordo; 

(o) acompanhar a Execução do Projeto nos Portos do Estado da Bahia; 

(p) elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem do Projeto, proporcionando-lhes todos os  meios necessários à realização 
das atividades previstas no presente Acordo, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

 

C) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos 
trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma 
definida no Projeto; 

D) Orientação, com apoio do MPT, CODEBA e parceiros,  aos trabalhadores do 
sistema portuário para o enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e 
adolescenets, na forma definida no Projeto; 

E) estudo,   produção e/ou reprodução de   material sobre o enfrentametno à 
exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da 
Bahia, na forma prevista no Projeto. 
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3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da Bahia;  

 

4) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 
de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Acordo, inclusive a 
divulgação, no seio da categoria profissional, das ações objeto deste Acordo, em especial as  
campanhas e oficinas;  

 

6) Encaminhar ao MPT , notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes 
que venha ter conhecimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS  

 

O presente Acordo não implicará transferência de recursos financeiros entre os partícipes.  

Cada partícipe será responsável pela aplicação dos seus próprios recursos, alocando-os para o 
cumprimento dos objetivos deste instrumento, conforme a necessidade e disponibilidade. 

 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser modificado, no todo ou em parte, a qualquer 
momento, mediante acordo firmado pelas partes. 

CLÁUSULA  NONA – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

A denúncia do presente Acordo, por qualquer dos partícipes, antes do término do prazo de 
vigência, deverá ser precedida de comunicação escrita, aos demais partícipes, com 
antecedência mínima de sessenta (60) dias, contados da notificação do último partícipe.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO 

 

 As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Acordo de Cooperação em 
seus respectivos âmbitos internos e externos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 

 

 A CODEBA  e o Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado da 
Bahia- SUPORT/BA-  autorizam o uso das suas logomarcas para divulgação da presente 
Campanha, nas ações realizadas para a execução do objeto deste acordo  que visa a 
implementalçao de  ações nos Portos do Estado da Bahia para o  enfrentamento à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescente . 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA REPRODUÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE “ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL E O TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PORTOS DO ESTADO DA BAHIA. 

Qualquer alteração na reprodução do material publicitário disponibilizado pelo MPT  relativo à 
presente Campanha ou produção de novo material, deverá ser previamente autorizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, através da  Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região- 
Coordenação Regional de  Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, e 
observado os termos da Lei 11.577/2007.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e não previstos neste acordo serão solucionados entre as partes, mediante 
acordo prévio entre os signatários ou por meio de contrato/convênio específico para 
determinada situação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ADESÕES DOS PARCEIROS 

Poderão aderir a este termo de cooperação, na qualidade de parceiros e/ou apoiadores, todas 
as instituições públicas e privadas, de âmbito municipal, estadual, federal ou internacional, que 
manifestem, formalmente, seu interesse. Nesta hipótese poderá ser firmado termo específico 
para definição do objeto da parceria e/ou apoio ofertado, após prévia oitiva dos partípes e 
demais parceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleita a Comarca desta Capital para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Acordo. 

E, por estarem justos e acordados, os partícipes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) 
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vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

6.6 PALESTRA 

MARGARET MATOS DE CARVALHO 

Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho, Curitiba/PR 

Cumprimento, inicialmente, a Mesa, na pessoa do Dr. Lélio Bentes Corrêa, 
que, além de ex-colega do Ministério Público do Trabalho e atual Ministro do TST, 
também é meu amigo e, por isso, foi tão gentil em minha apresentação.  

Gostaria, também, de cumprimentar todos os participantes, em especial os 
meus colegas do Ministério Público do Trabalho, que estão presentes, e peço licença 
para fazer isso em nome da Coordenadora da Coordenadoria de Combate à Exploração 
do Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho, Dra. Eliane Araque dos Santos, 
que, com certeza, teria muito a contribuir neste debate.  

O primeiro enfoque que gostaria de dar, já polemizando, seria em relação às 
afirmações feitas ontem pela manhã pela Dra. Maria Lúcia Leal, no sentido de que 
exploração sexual não é trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho, que, 
recentemente, passou a debater tal questão, entende que a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes é, sim, considerado trabalho, uma das formas 
mais degradantes da exploração do trabalho infantil, em razão do que consta na 
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho.  

Não poderia, obviamente, afirmar que é só trabalho infantil, mas posso 
afirmar que é, também, trabalho infantil. E, se não entendermos dessa forma, 
dificilmente poderemos exigir do Governo Brasileiro o cumprimento dos compromissos 
assumidos e gerados a partir da ratificação da Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, que prevê medidas imediatas e eficazes para o combate 
desse tipo de exploração. 

Então, nós, do Ministério Público do Trabalho, que temos por missão 
resguardar o respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos no mundo do 

trabalho e, em especial, das crianças e dos adolescentes, enxergamos a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes: primeiro, como violação de direitos 
humanos e, portanto, de direitos fundamentais e, por fim, como apropriação 

degradante da força de trabalho. 
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O envolvimento do Ministério Público do Trabalho se dá em razão não do 
enfoque criminal, que é um componente importante, mas, também, sob o enfoque 
trabalhista, o que acrescenta a contribuição de instituições importantes – e, nesse 
ponto, destacaria não só o Ministério Público do Trabalho, mas o próprio Ministério do 
Trabalho, por meio das suas Delegacias Regionais do Trabalho, que têm atuado em tais 
questões, cumprindo importante papel. 

O combate à exploração do trabalho infantil é prioridade na nossa instituição, 
e penso que não poderia ser diferente em razão do Princípio da Prioridade Absoluta 
consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e que, desde ontem, já foi muito 
mencionado. Não poderíamos, então, deixar de dar prioridade ao combate à exploração 
do trabalho infantil. 

Na Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil do Ministério 
Público do Trabalho são priorizados, dentre outros temas, o combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, em razão da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Por se tratar de um tema novo, nós, Procuradores do Trabalho, tivemos 

dificuldade em imaginar de que forma atuaríamos no combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por isso, sinto-me muito confortável ao falar 
informalmente com os senhores, porque me coube falar da experiência prática, ou seja, 
narrarei nada mais do que conheço da prática do nosso dia-a-dia no combate à 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

Primeiro desafio – quando chega uma denúncia, que pode ou não estar autuada por meio 
de um procedimento investigatório, de que uma determinada casa, sauna ou boate está 
explorando sexualmente adolescentes, já nos causa uma certa inquietação, porque tal 
espécie de investigação depende do acompanhamento da força policial. Não é possível 
entrarmos nesses locais sem a segurança de policiais. Daí o nosso primeiro problema: como 
não temos atribuição na área penal e criminal, também não temos familiaridade nem 
proximidade com policiais, o que nos permitiria saber com quais deles poderíamos contar 
para fazer esse tipo de inspeção. Normalmente, os contatos são realizados por meio dos 
Procuradores-Chefes, que oficiam as chefias das polícias, que, por sua vez, designam os 
policiais que farão o acompanhamento. Esse procedimento não é o ideal, porque, quando 
se exige que o pedido seja formalizado, oficializado, também se deve dizer a razão desse 
acompanhamento policial. Se mandamos um pedido genérico, este não é aceito, 
retornando para que se diga exatamente o que será feito. Se há uma discriminação da ação, 
inclusive do local a ser fiscalizado, tenham certeza de que nada mais será encontrado; a 
informação vaza, não se consegue o sigilo de forma nenhuma. Esse tipo de  abordagem é 
totalmente ineficaz.  

Em Curitiba, onde estou lotada, existe uma comissão, denominada Comissão de Ação 
Integrada, que envolve vários setores que fazem fiscalizações periódicas em boates, em 
casas noturnas etc. Tal Comissão não teve seu início em razão do combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, mas pelas inúmeras reclamações que a 
população fazia do barulho causado pelas casas noturnas; portanto, surgiu a idéia de se 
criar essa Comissão para garantir o silêncio em regiões residenciais. 

Essas comissões são integradas, normalmente, por delegados de polícia, pela polícia militar, 
pela polícia especializada da Polícia Militar – no Paraná, essa polícia é chamada de RONE 
(Rondas Ostensivas de Natureza Especializada), pela Vigilância Sanitária, pelo Juizado da 
Infância e da Adolescência, pelos Conselhos Tutelares, pela Secretaria de Urbanismo e pelos 
Bombeiros, enfim, por várias instituições, todas com papel definido.  

A Polícia Militar está encarregada da segurança de todo o corpo da fiscalização. A Vigilância 
Sanitária – é interessante que se diga – tem o poder de interditar os locais, não por causa da 
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exploração sexual, o que não é de sua competência, mas quando encontrar na casa noturna 
riscos à saúde dos clientes. Em Curitiba, houve um caso em que a Vigilância Sanitária, tendo 
encontrado inúmeros vidros de palmito contaminado – o que pode causar o botulismo –, 
fechou a casa, que era de prostituição, não porque se conseguiu provar que ali havia 
exploração sexual, mas porque a comida oferecida aos clientes estava estragada. Por isso, a 
Vigilância Sanitária tem papel importante na fiscalização; já o Corpo de Bombeiros verifica 
se há extintores de incêndio, saídas de segurança etc. 

Observamos que essa Comissão de Ação Integrada começou a atuar de forma abrangente. 
Para que os senhores tenham uma idéia, toda vez que saíamos para fiscalizar, em comboio, 
às vezes com vinte ou trinta viaturas, com o  “giroflex” acionado, mais parecia um 
espetáculo. Quando não é possível fazer uma investigação prévia do tamanho do local e 
número de freqüentadores, pode acontecer uma situação de grande embaraço. Recordo-
me de ter sido acionada a Comissão para investigar denúncia de exploração sexual de uma 
adolescente, cujo local trava-se de um pequeno bar de periferia, no qual se encontravam 
não mais de três clientes, além da proprietária e uma adolescente de doze anos. O “staff” 
de fiscalização estava composto por aproximadamente cinqüenta policiais, mais cachorros e 
equipamento pesado; todo o bairro saiu para ver o que estava acontecendo, o que nos 
causou um certo constrangimento.  

Em uma outra situação, a denúncia não procedia. Alguém, na tentativa de prejudicar o 
proprietário de uma churrascaria, informou que no local havia exploração sexual. Fomos até 
o estabelecimento, com todo o grupo, e, ao chegarmos, verificamos que se tratava de uma 
churrascaria onde havia famílias jantando. Quando percebi o engano, sequer saí do carro. 
Essas situações demonstraram que devemos ter o cuidado de realizar um serviço prévio de 
inteligência, inclusive para saber o tamanho do local a ser investigado, se há saída pelos 
fundos, se há locais onde as pessoas possam esconder as adolescentes para que não as 
localizemos, etc, afim de que os resultados sejam os melhores possíveis, sem 
constrangimentos.  

Atualmente conseguimos uma maior aproximação com o Ministério Público do Estado, por 
meio da Promotoria de Investigação Criminal, e estamos fazendo essas abordagens com 
grupos menores, limitando o número de pessoas envolvidas, especialmente para garantir o 
sigilo das investigações. Importante mencionar as dificuldades que encontramos, mesmo 
quando conseguimos verificar a existência de uma adolescente em que o local de 
exploração sexual é comercial: levamos, certa vez, um caso – em que estavam presentes o 
Ministério Público do Trabalho, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, uma adolescente 
vítima, uma testemunha e, algemado, o explorador (o dono do estabelecimento) –para a 
delegacia; quando lá chegamos, por volta de uma hora da manhã, o delegado de plantão 
não estava, mas apenas o investigador ou o escrivão de polícia, assistindo televisão, que 
sequer olhou direito para nós. Ao perguntarmos se poderíamos ser atendidos, nos 
respondeu com um “o que vocês querem?” Mal se virou para nos olhar e ver o que nos 
levava até aquele local. Disse que o delegado não estava e que, se quiséssemos, poderíamos 
esperar, o que fizemos durante três horas. Quando o delegado chegou, vestindo uma roupa 
de futebol e alegando que estava vindo de um jogo, disse que não poderia reduzir a termo 
os depoimentos de todos os envolvidos, porque não sabia usar o computador e a secretária 
dele, naquele horário, não trabalhava. Eu disse a ele que eu mesma poderia digitar os 
depoimentos, também tive de fazer as perguntas, porque ele não estava muito interessado 
e saiu para tomar café e fumar. Enquanto isso, juntamente com o Conselho Tutelar, 
reduzimos a termo os depoimentos e levamos para que o delegado o assinasse como se 
tivesse feito aquele documento. Além disso, há um problema muito sério de 
relacionamento entre polícia civil e polícia militar –  quando chegamos a uma delegacia com 
a polícia militar, a civil não quer nem que entremos; se vamos com a civil, a militar não quer 
nos atender; enfim, é um pesadelo.  

Esse tema é difícil de ser trabalhado justamente porque existe uma hipocrisia muito grande 
e, de certa forma, é amplamente tolerado. Convivemos dia-a-dia com pessoas que 
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consomem esse tipo de produto,  pessoas que dividem conosco o mesmo local de trabalho, 
que fazem parte de nossa família, que podem inclusive dormir em nossa cama e que 
freqüentam esses locais, e achamos tudo muito natural, afinal, é da cultura machista que o 
homem tenha que ir mesmo para esses locais. Chegamos ao absurdo de ouvir de uma alta 
autoridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do governo anterior, que 
deveríamos amenizar aquela fiscalização, aquele combate, porque era saudável para a 
população a existência dessas casas, afinal de contas como o furor masculino seria 
aplacado? Era uma forma de manter a paz social. E mais, se continuássemos a combater 
aquelas casas, as prostitutas iriam para as ruas e ficaríamos, a toda hora, nos encontrando 
com elas. Segundo tal posicionamento, elas devem ficar recolhidas nessas casas. Tínhamos 
que fazer uma fiscalização só de faz-de-conta, pedindo que não fizessem muito barulho e 
que entrassem, elas e os clientes, pela porta dos fundos, pois, assim, não incomodariam os 
vizinhos, ou seja, não havia a intenção de se realizar uma fiscalização efetiva. 

Uma das coisas que me impressionou de não ter sido até agora aventada foi justamente a 
situação das mulheres que trabalham nesta atividade. Falamos da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes que, lógico, não há possibilidade de consentimento, 
deve ser combatida, erradicada. Mas, e as mulheres que estão envolvidas e que já foram 
adolescentes e, possivelmente, crianças vítimas dessa exploração – e que continuam sendo 
vítimas? Na nossa legislação não é proibido à mulher escolher essa profissão. Ela pode ser 
profissional do sexo. O que não pode ter é um intermediário, uma pessoa que se beneficie 
com isso.  

Uma das idéias que me surgiu a partir desse enfrentamento foi justamente começar a criar 
cooperativas de prostitutas, ou seja, elas seriam donas do próprio negócio. Dizer que, com o 
reconhecimento da profissão se estaria afrontando a dignidade da pessoa humana, penso 
que é questionável, porque, nessas idas e vindas em casas noturnas, ao conversar com uma 
dessas mulheres, ela me disse: “Gosto muito de sexo. Gosto da coisa. Se eu puder ganhar 
dinheiro com isso, melhor ainda”.  

Então, quem somos nós para dizer de que forma as pessoas devem ganhar o pão do seu dia-
a-dia – desde que consigam fazer isso com a garantia de todos os seus direitos? 
Recentemente ajuizei uma ação civil pública contra uma sauna em Curitiba para que fosse 
reconhecido o vínculo empregatício com todas as mulheres que lá se encontravam, já que a 
afirmação era de que as mesmas eram “massagistas”. Na maioria das vezes se verificava 
apenas as relações formais: quem é garçom, cozinheiro etc. Quanto a esses profissionais, 
não existe dúvida de que são empregados e têm seus direitos assegurados. O que não 
acontece em relação às “garotas”. Ora, se os proprietários ou gerentes afirmam que elas 
não são prostitutas, que não estão fazendo sexo, mas são massagistas, dançarinas, artistas 
etc., uso da mesma 

hipocrisia, exigindo a regularização do contrato de trabalho. Em primeira instância, a ação 
foi julgada extinta por ilicitude do objeto, entendendo se tratar de “prostituição”. Recorri 
dizendo que a decisão era preconceituosa, que só tornava mais arraigada a hipocrisia que 
permeia a nossa sociedade, porque, para muitos, é benéfica a existência das casas de 
exploração de mulheres – e muitos enriquecem com isso. É crescente esse tipo de atividade, 
o que significa que o número de consumidores também é crescente. E admitamos:  polícia 
não consegue combater. O Ministério Público também não. A Justiça é inerte e a construção 
jurisprudencial em tais casos escandalosamente machista. Na verdade, quase ninguém tem 
feito direito a sua parte, senão, teríamos muito mais casos solucionados. Faço mea culpa, 
inclusive, enquanto Ministério Público do Trabalho. Temos sido muito omissos e 
complacentes com essa violação dos direitos humanos. Qualquer leigo vê que se trata de 
exploração sexual. O que é preciso provar mais? Tem que ter reiteração, flagrante? Exigem-
se provas demais para uma situação que salta aos olhos. Se não se consegue combater a 
prostituição, se está institucionalizada e vai continuar existindo, por ser uma das profissões 
mais antigas, por que não se reconhecer os direitos das mulheres que são exploradas e que, 
para mim, na atual conjuntura, são vítimas? A exploração é muito simples : porque para a 
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maioria da população, nessa cultura machista, elas não são seres humanos, mas objetos 
sexuais. E objetos não têm direitos. 

Quero encerrar, como sempre faço, com um texto de Eduardo Galeano que fala da utopia, 
pois esse trabalho, realmente, nos remete à utopia. Diz o texto: “Ela está no horizonte. Se 
me aproximo dois passos, ela se distancia outros dois. Se caminho dez passos, o horizonte 
se afasta mais dez. Por mais que caminhe, nunca poderei alcançá-la. Afinal, para que serve a 
utopia? Para isso serve, para caminhar”. 

Continuemos, então, caminhando. 

Muito obrigada!  

 

 

 

 

6.7. DIVERSOS 

A. RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO 

ENFRENTAMENTO À  EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -  

ESCCA 

   

    Cícero Rufino Pereira, Procurador do Trabalho 

   Roberluce Braga, Assistente Social, especialista em saúde do trabalhador 

 

À Guiza de Introdução  

  Consoante consignado pela Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA – 

Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, 

Mariane Josviak, no Seminário/capacitação sobre Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes - ESCCA,  realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, em Brasília, o objetivo 

de nos capacitarmos para combater a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, 

sem dúvida nenhuma, o de estabelecermos esta atuação, como prioridade absoluta.  

   De acordo com a Convenção 182 da OIT,  devemos atuar na eliminação de 

todas as  formas de trabalho infantil. E a exploração sexual de criança e adolescente é 

considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Neste sentido foi editado , o Decreto 

Presidencial 6481/2008, que veio ratificar a Convenção 182, no sentido de incluir também esta 

[RD21] Comentário: Colocaria 
letra A 
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prioridade na eliminação das piores formas do trabalho infantil, na modalidade da exploração 

sexual comercial. Portanto,  é uma das prioridades absolutas da nossa atuação.  

   Nós devemos e podemos atuar garantindo  prioridade absoluta às crianças 

exploradas sexualmente para fins comerciais.  

   A seguir, uma sugestão, a quem se interessar pelo tema, de uma abordagem 

multidisciplinar e colaborativa com outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e adolescentes, no sentido de melhor atender aos interesses das crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual comercial. 

   Observe-se que as definições,  análises e sugestões abaixo não se 

preocuparam com aspectos puramente técnicos jurídicos ou de definição científica, mas sim 

um olhar mais livre, porém  buscando retratar um pouco da realidade da questão em tela, sob 

diversos aspectos; no intuito de colaborar com quem tem o primeiro contacto (ou gostaria de 

rever ou aprofundar alguns aspectos práticos) com o tema “exploração da criança e do 

adolescente”, inclusive sob o aspecto do trabalho infantil, na modalidade “exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes”. 

PARTE 1 – ALGUNS CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES  

A)  DA EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1. utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro onde  
meninos e meninas são induzidos a manter relações sexuais com adultos ou adolescentes 
mais velhos; quando são usados para a produção de materiais pornográficos (revistas, 
fotos, filmes, vídeos, sites na Internet etc); e para o tráfico de pessoas, isto é, quando são 
levados para outras cidades, estados ou países, com propósitos sexuais; 

2. a comercialização da prática sexual com crianças e adolescentes; 

3. são considerados exploradores: o cliente, paga pelos serviços sexuais, e os 
intermediários, aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a se 
prostituir; 

4. a prostituição, a pornografia e o turismo sexual são espécies de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes; 

5. o  turismo sexual também utiliza crianças e adolescentes para servir a turistas nacionais 
e estrangeiros. Muitas vezes estas vítimas estão incluídas em pacotes turísticos ou são 
traficadas como mercadorias (objeto sexual) para outros países; 

6. o explorador sexual geralmente é homem adulto comum, brasileiro ou estrangeiro, sem 
distinção de classe social, de difícil caracterização. 

B) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO SE PROSTITUEM, SÃO EXPLORADOS SEXUALMENTE. 
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A prostituição é exercida por pessoas adultas. Sua prática implica um certo grau de 
conhecimento, autonomia e capacidade de decisão ainda que pressionada por fatores 
socioeconômicos. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre num contexto que 
alia exclusão social, dominação da mulher pelo homem, preconceito racial, opressão de 
idade e vínculos de parentesco e/ou responsabilidade. 

C) EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE SEXUALMENTE 
EXPLORADOS 

- Amadurecimento precoce, amargura, desconfiança; 
- Distanciamento da família; 
- Dispor de mais dinheiro que o usual, sem justificação; 
- Queda no rendimento escolar, aumento do número de faltas, desinteresse pelo estudo, 
abandono da escola; 
- Mudança de hábitos; 
- Passar a ficar muito tempo fora de casa, sem ser no trabalho ou na escola; 
- Abandonar o emprego; 
- Demonstrar irritação com a família (pai, mãe e irmãos). 

II) PROPOSTAS PARA ABORDAGENS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE 
EXPLORAÇAO SEXUAL 

A abordagem a qual aqui nos referimos significa mais do que chegar junto a alguém. 
Significa tocar, chegar em alguém, sentir suas necessidades e ver sua situação e 
dependendo da situação, do grupo e do local, intervir, porém com objetivos definidos. Ela 
pode ser realizada com atividades criativas e de bom senso; com encaminhamentos para a 
saúde, escola, família, Conselho tutelar,  entre outros; com apenas uma conversa para 
conhecimento ou aprofundamento do conhecimentos de uma dada realidade.  

A abordagem a qualquer pessoa, por qualquer questão, embora pareça, não é uma tarefa 
tão simples e fácil, vai depender do motivo e do objetivo desta abordagem. Quando se 
trata de crianças e/ou adolescentes, muito mais difícil ainda será, se este público estiver 
vivendo a situação de exploração sexual comercial, considerada pela Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho como sendo uma das piores formas de trabalho 
infantil. 

Abordar este público é uma tarefa que exige reflexão. Implica, em antes de tudo, saber o 
que se pensa sobre a questão do trabalho infantil, principalmente na exploração sexual (de 
crianças e adolescentes) para fins comerciais. Como quem vai fazer a abordagem se sente e 
se vê frente à questão? o que pode e deve fazer nesta situação, quando for preciso 
abordar? Qual o papel e o compromisso de cada um, para com esta situação e com este 
público? Isso é fundamental.  

Devemos entender que para a abordagem, principalmente às crianças e adolescentes não 
existe uma receita ou um manual, mas uma coisa é essencial para que ela seja bem feita: é 
necessário que se tenha afeto pelo próximo e respeito aos direitos humanos e à sua 
dignidade. 

 Assim, na tentativa de contribuir para que técnicos das diversas áreas do conhecimento, 
em algum momento de seu cotidiano profissional possam, queriam ou necessite fazer uma 
abordagem, sugerimos aqui, algumas orientações básicas sobre a abordagem. 

A) Natureza do papel da abordagem: “abordar para quê?” “É possível  educar em locais 
de exploração sexual, seja na rua, nas praças ou em boates?” 
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A educação na rua, nas praças ou nas casas de prostituição não é uma educação formal. 
Mas se pensarmos e encararmos este, como sendo um momento educativo, onde nos 
relacionamos com um público diferenciado, com os quais, ao mesmo tempo, trocamos e 
coletamos, informações sobre a sua real situação e possibilitamos a nós e a eles, uma 
reflexão sobre sua realidade, então, podemos dizer que é possível educar nestes locais. 
Este é um processo que pode possibilitar conhecimento e promover transformação social. 

B) Aspectos importantes que devem ser considerados na abordagem: 

1. Envolver outros atores neste processo: das ruas, do comércio, as famílias, bares, 
profissionais das diversas políticas sociais, profissionais do sexo. 

O espaço da rua, assim como o espaço das casas de prostituição é formado por diferentes 
públicos e camadas sociais interagindo ou não.  

Exemplo: Traficantes de drogas, traficantes de armas, policiais, conselheiros tutelares, 
sociedade civil, atores sociais da diversas áreas do conhecimento, agentes de políticas 
públicas de defesa, proteção e responsabilização. Nenhum destes atores sociais pode dizer 
que não vê esta situação. 

C) O tempo de cada um para aprender que: 

1. cada adolescente tem seu tempo para transformar o conhecimento, o educador deve 
respeitar este tempo; 

2. adolescentes em situação de rua fragilizados e vulnerabilizados pela  exclusão  social 
ficam arredios e são desconfiados com a  aproximação de outras pessoas de fora do seu 
meio que também é um meio social;  

3. deve-se trabalhar todos os atores envolvidos no universo da rua, sem recortes de 
gênero, raça/etnia ou classe social e buscar identificar todos eles; 

4. quando as lideranças dos grupos são identificadas, o trabalho pode ficar mais fácil e é 
possível torná-los agentes multiplicadores.  

D) Para o trabalho de abordagem na rua, o técnico e/ou educador deve: 

1. conhecer e fazer vínculo com a rede de serviços de atendimento às crianças e 
adolescentes, para ter  respaldo e poder oferecer serviços aos educandos, conforme as 
demandas que aparecerem;  

Exemplo: dia, horário, trajeto e ação que estará realizando, agenda com números de 
telefones dos serviços: SOS abrigo, Conselho Tutelar, polícias, bombeiros entre outros 
serviços; 

2. ter uma rede de atendimento à criança e adolescente muito articulada e integrada, para 
que haja a efetividade da ação. A instituição deve se constituir uma referência para o 
adolescente; 

3. o trabalho de abordagem, dependendo do local onde ela será feita requer um 
procedimento diferenciado, nem sempre normatizado, porque nestes espaços tudo é 
muito dinâmico, todos que entram e saem são observados. 

4. conhecer o espaço onde vai fazer a abordagem, questionar o motivo e planejar como ela 
se dará. Embora ela dificilmente saia conforme planejado; 
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5. levar em conta as particularidades  do grupo em relação à questão de gênero e, idade; 

6. entender o motivo pelo qual os adolescentes estão nas ruas, e também a dinâmica das 
ruas;  

7. verificar quem encontra na rua e a partir daí definir para quem direcionar a abordagem e 
como realizá-la; refletir se esse adolescente quer ser educado realmente; 

8. observar como se dão as relações ali, e esperar o tempo deles para se aproximar. No 
tempo certo e aguardando com paciência, eles mesmos abordam, senão corre-se o risco de 
desrespeitar o espaço e não conseguir, vínculos, informações, aproximação e bate-papo 
espontâneos. Este cuidado permite um vínculo mais forte e respeitoso por eles para com 
quem os aborda e fica mais fácil conseguir as informações que se pretende deles; 

9. disponibilizar-se a ser orientados por eles, com eles aprende-se a educá-los. Se tem-se 
essa consciência, e não se tem pressa tem-se mais possibilidades de educá-los. Eles não 
precisam de boas notas e não somos seus professores. Somos educando e educador; 

10. estar cientes de que tudo pode acontecer e não esperarmos muito, nem deles e nem 
de nós. É comum acontecer de fracassar-se na primeira tentativa. Nossa paciência é 
testada o tempo inteiro; 

11. a resistência deles é grande em relação a qualquer forma ou tentativa de 
transformação em suas vidas, para além da rua, por isso a importância dos objetivos e das 
atividades que serão realizadas com eles; 

E) Questionamentos que devem ser considerados no desenvolvimento do vínculo:  O que 
vamos trabalhar? a redução de danos? Considerando que: 

1. exercitar a escuta a este público alvo pode estruturar um diagnóstico que possibilite a 
escolha do que se possa ter como a vertente do trabalho, da finalidade da abordagem e 
permitir traçar o perfil de quem vai ser abordado; 

2. escutar, requer do educador despir-se de preconceitos. E este ato propicia uma melhor 
leitura dos anseios desse público bem como encaminhamentos de acordo com as 
necessidades  apresentadas. 

3. escutar oportuniza a constituição de um vínculo natural, que revela o estabelecimento 
de uma rua onde se pode levar informações como redução de danos, noções de direitos, 
deveres e cidadania a adolescentes isolados ou em grupos, quando estiverem sendo 
abordado(s); 

4. fortalecer e valorizar o vínculo para a efetivação dos objetivos, pode garantir um melhor 
retorno do trabalho e estar atentos ao objeto que não é a prostituição, mas sim, a 
exploração sexual infanto-juvenil; 

5. entender que estamos trabalhando com sonhos e atuar fortemente com o protagonismo 
do adolescente, no intuito de conscientizá-los que eles mesmos podem realizar seus 
sonhos ao buscarem os seus direitos. 

Este vínculo, dependendo da situação em que se encontra o adolescente, pode trazer 
resultados a pequeno, médio e longo prazo. Esta é uma fase, como chamam alguns 
autores, de a fase do namoro, propícia à coleta de informações tais como: idade, histórico 
de vida dos meninos e meninas de rua, situação psicossocial e econômica, familiar, 
educacional. Este momento deve ser bem aproveitado, pois a qualquer momento eles se 
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vão, somem, desaparecem. Alguns voltam, outros não. A busca a eles deve ser constante  
Eles querem muitas coisas.   

É neste processo que vão se tornando conhecidas as expectativas de menino/a em relação 
à prostituição. 

F)  Perspectivas  com relação a tirar meninos e meninas do trabalho sexual: 

Fazer o quê, com meninos e meninas em situação de exploração sexual (de rua ou não) é a 
grande questão. Por sinal, a que mais preocupa os operadores do direito, em todas as 
áreas do conhecimento. Portanto, não devemos ter fazer este trabalho com a ilusão de que 
tiraremos todos os abordados vinculados da situação de rua e principalmente da situação 
de exploração sexual comercial, se não tivermos algo muito mais interessante para ele, do 
que o aquilo que ele “tem” e requer: 

1. Conhecer o ambiente e o grupo pesquisado é uma questão ética: pois necessita o 
consentimento de quem esta sendo abordado; 

2. Considerar a sexualidade de cada menino, menina – homossexuais ou não – no 
momento da abordagem;  

3. Saber do seu limite enquanto técnico e educador e aprender a lidar com a frustração de 
não poder fazer a este público, aquilo que julga ser o certo para ele mesmo, enquanto 
técnico e educador. Antes de tudo deve saber que a idealização não é a melhor alternativa 
e que muitas vezes atrapalha, porque se transforma em imposição; 

4. Lembrar de trabalhar sempre sob a ótica da orientação e oferecer condições de reflexão 
sobre suas vidas, o que para esse(a)s menino(a)s, não implica na saída da prostituição;  

5. A abordagem deve servir para oferecer condições de cidadania e demais direitos sociais, 
sem preocupações com resultados quantitativos, mas qualitativos. “Não importa o número 
de meninas beneficiadas”; 

6. Considerar o despreparo da família no enfrentamento da situação em que se encontra 
este público, principalmente, se forem meninas. Nesse sentido, a abordagem deve abarcar 
relações de vínculo que possam ser referenciadas. 

Pelas colocações referidas, os educadores precisam também, repensar suas motivações 
pessoais diante da abordagem, cuja intenção deverá ser a de possibilitar alternativas de 
vida para este público adolescente e cavar possibilidades de autonomia para que se 
reconheça como um ser social e por si próprio queira se inserir no quadro das políticas 
públicas, que lhe são de direito, e da mesma forma, se insira na sociedade como um 
cidadão. 

Dependendo da realidade encontrada, alguns casos requerem que o educador faça terapia, 
tendo em vista que esta é uma relação de educação, deseducação e reeducação, em que 
não apenas educamos, mas também educados e reeducados. Nesta relação há trocas que 
desafiam os seus próprios limites.Neste caso, na questão da violência, da criminalidade e 
outras questões relacionadas à presença de crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual nas ruas e em boates. 

È necessário na abordagem uma pedagogia do desejo. Ou seja, é necessário que as 
meninas queiram e sintam a necessidade de mudança. Conhecer as histórias de vida de 
cada adolescente facilita a intervenção  
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G) Alternativas de prevenção é um dos objetivos da abordagem, onde: 

1. nesta perspectiva, a abordagem serve para construir-se etapas de um processo 
educacional que tem começo, meio e fim; que requer a existência do afeto nas relações 
para que se possa dizer-se o “não” para o adolescente, sem deixar de trabalhar também 
com a pedagogia do “sim”, porque eles ouviram o “não”, durante a maior parte de sua 
vida; 

2. o trabalho nas ruas tem como objetivo fazer o mapeamento dos pontos, de exploração 
sexual, conhecer os adolescente, construir vínculo e a partir daí fazer os encaminhamentos 
à rede de atendimento (saúde, educação, assistência social, entre outras) sendo esse o seu 
principal papel; 

3. o educador/técnico possibilita para os adolescentes, a construção de um novo projeto 
de vida; 

4. o educador deve refletir que ir à rua, só por ir, pode não representar nada, deve-se fazer 
reflexões metodológicas, como por exemplo: O que é esse espaço de rua? O que  significa  
chegar e conversar com esse adolescente? Além disso, refletir sobre o trabalho em rede; 

5. o educador deve observar que não só as crianças de rua estão sujeitas à exploração 
sexual, mas também aquelas que estão na escola, no shopping. Vivemos hoje, um outro 
contexto por isso ir para dentro dos bairros buscando as redes de relações dessas crianças 
e adolescentes: família, comunidade e escola. 

A ação do educador social tem caráter educativo quando ele consegue circular pelos 
espaços fazendo as mediações e intervenções junto à rede de serviços, atuando também, 
como articulador, além de apenas contactar adolescentes. O seu trabalho de base lhe dá 
condições de, contribuir com o sistema de proteção de direitos, na construção de políticas 
publicas cobrar que cada uma dessas instituições cumpram com o seu papel. 

Não existe abordagem de rua se não houver uma proposta institucional e esta é a grande 
dificuldade: a criatividade no plano de alternativas profissionalizantes e de alternativas de 
renda efetivas. Não se pode contrapor valores à sobrevivência. A história da exploração 
social está dentro do grande problema de exclusão social. 

H) O que oferecer como alternativa, a adolescentes em situação de exploração sexual 
comercial, que acreditam desta forma poder realizar os seus sonhos?  

Devemos criticar a idéia de que a menina “escolhe” a prostituição como uma atividade. 
Ainda que a prostituição tenha um lado bom para o adulto, ela não pode ser entendida 
como uma opção para a criança. Essa discussão mexe com conceitos culturais, religiosos, 
sociais e estruturais, levando muitos jovens a abandonarem a escola, a família e o trabalho, 
no caso do menor aprendiz ou adolescente trabalhador. Portanto devemos junto a eles: 

1. Confiar na criatividade deles e delas na arte educação, na moda, e na profissionalização; 

2. não se pode trabalhar com a ingenuidade nem tampouco com salário mínimo, pois na 
rua eles conseguem ganhos maiores com o tráfico de drogas e a venda e de serviços 
sexuais;  

3. discutir com esse(a)s adolescentes e com a comunidade,  a possibilidade de acessarem 
lugares de lazer, esporte e cultura, como forma de promover a socialização delas; 



244 

 

4. Oferecer: Escola, Geração de Renda, Cultura, Lazer, Cursos de qualificação, assistência à 
Saúde (preparando os profissionais para atendê-las), inclusão em programas sociais, 
Trabalhar a questão de desejos. 

De acordo com Teixeira (2002), existe uma diferenciação entre risco e extremo risco social 
(quando o grau de risco pessoal aumenta), referida ao grau de vulnerabilidade, não para 
delimitar grupos estanques, mas para suscitar as metodologias de atendimento mais 
adequadas a determinado momento de vida da menina. Conseguiram identificar a 
diferenciação entre os riscos  avaliando os seguintes fatores: 

1. Com quem vive: a menina mora com familiares? Com amigos da mesma faixa etária? 
Com estranhos? A menina já saiu de casa? Está na rua? Onde mora? 

2. Família: qual o grau de fragilidade das relações familiares? A família exerce seu lugar de 
autoridade? A família responde aos convites dos projetos? A menina tem filhos? Quem 
cuida deles? 

3. Renda: qual o seu nível de pobreza? Tem atividades de geração de renda? Como garante 
a sobrevivência? 

4. Relação com a escola: está matriculada? Com que freqüência vai à escola? Está fora da 
escola e não se interessa em voltar? 

5. Saúde: a menina faz uso de drogas? Em que grau? Apresenta problemas de saúde? De 
que gravidade? 

6. Socialização: quem são seus amigos? Que lugares freqüenta? Exerce liderança no grupo? 
De que tipo? 

7. Relação com a Lei: a menina praticou ou pratica atos infracionais? Tem passagem pela 
polícia? Pelo conselho Tutelar? Pela Vara da Infância e Juventude? 

III) A realização da entrevista na abordagem a adolescentes em situação de rua e de 
exploração sexual:  

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com o  objetivo de compreender, 
identificar ou constatar uma situação determinada que permita estabelecer uma relação 
profissional, um vínculo intersubjetivo e interpessoal entre duas ou mais pessoas.  

A entrevista utilizada na abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua ou de 
exploração sexual deve parecer casual, para que eles e elas não se sintam intimidados. O 
técnico e/ou educador deve estar seguro e ser autentico e sincero nas suas declarações ao 
adolescente entrevistado, pois, por uma questão até mesmo de sobrevivência, eles são 
atentos e perspicazes no seu olhar para com quem os aborda, acostumados que estão, às 
abordagens de técnicos do Conselho Tutelar e da polícia. Facilmente, por meio de sua 
comunicação no meio em que está,  comprovam sua identidade e suas intenções para com 
eles. 

Cada técnico e/ou educador tem seu estilo próprio de entrevistar, e deve prepara-se com 
varias estratégias para conseguir boas respostas, pois os adolescentes que estão em 
situação de exploração sexual são inteligentes, sabem que estão na mira do Sistema de 
Garantia de Direitos e que a qualquer momento podem ser alcançados. Escapar da malha 
da rede e não se deixar levar por ela é como receber um troféu. Abordar adolescentes 
exige que o técnico que fará este procedimento tenha um perfil ou que pelo menos 
procure desenvolver habilidades para que todo o trabalho não seja perdido. 
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Na entrevista com este adolescente deve ser sério, franco, respeitoso, com um propósito 
onde deve ocorrer uma  ampla interação verbal e afetiva entre os mesmos. Sendo que o 
entrevistado é o foco. Naquele momento ele é o ser mais importante do universo, tudo o 
mais é acidental e o ambiente, ainda que seja na rua, na praça, na boate ou em outro 
espaço que seja, deve estar tranqüilo. O entrevistador deve ser todo ouvido para aquele 
adolescente que está falando. Este ato da escuta faz toda a diferença na relação e na 
abordagem.  Ele vai contar coisas com muito sentido, mas também experimentando ele diz 
coisas que para nós pode não ter nenhum sentido aparente, mas que depois vamos ver 
tem muito significado. 

A) ETAPAS DA ENTREVISTA 

1. Acolhimento 

Este é o momento de acolher o adolescente, não o problema que o traz. O vínculo 
fortalecido facilitará o processo interventivo.  

Questões norteadoras desta etapa: Quem é este adolescente? Como se mostra?  Qual o 
seu problema? Qual sua demanda? Qual serviço está sendo solicitado? De que forma 
encaminhar sem perder de vista o vínculo e a confiança estabelecida? Qual será a reação 
dele ao considerar os encaminhamentos? 

O técnico ou educador precisa entender como este adolescente vê a sua situação diante da 
problemática, fazendo perguntas que vão do impessoal ao pessoal, do tempo presente à 
história passada, do familiar ao não familiar. Toda a sua atenção deve estar voltada à 
compreensão do problema. Deve ser considerada a idéia de que ele(a) tem condições de 
resolver seu problema. Deixar que ele escolha e depois então orientar. Se for o momento e 
ele se sentir seguro e confiante proceder o encaminhamento, se ele não estiver seguro, 
não forçar para não haver a quebra do vínculo e a perda da confiança.  

É necessário que a rede tenha conhecimento desse procedimento e fique preparada para 
receber este(a) adolescente, pois ela está fragilizada, desconfiada das intenções de todos. 
Neste momento ele está cheio de expectativas e a única pessoa em quem ela confia é 
neste técnico /educador que o(a) está acolhendo. 

A idéia é auxiliá-lo no desvelamento da situação apresentada para posterior superação do 
problema. Firma-se aí, segundo Vasconcelos (1997) a fase de contrato de trabalho. 

2. Contacto 

O que o adolescente espera e o que o técnico, educador ou a instituição (onde trabalha) 
pode oferecer. Daí a importância da interlocução com a Rede de Serviços. Isto precisa estar 
pactuado desde o início, em função das expectativas dos adolescentes.  

Vale ressaltar que este é um público que pela natureza desta fase, não agüenta esperar, 
nada, por muito tempo!   

Questões norteadoras para enfrentamento da situação apresentada: Qual é o problema? 
Quem se ocupa/preocupa com este problema? O que já fiz para resolver este tipo de 
problema? Deu certo ou errado?  Por que não deu certo? O que poderia ser feito que ainda 
não foi feito? A rede está preparada para receber esta adolescente, seja menino, menina 
ou homossexual? 

O técnico, o educador deve estimular o adolescente  a falar de si mesmo e deve usar de 
sua habilidade técnica para guiar a interação com vistas a descobrir o que for possível para 
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uma intervenção efetiva. Este é o momento de garantir uma coleta de informações 
consistentes.  

B) Pode ser necessário: 

1. saber colher o conteúdo e a comunicação não verbal porque eles falam muito, através 
dos gestos e do corpo; às vezes mentem e às vezes falam com sinceridade, precisamos 
estar atentos, mesmo quando repetimos a pergunta de modo diferente, eles percebem. 
Portanto, muito cuidado ao fazer as perguntas; 

2. saber ativar um processo construtivo, ativo, atento; 

3. Conseguir um equilíbrio entre interromper sempre e não interromper nunca, se 
interrompido de forma brusca, eles calam ou mudam de conversa e não mais será uma 
conversa séria; 

4. Garantir a redução da intensidade das nossas emoções e adequar os sentimento, tudo 
tem de parecer o mais casual possível e em certos momentos da conversa, quando ele 
quiser brincar, brinque, mas retomando a conversa, senão ele nos deixa falando sozinhos, 
para eles, eles não precisam de nós, e como sabem que é o nosso trabalho, então nos dão 
trabalho de fato; 

5. Não definir nenhum encaminhamento sem o aval e a participação efetiva do 
adolescente no processo, caso  contrario, não tem mais vínculo, nem confiança e nem 
trabalho, além do que certamente ele vai fugir e ficar feliz por ter enganando um “bobo” 
que achou que ia prendê-lo, levá-lo e mantê-lo num abrigo, e a rua inteira toma 
conhecimento do fato e deste educador/técnico, colocando em risco a sua segurança nas 
ruas e nas boates por onde andar; 

6. Propor ao adolescente conversar mais sobre o problema e o contexto no qual ele se 
apresenta ajuda a que o educador/técnico possa fazer um melhor encaminhamento para a 
Rede; 

7. Recapitular brevemente os temas tratados durante a entrevista para que fique bem 
entendida a conversa que tiveram, para que não fique nenhuma dúvida sobre o 
combinado; 

8. Pontuar no contrato, que problemas ainda precisam ser encaminhados e os passos que 
serão necessários e que existe uma burocracia e prazos administrativos que devem ser 
cumpridos, alguns já têm conhecimento dos procedimentos, tão acostumados que estão a 
fazerem parte o processo de ir e vir do abrigo, da família, da escol, entre outros 
encaminhamentos; 

9. Marcação ou não de um novo encontro. Caso no encerramento da entrevista o 
adolescente apresente um novo assunto é aconselhável dizer-lhe este assunto é muito 
importante, mas que não há mais tempo para esta data e ressaltar-se a importância do 
assunto ser abordado no próximo encontro; 

10. Uma vez identificado o problema junto com o adolescente, os outros encontros 
deverão seguir uma continuidade temática, relacionado aos interesses deles, na garantia 
de seus direitos; 

O Técnico ou educador é o responsável pela direção da entrevista, e deve ter claro o 
objetivo e o método para o atingir. Para tanto a entrevista precisa ter um tempo definido, 
um espaço e um conteúdo.  
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São os objetivos da Entrevista que determinam: técnicas, espaço, duração, tipo de 
relacionamento, documentação, acolhimento, questionamento, reflexão, reexposição, 
paráfrase, silêncio, exploração, reestruturação cognitiva, sinalização das contradições, 
socialização de informações pelo técnico ou educador e o tempo da entrevista 

É importante que seja determinado um horário de início e término do encontro, da 
entrevista, da atividade e que a pontualidade na hora combinada, seja respeitada. Caso 
haja algum imprevisto, em que o adolescente ou o técnico ou educador estejam com 
algum problema de horário é conveniente sugerir a transferência da atividade  para outro 
dia.  

C) A Relação: técnico, educador, adolescente deverá 

 “Se cada pessoa é produto das relações que estabelece com o mundo, mediante o 
significado que atribui às suas experiências particulares, ao buscarmos compreender a 
subjetividade é preciso considerar as condições concretas da vida dessa pessoa. Por isso 
compreender uma análise dialética, relacionando a expressão subjetiva ao contexto na 
qual é produzida, que é sempre social e histórico.”  (Teixeira, 2002) 

No seu olhar é imprescindível que o profissional contemple as relações e a diversidade de 
vivências culturais e sociais e tratar a realidade como um cenário dinâmico para que possa 
construir possibilidades, e a partir do movimento destes meninos e meninas no mundo: 

1. proporcionar uma experiência significativa, levando-o à mudança nas idéias, 
comportamentos, sentimentos e em relação a si mesmo e aos outros; 

2. ficar evidente para o adolescente, que apenas ele é único responsável por si próprio, por 
suas ações, pensamentos e sentimentos e que se acredita em sua capacidade de usar seus  
próprios recursos pessoais.  

3. esta interação entre o técnico/educador com o adolescente, ser no sentido de 
sensibilizá-lo a estar mais consciente de si mesmo, de seu espaço vital, de sua própria 
estrutura de referência; 

4. ajudá-lo a ver a mudança como uma possibilidade, e enfatizar que cabe a ele decidir 
quando,como e o que quer mudar.  

É essencial nesse processo de aprendizagem, que o adolescente seja compreendido, e o 
técnico educador deve estar disposto a questionar a sua própria estrutura interna de 
referência e adotar a do outro. A compreensão exige o uso de uma habilidade 
indispensável: saber ouvir. 

Saber ouvir, neste caso, significa direcionar a atenção ao adolescente com quem se fala, 
manter a mente aberta e interessada, ouvir o que ele diz, e procurar compreender o que 
está sendo dito. Significa estar de corpo e alma presente, concentrando-se em toda a 
conversa, e não somente naquilo que se entende necessário.    

IV) Aspectos éticos e metodológicos da abordagem 

Como o educador(a) deve se apresentar às crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual. 

 Algumas experiências demonstram que os adolescentes na maioria das vezes abordam os 
educadores, antes de serem abordados. Curiosos com aquela nova presença no espaço, 
eles querem saber de onde é, de onde veio, e o que está fazendo ali. Ao mesmo tempo em 
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que o educador observa esta sendo observado e estes primeiros contatos influenciam na 
possibilidade de se estabelecer o vinculo, então: 

1. Observar se é um grupo misto de adolescentes, quais são suas atividades mais comuns, 
os horários e os dias em que eles estão nas ruas, nas praças, as casas, nos bares, nos postos 
de gasolina; 

2. Uma estratégia utilizada por alguns  educadores é a de abordar no momento em que as 
meninas estão lanchando. Neste momento elas dispõem de tempo, e assim sendo, não 
atrapalha o trabalho delas.Geralmente pagam o lanche no primeiro encontro; 

3. Os grupos de adolescentes já abordados dão referência para outros meninos, sobre o 
trabalho de educadores para que estes passem a fazer parte do grupo; 

4. Outra estratégia utilizada e que tem muito sucesso, ainda é a de apresentar-se como 
educador de saúde, com preservativo e material informativo. Inicialmente não se identifica 
a instituição, fala-se em campanha de prevenção do vírus HIV/DST/AIDS; 

5. Sempre que chegar alguém novo no grupo o educador deve apresentar-se, 
cumprimentar os adolescentes que recém chegaram ao grupo e desencadear um conversa 
estimulando a participação de todos, porém deve respeitar se nesse primeiro contato eles 
não quiserem participar, senão estraga a participação de todo o grupo, eles são muito 
unidos; 

6. A identificação visual (colete,veículos), não garante a segurança do educador e pode 
afugentar  os meninos(a)s. Além da polícia, o trafico também é uma ameaça constante 
para eles. A identificação vai se dando através do comportamento do educador, no dia a 
dia durante as atividades realizadas com eles; 

7. Durante a realização de atividades, o educador deve sentar-se em circulo e se colocar ao 
lado dos menino(a)s, e utilizar apenas de carteira de identificação. 

8. O trabalho deve ser realizado sempre em dupla, para maior segurança e também no 
sentido de possibilitar maior proximidade. No entanto, não se deve abordar juntos a 
mesma pessoa, pois isso a inibe se houver a possibilidade de uma entrevista inda que esta 
não seja formal. 

A) Metodologia utilizada durante as abordagens 

1. Conscientizar os adolescentes que escolhas implicam em perdas e ganhos; que ele deve 
avaliar o que é importante para o momento, dentro das  necessidades dos educandos e 
não sob a ótica dos educadores; 

2. A metodologia é uma negociação pautada na visão de quem elabora um projeto social e 
de seus educadores e deve incluir, entre suas temáticas questões relacionadas sobre 
drogas, sexualidade, direitos e deveres de crianças e adolescentes, da família, do Estado, 
cidadania, entre outras temáticas relacionadas ao público em questão. 

B) Momento em que se deve fazer a entregar de material informativo:  

1. todo e qualquer material só deve ser distribuído após o estabelecimento de vínculos; 
caso contrário corre-se o risco de serem jogados fora e de perder-se melhores momentos 
educativos; 
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2. as informações devem ser passadas por escrito, de forma lúdica e colorida para que no 
caso de o adolescente não saber ler, tenha condições de fazer a leitura visual do panfleto e 
busque de alguma forma pelo educador para entender o conteúdo do material;. 

3. sempre disponibilizar o telefone e o endereço da instituição no material informativo. 
Bem vinculados, os adolescentes procuram a instituição sempre que precisam, e isto 
sempre acontece; 

4. sempre oferecer a este público o número de telefone dos serviços 24 h e se possível o 
nome de alguém a quem possam se dirigir em casos  de necessidade ou de urgência, 
permitindo ligar a cobrar; eles sempre precisam, e este tipo de encaminhamento fortalece 
o vínculo e a confiança do adolescente tanto com o técnico/educador quanto com o 
serviço, fazendo com que busquem mais por estes serviços e passem a acreditar na sua 
capacidade de relacionarem-se com as políticas públicas; 

5. uma estratégia utilizada em Mato Grosso do Sul é realizar nas praças, a roda do tereré 
com um educador que toque violão. A conversa não pode ser demorada, pois em virtude 
do uso de substancias psicoativas a(o)s adolescentes estão sempre com muita pressa, 
ansiosos e hiperativos. Além disso, e, ao mesmo tempo, há por perto, os traficantes de 
drogas, os cafetões, a polícia, os clientes e o Conselho Tutelar; 

6. caso haja pedidos de bebidas e dinheiro, os educadores devem refletir a respeito disso. 
Por trás de um pedido, que deve ser refletido e investigado, há sempre uma necessidade, 
ofereça lanche com refrigerantes, coca-cola ou guaraná são os preferidos; 

7. eles se sentem cativados quando realizamos com eles, pic-nics nas praças quando, pelo 
menos uma vez por mês, realizamos uma festa para comemorar os aniversariantes do mês 
com bolo confeitado, docinhos, refrigerantes e bexigas com brincadeiras; 

8. é importante diferenciar a necessidade humana básica (fome) e o hábito do 
imediatismo. Perceber a situação da criança. A equipe de saúde e o educador devem estar 
juntos para interpretar a situação, se é só um comportamento ou uma necessidade. O 
educador deve buscar algumas informações e conhecer sobre desenvolvimento da criança 
e do adolescente. 

9. considerar sempre que o público não se reconhece como vitima, e nem tampouco que 
está sendo explorado. O educador deve ser honesto e dizer do seu papel naquele 
momento e ter cuidado ao fazer a abordagem, para não dizer que esta combatendo a 
exploração sexual. O papel do educador é fundamental para ajudá-lo(a) a  perceberem  sua 
situação e não dizer que ela está sendo explorada, que esta sendo vitima. 

C) Devemos trabalhar na perspectiva de trabalhar Direitos Sexuais: 

1. é importante ter o masculino e feminino nessa abordagem, para ter o recorte de gênero, 
pois os sentimentos e as necessidades de meninos e meninas são diferentes; 

2. Observar e perceber os olhares. Lidar com as questões que ocorrem. Isto pode inclusive 
significar a segurança do técnico/educador no seu trabalho; 

3. Num primeiro momento não fazer encaminhamentos, nem querer traçar o que é certo 
ou errado, por uma questão de valores. Cada um tem um olhar uma visão; 

É importante que toda semana seja feita uma avaliação do trabalho para verificar o que 
está dando certo e o que não está e buscar novas estratégias, .Depois da abordagem inicial, 
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há o momento das oficinas. Em Alguns casos fazer o acompanhamento 
individual,trabalhando a grupalização. 

D) Cuidados que se deve ter com a produção do material informativo: 

1. evitar produzir material carregado de informações com muitas letras, pois nem todos 
sabem ler; 

2. O material deve ser simples e objetivo com desenhos e imagens que possibilitem o 
repasse da informação e que provoque questionamentos; 

3. O material impresso e o áudio visual devem ser atrativos. Entre os preferidos estão 
agenda, botons, imã de geladeira, bolsas. Fazer abordagens só com impresso não funciona 
porque eles querem coisas atraentes e úteis; 

4. A abordagem em casa fechada não deve ser feita no momento em que está aberta ao 
público. Para realização de trabalho nas casas deve-se primeiro sensibilizar o dono da 
boate, com o retorno na questão dos recursos, discutir sobre outras questões ate chegar 
na exploração; 

PARTE 2 

I) REAÇÕES DA VÍTIMA 

A) O QUE É A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA: 

É um conjunto de sintomas apresentados por pessoas que vivenciaram situações extremas 
de ameaça ou violência (estupro, assalto, testemunho da morte de outro indivíduo) e que 
causam um choque tão grande que a pessoa não consegue compreender o que aconteceu 
e nem tampouco que o fato ocorreu com ela mesma. 

B) CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS COM A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA 

1. com freqüência vai negar que tenha sido traficada, mesmo quando colocada diante de 
evidencias que contradigam seu depoimento claro e consistente; 

2. provavelmente não será capaz de fazer aos  investigadores em depoimento claro e 
consistente; 

3. pode ter dificuldade em lembrar-se do que realmente aconteceu; 

4. como ela própria não pode entender os motivos que a impedem de lembrar  
acontecimentos traumáticos, a vitima pode desenvolver uma tendência de preenche as 
lacunas de sua memória  com a criação de elementos plausíveis dentro da situação vividas, 
mas que têm o potencial de entrarem em contradição com outras partes do seu 
depoimento; 

5. os operadores de direito (agentes públicos) devem ter consciência  do impacto do 
trauma nas vitimas e estar prontos para reconhecer  que sintomas como falta de 
cooperação, hostilidade, incapacidade de lembrar eventos pormenorizadamente, enganos, 
mudanças de versões e ate invenção de detalhes em relação a acontecimentos específicos 
provavelmente seqüelas do sofrimento e não fruto de uma deliberada decisão de 
atrapalhar as investigações. 

C) COMO LIDAR COM AS VÍTIMAS 
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As vítimas levam um longo tempo para se recuperarem e necessitam de apoio altamente 
especializado. A negligência com estes cuidados geralmente resultam em danos 
psicológicos severos e permanentes e quando encontra dificuldade na fase de reintegração 
social ela pode retornar às redes do tráfico, na qualidade de vítima reincidente ou na de 
aliciadora 

D) ESTÁGIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO   

1. Hostilidade às pessoas que as atendem, especialmente aos agentes públicos; 

2. Desorientação; 

3. Reconstrução e Recapitulação dos eventos; 

4. Reintegração social. 

É difícil estabelecer as fronteiras entre estes quatro estágios e também a duração de cada. 
A vítima pode oscilar entre os diferentes estágios no processo de recuperação, e, evitar a 
“revitimização” da vítima é fundamental. Vale ressaltar que ao serem localizadas, algumas 
delas são tratadas como criminosas e não como vítimas de exploração sexual, e não há 
respeito por seus direitos ou atendimento humanitário. 

Portanto, a abordagem realizada pelos operadores do direito deve ser ponderada, pois 
muitos casos são bastante complexos: o profissional precisa ter sensibilidade e capacidade 
para determinar quais pessoas são vítimas verdadeiras do tráfico de seres humanos e quais 
pessoas são migrantes que podem estar cometendo uma serie de contravenções comuns 
ao tráfico, como atravessamento ilegal de fronteira, posse de documentos falsos etc. 

E) CONDUTA MAIS EFICAZ DO POLICIAL PARA LIDAR COM UMA VÍTIMA DO TRÁFICO: 

1. Após a determinação do status da pessoa como vítima do tráfico deve-se evitar a adoção 
de conduta recriminatória contra ela, como por exemplo: 

a) manifestação de qualquer tipo de censura quanto à sua ligação com a prostituição; 

b) colocá-la sob pressão para com as investigações; 

c) é improdutivo fazer comentários à vitima sobre sua ingenuidade em acreditar nas 
ofertas feitas pelos traficantes ou argumentar que as violências sofridas foram 
conseqüência de atos irresponsáveis ou impensados de sua parte.  

Tais atitudes podem fazer diminuir a confiança da vítima nos profissionais de segurança 
pública. 

2. requisitar exames médicos se houver sinais de violência recente. O teste HIV/Aids só 
deve ser realizado com o consentimento da vítima pois: 

a) É imprescindível para a saúde psicológica da vítima que os agentes da lei demonstrem 
empatia e tentem oferecer imediatamente segurança física e acesso a apoio de 
especialistas; 

b) É importante que no contato com a vítima os responsáveis pelo atendimento não façam 
promessas de difícil cumprimento; 

c) as vítimas devem estar totalmente conscientes de todas as implicações e riscos 
associados a quaisquer decisões que sejam requisitadas delas pelos investigadores. Jamais 
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deve surgir uma situaçao em que as vítimas possam comprovadamente sustentar terem 
sido novamente logradas, mas desta vez por servidores públicos. 

3. respeitar o direito da vítima à privacidade, não divulgando seu nome e imagem à 
imprensa, pois: 

A) tal exposição pode comprometer a reestruturação da vida da vítima, tanto por 
contribuir para sua estigmatizarão de sua comunidade quanto por reaproximá-la de 
criminosos; 

B) é um fato já suficientemente comprovado que muitas vítimas são procuradas por seus 
traficantes e rapidamente colocadas de volta no círculo criminoso. Isso acontece porque 
ainda estão vulneráveis e não adquiriram os meios de se proteger das redes de exploração. 

C) muitas das vítimas do tráfico talvez jamais se recuperarão das agressões psicológicas, 
sexuais e físicas a que foram submetidas. não é trabalho de investigador responsabilizar-se 
pelo processo de recuperação das vítimas – para isso existem ONGs e agências 
governamentais mais preparadas, mas é seu dever assegurar que elas tenham consciência 
dos serviços de assistência disponíveis e facilitar o acesso a esse auxílio. 

4. tomar o depoimento da vítima somente após ter certeza de que ela encontra-se 
estabilizada, o que impõem aos agentes da lei o desafio conquistar a confiança e criar um 
ambiente dentro dos quais as vítimas possam se sentir prontas para cooperar com a polícia 
e o sistema judicial; 

5. não  prometer à vítima nada que não possa ser cumprido e falar abertamente a ela, 
sobre os riscos envolvidos para se obter a condenação dos traficantes, de forma que a 
decisão de colaborar no processo judicial seja tomada de maneira totalmente consciente; 

6. colocar a vítima em contato com ONGs e agências governamentais encarregadas de 
prestar assistência especializada durante o processo de recuperação e reintegração social 
e, quando necessário, com os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. 

F) PADRÕES MINIMOS PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS E AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES NA GARANTIA DO DIREITO DAS PESSOAS TRAFICADAS: 

Numa perspectiva de direitos humanos, algumas ONGs internacionais, tais como a Aliança 
Global contra o Tráfico de Mulheres, a Fundação contra o Tráfico de Mulheres e o Grupo 
Jurídico Internacional de Direitos Humanos, vêm definindo, desde 1999, os Padrões de 
Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas (PDH), a partir de instrumentos 
internacionais de direitos humanos. 

Os padrões visam garantir os direitos das pessoas traficadas na medida em que lhes 
proporcionam assistência e proteção legais, tratamento não-discriminatório e restituição, 
compensação e recuperação. 

1. princípio da não-discriminação: os países não devem discriminar as pessoas traficadas 
no Direito Material ou Processual, nas Políticas Públicas ou em suas práticas; 

2. segurança e tratamento justo: ao invés de considerá-las como migrantes 
indocumentados, os países devem reconhecer que as pessoas traficadas são vítimas de 
graves abusos de direitos humanos, assim como tutelar seus direitos e protegê-los contra 
represálias e perigos; 
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3. acesso à Justiça: a polícia, os promotores de Justiça e os tribunais devem assegurar que 
seus esforços para punir os traficantes sejam direcionados para um sistema que respeite e 
salvaguarde os direitos de privacidade, dignidade e segurança das vítimas. Um julgamento 
adequado dos traficantes deve incluir a responsabilização por outros crimes geralmente 
presentes em situações de tráfico, tais como estupro, agressão sexual ou outras formas de 
agressão (incluindo assassinato, gravidez forçada e abortos), rapto, tortura, tratamento 
cruel, desumano, degradante, escravidão ou práticas análogas à escravidão, trabalho 
forçado ou compulsório, cativeiro por dívida ou casamento forçado; 

4. direito à propositura de ações civis: os países devem assegurar que as pessoas 
traficadas tenham direito a pleitear indenizações de traficantes, assim como assistência 
judiciária gratuita. Essas compensações podem ser de natureza civil ou administrativa. 
Entre elas incluem-se a obtenção de compensação por danos sofridos e o custeio de 
serviços psicológicos e médicos necessários para a reabilitação; 

5. estatuto de residentes: os países devem providenciar às pessoas traficadas os vistos de 
residência temporária (incluindo o direito ao trabalho) durante a pendência de qualquer 
processo administrativo ou ação judicial e devem proporcionar o direito de procurar asilo 
ou avaliar o risco considerável de retaliação a que a vítima está exposta em qualquer 
procedimento de deportação; 

6. saúde e outros serviços: os países devem proporcionar às pessoas traficadas os 
atendimentos adequados na área de saúde e em outros serviços sociais durante o período 
de residência temporária; 

 

PARTE 3 

A) A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

Rede: 

A Rede é uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente para todos os 

lados, sem que nenhum de seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um chefe. O que deve haver é uma vontade coletiva de 

alcançar determinado objetivo. 

B) O FUNCIONAMENTO DE REDE DEPENDE: 

Para funcionar, a Rede depende do desenvolvimento da cooperação, da confiança, da 

solidariedade, da transparência e da responsabilidade de cada um de seus componentes. 

Este funcionamento da rede pressupõe a participação consciente de seus integrantes, pois 

todos têm o desafio de “arregaçar as mangas e ser sujeito dessa construção”. 

C) PRINCÍPIOS QUE CONSTITUEM UMA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

1. Sentido: a construção de uma rede bem como a participação de cada um dos 

integrantes que a constituem ou que pretendem constituí-la deve ser transparente e 

cristalina; 

2. Objetivo: e importante definir bem os objetivos comuns que vão animar a construção 

dessa relação conjunta e refletir o Por qual motivo estamos juntos? O que buscamos? Pra 

quê vamos trocar essa rede?; 
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3. Valores e Posturas: o funcionamento da rede exige uma cultura renovada do fazer de 

cada organização, do compromisso, não só do discurso, mas da prática cotidiana, com 

valores e posturas que favoreçam a transparência, a cooperação, a negociação e o 

enfrentamento assertivo de conflitos, o trabalho artístico e a potencialização da 

diversidade; 

4. Funcionamento: é necessário criar, definir e estabelecer regras de funcionamento> As 

regras, os pactos e as normas devem facilitar e potencializar o funcionamento e o trabalho 

em rede; 

5. Comunicação: a comunicação é vital para o funcionamento de uma rede. É ela que 

possibilita e transparência, a circulação de informações estratégicas, a visibilização de 

esforços, o compartilhamento de aprendizagens, a construção de identidades coletivas e a 

mobilização social;    

6. Fortalecimento da rede: a construção de uma rede de serviços se fortalece quando 

articula a atuação das diversas instituições, organizações e grupos que realizam a 

promoção(atendimentos), a prevenção (mobilização), a  defesa (responsabilização) e o 

controle (vigilância) na garantia dos direitos da criança e o adolescente, e deve se dar nas 

relações cotidianas e no trabalho desenvolvido por cada uma das instituições que a 

constitui ou que pretendem constituí-la. 

D) DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA -  LEI  8069.90), 

a Rede de Garantia e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, apóia-se em 

três grandes eixos de atuação: Promoção, Defesa e Controle Social. 

1. Promoção de Direitos: delibera e formula a política de atendimento de direitos, 

articulando os espaços públicos institucionais e os instrumentos e mecanismos de 

formulação das políticas públicas. 

Atores considerados de promoção de direitos: os Conselhos Setoriais, Conselhos de 

Assistência Social, Conselhos de Direito e Entidades de atendimento governamentais e 

não-governamentais. 

2. Defesa de Direitos: Responsabilização do estado, da sociedade e da família, pelo não 

atendimento irregular ou violação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos 

adolescentes. 

Atores os Órgãos do Poder Público: Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Ministério Público, Órgãos da sociedade Civil, 

Centros de Defesa e Entidades Sociais. 

3. Controle Social: Faz a vigilância do cumprimento dos preceitos legais constitucionais, 

controle externo de ação do Poder Público e Instrumentos de pressão, mobilização, 

produção de conhecimentos.  

Atores do Controle Social: organizações de sociedade civil, fóruns de defesa, movimentos 

sociais, ONGs (rede de atendimento). 

 

À Guiza de Conclusão: 
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A articulação do trabalho é fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento e 

para maior efetividade das políticas dos programas e serviços que atuam no 

enfrentamento da violação dos direitos da Criança e do Adolescente: 

A rede se fortalece com a sensibilização dos sujeitos, somatória de esforços e 

responsabilidade, capacitação técnica política e reconhecimento da conquista coletiva e se 

constrói de acordo com a realidade local e a troca de experiência vai construindo a 

necessidade de agregar outras instituições e estas vão se constituindo por pessoas. A rede 

faz os serviços se encontrarem. 
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B. ALVARÁ MUNICIPAL 

                                           DECLARAÇÃO 

                      (ato indispensável para a concessão e manutenção do Alvará) 

 

(Nome do solicitante do alvará, qualificação, endereço completo e telefone para contato) vem 
perante este Município de _____________________ declarar, para os devidos fins de direito, 
que possuo conhecimento acerca da legislação em vigor a respeito da proibição do trabalho 
infantil e dos dispositivos legais que protegem o adolescente trabalhador, em especial no que 
se refere às piores formas de exploração do trabalho infantil, destacando-se a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. Declaro, ainda, o recebimento de material 
informativo sobre os direitos da criança e do adolescente, inclusive quanto trabalho infantil e 
suas piores formas e trabalho do adolescente.  

Fui amplamente informado das penalidades existentes no Direito Pátrio, comprometendo-me a 
seguir os ditames legais, sob pena de, em cometendo ato contrário à legislação que protege o 
direito da criança ou do adolescente, conforme a constatação da fiscalização da fiscalização 
municipal, Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, desde já estou ciente da 
IMEDIATA CASSAÇÃO do Alvará de Localização e Funcionamento pela Municipalidade, sem 
prejuízo dos procedimentos cíveis e criminais cabíveis.  

[RD22] Comentário: Colocaria 
B. 



Plano Operacional de Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de
Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho

Plano ESCCA

As  páginas  seguintes,  de  256  até  262,  foram  suprimidas  por
conterem nomes e identificação de depoentes.

Gentileza  contactar  Suporte  Técnico  do  CAOPCAE/MPPR,  Régis
Sant'Ana  Júnior,  pelo  e-mail  regis@mppr.mp.br,  caso  seja
necessário o documento na íntegra.

Curitiba, 19 de abril de 2018

Equipe do CAOPCAE / MPPR
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II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por 
profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não 
exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes, 
depositado na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição 
onde ocorrerem as referidas atividades.  

§ 2
o
  As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envolvidos em 

atividades constantes do parecer técnico referido no § 1
o
, inciso II, serão objeto de análise por 

órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que tomará as providências legais 
cabíveis.  

§ 3
o
  A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à 

moral, nos termos da Lista TIP, não é extensiva aos trabalhadores maiores de dezoito anos.  

Art. 3
o
  Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das 

áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos e 
ao maior de quatorze e menor de dezesseis, na condição de aprendiz.   

Art. 4
o
  Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3

o
 da Convenção n

o
 182, 

da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil: 

I - todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, 
cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório; 

II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 
comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, 
particularmente para a produção e tráfico de drogas; e 

IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em 
conflitos armados.  

Art. 5
o
  A Lista TIP será periodicamente examinada e, se necessário, revista em consulta 

com as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas.   

Parágrafo único.  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar os processos 
de exame e consulta a que se refere o caput.  

Art. 6
o
  Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.  

Brasília, 12 de junho de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Carlos Lupi 
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LEI Nº 14.028, DE 08 DE JULHO DE 2005 

 

Altera a redação do § 3° e acrescenta § 4° ao art. 6º da Lei n° 

10.205, de 04 de dezembro de 1986, com a redação 

conferida pela Lei n° 11.785, de 26 de maio de 1995, e pela 

Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003. (Regulamentada) 

(Projeto de Lei nº 017/2005, do Vereador Paulo Teixeira - PT) 

Regulamentada pelo DM 48.098/0 

 

JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 9 de junho de 2005, decretou e eu 

promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º O § 3º, acrescentado pela Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003, ao art. 6° da Lei n° 

10.205, de 04 de dezembro de 1986, que disciplina a expedição de licença de funcionamento, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"§ 3º Os estabelecimentos que permitirem a prática, facilitarem ou fizerem apologia, incentivo, 

mediação da exploração sexual de crianças e adolescentes, o comércio de substâncias tóxicas 

ou a exploração de jogo de azar terão suas licenças de funcionamento cassadas." (NR) 

 

Art. 2º Fica acrescentado o § 4° ao art. 6° da Lei n° 10.205, de 04 de dezembro de 1986, que 

disciplina a expedição de licença de funcionamento, com a redação dada pela Lei n° 11.785, de 

26 de maio de 1995, e pela Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003, com a seguinte redação: 
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"§ 4° O processo administrativo de que trata o § 3º deste artigo será instaurado por decisão da 

autoridade administrativa competente, sempre que tomar ciência, por qualquer via idônea ou 

por denúncia apresentada por qualquer pessoa do povo, independentemente de ser o 

requerente a vítima do ato praticado pelo estabelecimento que exerça as atividades no âmbito 

do Município de São Paulo." (NR) 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da sua publicação. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,aos 8 de julho de 2005, 452º da fundação de São 

Paulo. 

JOSÉ SERRA, PREFEITO 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 8 de julho de 2005. 

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal 
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LEI Nº 3388, DE 25 DE ABRIL DE 2000 

ALTERA A LEI 3113/98 QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO INFORMATIZADO 

PARA HOTÉIS E SIMILARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Lei 3.113, de 19 de novembro de 1998, passa a vigorar 

com o seguinte texto: 

 

"Art. 1º - Os hotéis e similares, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, ficam 

autorizados a informatizar o controle de entrada e saída dos seus usuários bem 

como da identificação dos veículos por eles utilizados. 

 

§ 1º - Entende-se por similares: Hotel, Hotel Residência, Motel, Motel de lazer, 

Pousada, Parador, Hospedaria e Albergue de Turismo, conforme classificação 

da EMBRATUR. 

 

§ 2º - A cada vinte e quatro horas os registros serão arquivados em local 

apropriado por doze meses." 

 

Art. 2º - O artigo 3º da Lei de que trata o “caput” desta Lei passa a vigorar com 

o seguinte texto: 

 

"Art. 3º - Os responsáveis pela segurança a que se refere o Art. 2º, seja ela 

terceirizada seja ela própria, deverão ser cadastrado no setor de identificação 

das Unidades de Polícia Judiciária da circunscrição onde estiverem localizados." 

 

Art. 3º - O texto do art. 6º da Lei 3.113/98 fica alterado e terá o seguinte texto: 

 

"Art. 6º - O cadastramento a que se refere o Art. 3º será recolhido na UPJ da 

circunscrição, através de DARJ, em favor da FUNESPOL, à razão de 5 (cinco) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7166e52b0c52e2af032566c2007cc133?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7166e52b0c52e2af032566c2007cc133?OpenDocument
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UFERJ para cada cadastramento." 

 

Art. 4º - Os artigos 2º, 4º e 5º da Lei de que trata o “caput” desta Lei 

permanecem inalterados. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições contrárias. 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2000 

ANTHONY GAROTINHO 

Governador 

 

 

 

Decreto 7053/09 | Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009  

Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea 

"a", da Constituição, DECRETA: 

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a ser 

implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto.  

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo 

populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 

temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário 

ou como moradia provisória. 

Art. 2o A Política Nacional para a População em Situação de Rua será implementada de forma 

descentralizada e articulada entre a União e os demais entes federativos que a ela aderirem por 

meio de instrumento próprio.  

Parágrafo único. O instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a 

serem compartilhadas. 

Art. 3o Os entes da Federação que aderirem à Política Nacional para a População em Situação 

de Rua deverão instituir comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes das 

áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, com a participação de 

fóruns, movimentos e entidades representativas desse segmento da população.  

Art. 4o O Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas, 

sem fins lucrativos, para o desenvolvimento e a execução de projetos que beneficiem a 

população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos que 

orientam a Política Nacional para a População em Situação de Rua.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Art. 5o São princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, além da 

igualdade e equidade:  

I - respeito à dignidade da pessoa humana; 

II - direito à convivência familiar e comunitária; 

III - valorização e respeito à vida e à cidadania; 

IV - atendimento humanizado e universalizado; e 

V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, 

orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. 

Art. 6o São diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua:  

I - promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; 

II - responsabilidade do poder público pela sua elaboração e financiamento; 

III - articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal; 

IV - integração das políticas públicas em cada nível de governo; 

V - integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução; 

VI - participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns e organizações da população 

em situação de rua, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; 

VII - incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua participação nas 

diversas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas; 

VIII - respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e 

recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e 

monitoramento das políticas públicas; 

IX - implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito, e de 

capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento 

deste grupo populacional; e 

X - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. 

Art. 7o São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua:  

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as 

políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, 

cultura, esporte, lazer, trabalho e renda; 

II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no 

desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais 

direcionadas às pessoas em situação de rua; 

III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua; 

IV - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais 

sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua; 
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V - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação de cultura de 

respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os demais grupos sociais, 

de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 

VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a população em 

situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, 

sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento; 

VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua; 

VIII - incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para o 

recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como de 

sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para este 

segmento; 

IX - proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e 

assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica; 

X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de 

Saúde para qualificar a oferta de serviços; 

XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação 

dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 8o; 

XII - implementar centros de referência especializados para atendimento da população em 

situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social; 

XIII - implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar 

acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à alimentação, com 

qualidade; e 

XIV - disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, 

com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. 

Art. 8o O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário 

deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, 

salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas, 

respeitado o direito de permanência da população em situação de rua, preferencialmente nas 

cidades ou nos centros urbanos.  

§ 1o Os serviços de acolhimento temporário serão regulamentados nacionalmente pelas 

instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único de Assistência Social. 

§ 2o A estruturação e reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como referência a 

necessidade de cada Município, considerando-se os dados das pesquisas de contagem da 

população em situação de rua. 

§ 3o Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio da 

Secretaria Nacional de Assistência Social, fomentar e promover a reestruturação e a ampliação 

da rede de acolhimento a partir da transferência de recursos aos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

§ 4o A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada para 

incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive pela sua articulação com 

programas de moradia popular promovidos pelos Governos Federal, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal. 



270 

 

Art. 9o Fica instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua, integrado por representantes da sociedade civil 

e por um representante e respectivo suplente de cada órgão a seguir descrito:  

I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará; 

II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

III - Ministério da Justiça; 

IV - Ministério da Saúde; 

V - Ministério da Educação; 

VI - Ministério das Cidades; 

VII - Ministério do Trabalho e Emprego; 

VIII - Ministério dos Esportes; e 

IX - Ministério da Cultura. 

§ 1o A sociedade civil terá nove representantes, titulares e suplentes, sendo cinco de 

organizações de âmbito nacional da população em situação de rua e quatro de entidades que 

tenham como finalidade o trabalho com a população em situação de rua. 

§ 2o Os membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua serão indicados pelos titulares dos órgãos e 

entidades as quais representam e designados pelo Secretário Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

Art. 10. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 

para a População em Situação de Rua terá as seguintes atribuições:  

I - elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento das estratégias de implementação 

da Política Nacional para a População em Situação de Rua, especialmente quanto às metas, 

objetivos e responsabilidades, considerando as propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial instituído pelo Decreto de 25 de outubro de 2006; 

II - acompanhar e monitorar o desenvolvimento da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; 

III - desenvolver, em conjunto com os órgãos federais competentes, indicadores para o 

monitoramento e avaliação das ações da Política Nacional para a População em Situação de 

Rua; 

IV - propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas federais 

para o atendimento da população em situação de rua; 

V - propor formas e mecanismos para a divulgação da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; 

VI - instituir grupos de trabalho temáticos, em especial para discutir as desvantagens sociais a 

que a população em situação de rua foi submetida historicamente no Brasil e analisar formas 

para sua inclusão e compensação social; 

VII - acompanhar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação da Política 

Nacional da População em Situação de Rua, em âmbito local; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95339/decreto-06
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VIII - organizar, periodicamente, encontros nacionais para avaliar e formular ações para a 

consolidação da Política Nacional para a População em Situação de Rua; e 

IX - deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos. 

Art. 11. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 

para a População em Situação de Rua poderá convidar gestores, especialistas e representantes 

da população em situação de rua para participar de suas atividades.  

Art. 12. A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 

Política Nacional para a População em Situação de Rua será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada.  

Art. 13. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e a Fundação Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA prestarão o apoio necessário ao Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

no âmbito de suas respectivas competências.  

Art. 14. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República dará apoio 

técnico-administrativo e fornecerá os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua.  

Art. 15. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República instituirá o 

Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Rua, 

destinado a promover e defender seus direitos, com as seguintes atribuições:  

I - divulgar e incentivar a criação de serviços, programas e canais de comunicação para 

denúncias de maus tratos e para o recebimento de sugestões para políticas voltadas à 

população em situação de rua, garantido o anonimato dos denunciantes; 

II - apoiar a criação de centros de defesa dos direitos humanos para população em situação de 

rua, em âmbito local; 

III - produzir e divulgar conhecimentos sobre o tema da população em situação de rua, 

contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero 

e geracional nas diversas áreas; 

IV - divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população em situação de rua 

para subsidiar as políticas públicas; e 

V - pesquisar e acompanhar os processos instaurados, as decisões e as punições aplicadas aos 

acusados de crimes contra a população em situação de rua. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 23 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.12.2009 
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RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 
Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, em reunião ordinária realizada 
nos dias 11 e 12 de novembro de 2009, no uso da competência que lhe conferem os incisos II, 
V, IX 
e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social - 
LOAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - 
NOBRH/SUAS; 
 
CONSIDERANDO a deliberação da VI Conferência Nacional de Assistência Social de "Tipificar 
e consolidar a classificação nacional dos serviços socioassistenciais"; 
 
CONSIDERANDO a meta prevista no Plano Decenal de Assistência Social, de estabelecer 
bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos físicos do SUAS; 
 
CONSIDERANDO o processo de Consulta Pública realizado no período de julho a setembro 
de 2009, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; 
 
CONSIDERANDO o processo de discussão e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite 
- CIT e discussão no âmbito do CNAS da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos, 
organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial 
de Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo: 
 
I - Serviços de Proteção Social Básica: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
 
II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC; 
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d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias; 
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
 
III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- abrigo institucional; 
- Casa-Lar; 
- Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. 
b) Serviço de Acolhimento em República; 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MARCIA MARIA BIONDI PINHEIRO 
Presidente do Conselho 

 
ANEXO 
 
RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 
 
1. MATRIZ PADRONIZADA PARA FICHAS DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
 
NOME DO SERVIÇO: TERMOS UTILIZADOS PARA DENOMINAR O SERVIÇO DE MODO A 
EVIDENCIAR SUA 
PRINCIPAL FUNÇÃO E OS SEUS USUÁRIOS. 
DESCRIÇÃO: Conteúdo da oferta substantiva do serviço. 
USUÁRIOS: Relação e detalhamento dos destinatários a quem se destinam as atenções. As 
situações 
identificadas em cada serviço constam de uma lista de vulnerabilidades e riscos contida nesse 
documento. 
OBJETIVOS: Propósitos do serviço e os resultados que dele se esperam. 
PROVISÕES: As ofertas do trabalho institucional, organizadas em quatro dimensões: ambiente 
físico, 
recursos materiais, recursos humanos e trabalho social essencial ao serviço. Organizados 
conforme cada 
serviço as provisões garantem determinadas aquisições aos cidadãos. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: Trata dos compromissos a serem cumpridos pelos gestores em 
todos os 
níveis, para que os serviços prestados no âmbito do SUAS produzam seguranças sociais aos 
seus usuários, conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se 
encontram. 
Podem resultar em medidas da resolutividade e efetividade dos serviços, a serem aferidas pelos 
níveis de participação e satisfação dos usuários e pelas mudanças efetivas e duradouras em sua 
condição de vida, na perspectiva do fortalecimento de sua autonomia e cidadania. As 
aquisições específicas de cada serviço estão organizadas segundo as seguranças sociais que 
devem garantir. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Procedência dos (as) usuários (as) e formas de 
encaminhamento. 
UNIDADE: Equipamento recomendado para a realização do serviço socioassistencial. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Horários e dias da semana abertos ao funcionamento para o 
público. 
ABRANGÊNCIA: Referência territorializada da procedência dos usuários e do alcance do serviço. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: Sinaliza a completude da atenção hierarquizada em serviços de 
vigilância social, defesa de direitos e proteção básica e especial de assistência social e dos 
serviços de outras políticas públicas e de organizações privadas. Indica a conexão de cada 
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serviço com outros serviços, programas, projetos e organizações dos Poderes Executivo e 
Judiciário e organizações não governamentais. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Trata dos resultados e dos impactos esperados de cada serviço e 
do conjunto dos serviços conectados em rede socioassistencial. Projeta expectativas que vão 
além das aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças 
positivas em relação a indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais. 
REGULAMENTAÇÕES: Remissão a leis, decretos, normas técnicas e planos nacionais que 
regulam benefícios e serviços socioassistenciais e atenções a segmentos específicos que 
demandam a proteção social de assistência social. 
2. QUADRO SÍNTESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Média Complexidade 
1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos – PAEFI 
2. Serviço Especializado de Abordagem Social 
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 
4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias 
5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
Alta Complexidade 
6. Serviço de Acolhimento Institucional 
7. Serviço de Acolhimento em República 
8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências 
3. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF 
DESCRIÇÃO: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social 
do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus 
objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias 
usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. É serviço baseado 
no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades das 
famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as 
formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações 
familiares. 
Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca 
de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o 
envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, 
expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores 
a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente à esfera estatal sua 
implementação. Serviço ofertado necessariamente no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS). 
O atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com 
espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, 
calhas de rios, assentamentos, dentre outros) pode ser realizado por meio do estabelecimento 
de equipes volantes ou mediante a implantação de unidades de CRAS itinerantes. 
Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência do 
CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço 
de Proteção Social Básica, no Domicílio, para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no serviço 



275 

 

PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços 
socioassistenciais da proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização 
da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de 
assistência social. 
A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o 
desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo 
identificar suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o 
atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 
vivenciadas. 
O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados atribuídos e as 
possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a 
família, contribuindo para sua proteção de forma integral, materializando a matricialidade 
sociofamiliar no âmbito do SUAS. 
USUÁRIOS: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos 
territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 
- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que 
ainda não foram contempladas; 
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum 
de seus membros; 
- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e 
risco social. 
OBJETIVOS 
- Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 
- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas; 
- Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias e comunidades; 
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social; 
- Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; 
- Apoiar famílias que possuem dentre seu membros indivíduos que necessitam de cuidados, por 
meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 
 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados para recepção, sala(s) de atendimento individualizado, 
sala(s) de 
atividades coletivas e comunitárias, sala para atividades administrativas, instalações sanitárias, 
com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e 
acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. O ambiente deve 
possuir outras características de acordo com a regulação específica do serviço e do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e materiais de consumo necessários ao 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, entre outros; 
Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; Banco de Dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS). 
Trabalho Social essencial ao serviço: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e 
encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; 
campanhas socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao 
acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; 
conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou 
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prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca 
ativa, 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos 
sociais, civis e políticos; 
- Ter acesso a ambiência acolhedora; 
- Ter assegurada sua privacidade. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário 
- Vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 
sociais; 
- Ter acesso a serviços de qualidade, conforme demandas e necessidades. 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 
- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social;  
- Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre 
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços 
de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 
comunitárias e outros espaços de organização social; 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Ter reduzido o descumprimento de condicionalidades do PBF - Programa Bolsa Família; 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 
- Ter acesso a informações e encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a programas 
de associativismo e cooperativismo; 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS, em especial: famílias em 
processo de reconstrução de autonomia; Famílias em processo de reconstrução de vínculos; 
famílias com crianças, adolescentes, jovens e idosos inseridos em serviços socioassistenciais, 
territorialmente referenciadas ao CRAS; famílias com beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada; famílias inseridas em programas de transferência de renda. 
FORMAS 
- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas. 
UNIDADE: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias, sendo que a unidade deverá necessariamente funcionar no período diurno podendo 
eventualmente executar atividades complementares a noite, com possibilidade de funcionar 
em feriados e finais de semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e em metrópoles e municípios de médio e grande porte a 
abrangência corresponderá ao território de abrangência do CRAS, de acordo com a incidência 
da demanda. 
ARTICULAÇÃO EM REDE 
- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial; 
- Serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança pública e 
outros conforme necessidades; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
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- Instituições de ensino e pesquisa; 
- Serviços de enfrentamento à pobreza; 
- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; e 
- Redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do 
CRAS; 
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de 
abrangência do CRAS; 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
DESCRIÇÃO GERAL: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 
social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 
orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 
coletivas, na família e no território. 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação 
dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição 
dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça entre outros. 
Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de modo 
a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a 
matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para crianças de até 6 anos: Tem por foco o 
desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos 
e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência 
doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao 
PAIF. 
Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento desse 
ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que faz do brincar, 
da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e 
proteção social. Desenvolve atividades com crianças, inclusive com crianças com deficiência, 
seus grupos familiares, gestantes e nutrizes. Com as crianças, busca desenvolver atividades de 
convivência, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização centradas na 
brincadeira, com foco na garantia das seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, 
por meio de experiências lúdicas, acesso a brinquedos favorecedores do desenvolvimento e da 
sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares. 
Com as famílias, o serviço busca estabelecer discussões reflexivas, atividades direcionadas ao 
fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança pequena. Com famílias 
de crianças com deficiência inclui ações que envolvem grupos e organizações comunitárias para 
troca de informações acerca de direitos da pessoa com deficiência, potenciais das crianças, 
importância e possibilidades de ações inclusivas. 
Deve possibilitar meios para que as famílias expressem dificuldades, soluções encontradas e 
demandas, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e 
os problemas enfrentados. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: Tem por foco a 
constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências 
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, 
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sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do 
trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-
significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco 
social. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: Tem por foco o 
fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou 
permanência dos 
adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As 
atividades devem abordar as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a 
construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no 
desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver habilidades 
gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem 
para a escolha profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social por meio 
da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade 
da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da 
realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso 
a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, 
posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para idosos(as): Tem por foco o desenvolvimento de 
atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da 
autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social deve estar 
pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 
vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização 
das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção 
social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize 
a condição de escolher e decidir. 
USUÁRIOS 
Crianças de até 6 anos, em especial: 
- Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 
- Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 
- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial (Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil - PETI; serviço de proteção social especial a indivíduos e famílias; 
reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; e outros); 
- Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e 
oportunidades de convívio familiar e comunitário; 
- Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. 
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: 
- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial (Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI; serviço de proteção social especial a indivíduos e famílias; 
reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; e outros); 
- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 
- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de 
renda; 
- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 
dificuldades para manter. 
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos, em especial: 
- Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda; 
- Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento 
de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
- Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme 
disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; 
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- Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ou Adolescentes 
e Jovens - egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à 
exploração sexual; 
- Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 
renda; 
- Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; 
- Jovens fora da escola. 
Idosos(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, em 
especial: 
- Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
- Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 
- Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 
convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a 
inclusão no serviço. 
OBJETIVOS GERAIS 
- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 
especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e 
comunitária; 
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos territórios; 
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais 
direitos; 
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para crianças de até 6 anos: 
- Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de 
afetividade e sociabilidade; 
- Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 
- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e 
brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com deficiência e 
o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 
- Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de 
desenvolvimento infantil. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos 
e propiciar sua formação cidadã; 
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 
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- Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como 
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 
cidadã; 
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas. 
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para Idosos(as) 
- Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 
- Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e encontros intergeracionais de modo a 
promover a sua convivência familiar e comunitária; 
- Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos 
projetos de vida; 
- Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição 
de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 
social dos usuários. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Sala(s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e 
comunitárias e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes de acordo com as 
normas da ABNT. O ambiente físico ainda poderá possuir outras características de acordo com 
a regulação específica do serviço. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço, tais como: mobiliário, computadores, entre outros; 
Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos 
de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; 
fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de 
apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos 
sociais, civis e 
políticos; 
- Ter acesso a ambiência acolhedora. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário - Geral: 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários; 
- Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades de conhecer o território e (re) 
significá-lo, de acordo com seus recursos e potencialidades; 
- Ter acesso a serviços, conforme demandas e necessidades. 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia – Geral: 
- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania; 
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- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências potencializadoras da participação social, tais como espaços de livre 
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços 
de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 
comunitárias e outros espaços de organização social; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da auto-estima, autonomia e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 
- Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo; 
- Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio 
do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar; 
- Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites; 
- Vivenciar experiências de desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e a 
oportunidades de fomento a produções artísticas; 
- Ter reduzido o descumprimento das condicionalidades do PBF; 
- Contribuir para o acesso a documentação civil; 
- Ter acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades 
de convívio; 
- Ter acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 
usufruto; 
- Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e 
da cidade; 
- Ter acesso benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda; 
- Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 
- Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço; 
- Ter acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios com grupos de outras 
localidades e faixa etária semelhante. 
ESPECÍFICOS 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: adquirir conhecimento e desenvolver capacidade 
para a vida profissional e o acesso ao trabalho. 
Idosos: Vivenciar experiências para o autoconhecimento e autocuidado. 
Condições e Formas de Acesso: 
Condições: Usuários territorialmente referenciados aos CRAS. 
Formas 
- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas. 
Unidade: 
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 
- Centros da criança, adolescente, juventude e idosos, referenciados ao CRAS. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 
Para crianças de até 6 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, com 
freqüência seqüenciada ou intercalada, de acordo com planejamento prévio, em turnos de até 
1,5h diárias. 
Para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 
semana, em turnos diários de até 4 (quatro) horas. No caso de crianças e adolescentes retiradas 
do trabalho infantil o serviço socioeducativo é, obrigatoriamente, de 3 (três) horas diárias e 
constitui condicionalidade para a transferência de renda às famílias. 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 
semana, em turnos de até 3 (três) horas, conforme regulamentação de serviços específicos, 
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como por exemplo, o Projovem Adolescente, que prevê uma carga horária semanal de 12,5 
horas. 
Para idosos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários programados, 
conforme demanda. 
Abrangência: Municipal (corresponderá ao território de abrangência do CRAS, de acordo com a 
incidência da demanda). 
Articulação em Rede: - Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social 
especial; 
Serviços públicos locais de educação, saúde (em especial, programas e serviços de reabilitação), 
cultura,esporte e, meio-ambiente e outros conforme necessidades; Conselhos de políticas 
públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Redes sociais; Instituições de ensino 
e pesquisa; Conselho Tutelar; Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e 
capacidades. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO - GERAL 
Contribuir para: 
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 
- Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos 
de violação de seus direitos; 
- Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com 
plena informação sobre seus direitos e deveres; 
- Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de 
drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce. 
Para Idosos (as) 
- Melhoria da condição de sociabilidade de idosos (as); 
- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 
DESCRIÇÃO: O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 
participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, 
a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de 
risco, a exclusão e o isolamento. 
O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas 
idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede 
socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, 
transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de 
defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações 
extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na 
qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter 
preventivo do serviço. 
O planejamento das ações deverá ser realizado pelos municípios e pelo Distrito Federal, de 
acordo com a territorialização e a identificação da demanda pelo serviço. Onde houver CRAS, o 
serviço será a ele 
referenciado. Naqueles locais onde não houver CRAS, o serviço será referenciado à equipe 
técnica da Proteção Social Básica, coordenada pelo órgão gestor. 
O trabalho realizado será sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento do Usuário - PDU: instrumento de observação, planejamento e 
acompanhamento das ações realizadas. No PDU serão identificados os objetivos a serem 
alcançados, as vulnerabilidades e as potencialidades do usuário. 
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USUÁRIOS: Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de 
vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de 
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: 
- Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
- Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda. 
OBJETIVOS: 
- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; 
- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; 
- Identificar situações de dependência; 
- Colaborar com redes inclusivas no território; 
- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com 
vistas a promover a sua inclusão social; 
- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com 
deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e 
pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e 
inclusão social; 
- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de 
direitos e o estímulo a participação cidadã; 
- Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme 
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de 
renda; 
- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos (as) 
usuários (as); 
- Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Não se aplica. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço; Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de dados de usuários(as) de 
benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados dos serviços socioassistenciais; 
Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; Acolhida; Visita familiar; 
Escuta; Encaminhamento para cadastramento socioeconômico;Orientação e 
encaminhamentos; Orientação sociofamiliar; Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e 
social; Inserção na rede de serviços de assistência social e demais políticas; Informação, 
comunicação e defesa de direitos; Fortalecimento da função protetiva da família; Elaboração de 
instrumento técnico de acompanhamento e desenvolvimento do usuário; Mobilização para a 
cidadania; Documentação pessoal. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida: 
- Ter sua identidade, integridade e história preservadas; 
- Ter acolhidas suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda; 
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário: 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 
familiares e sociais; 
- Ter acesso a serviços, conforme necessidades e a experiências e ações de fortalecimento de 
vínculos 
familiares e comunitários. 
Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, Familiar e Social: 
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, pela família e 
pelos demais serviços para potencializar a autonomia e possibilitar o desenvolvimento de 
estratégias que diminuam a dependência e promovam a inserção familiar e social; 
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- Ter vivências de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Dispor de atendimento interprofissional para: 
- Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões, reivindicações e fazer suas próprias 
escolhas; 
- Apresentar níveis de satisfação com relação ao serviço; 
- Construir projetos pessoais e desenvolver auto-estima; 
- Ter acesso a serviços e ter indicação de acesso a benefícios sociais e programas de 
transferência de renda; 
- Acessar documentação civil; 
- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; 
- Ser informado sobre acessos e direitos; 
- Ter oportunidades de participar de ações de defesa de direitos e da construção de políticas 
inclusivas. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas. 
FORMA: Encaminhamentos realizados pelos CRAS ou pela equipe técnica de referência da 
Proteção Social Básica do município ou DF; 
UNIDADE: Domicílio do(a) Usuário(a) 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Em dias úteis e quando a demanda for identificada no PDU. 
ABRANGÊNCIA: Municipal; 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial; 
- Serviços públicos de saúde, cultura, esporte, meio-ambiente, trabalho, habitação e outros, 
conforme necessidade; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
- Instituições de ensino e pesquisa; 
- Organizações e serviços especializados de saúde, habilitação e reabilitação; 
- Programas de educação especial; 
- Centros e grupos de convivência. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de 
violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter 
preventivo junto aos usuários; 
- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional; 
- Redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Famílias protegidas e orientadas; 
- Pessoas com deficiência e pessoas idosas inseridas em serviços e oportunidades. 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
4. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E 
INDIVÍDUOS -PAEFI 
DESCRIÇÃO: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 
vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 
de risco pessoal e social. 
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, 
crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas 
às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e 
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providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 
socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de 
forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito. 
USUÁRIOS: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 
- Violência física, psicológica e negligência; 
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 
proteção; 
- Tráfico de pessoas; 
- Situação de rua e mendicância; 
- Abandono; 
- Vivência de trabalho infantil; 
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações 
que 
provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem 
estar; 
- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de 
direitos. 
OBJETIVOS 
- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 
- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, 
conforme 
necessidades; 
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; 
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 
- Prevenir a reincidência de violações de direitos. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, atendimento individualizado com 
privacidade, 
atividades coletivas e comunitárias, atividades administrativas e espaço de convivência. 
Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o desenvolvimento do 
serviço, tais 
como: mobiliário, computadores, linha telefônica, dentre outros. Materiais socioeducativos: 
artigos pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e 
serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos 
Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB/RH-SUAS) 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a 
rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; 
orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e 
contra-referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função 
protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou 
ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 
outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho 
interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal 
e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 
- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses; 
- Ter reparados ou minimizados os dano por vivências de violações e riscos sociais; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
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- Ser orientado e ter garantida efetividade nos encaminhamentos. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 
- Ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social 
- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Ter oportunidades de superar padrões violadores de relacionamento; 
- Poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a auto-estima; 
- Ter acesso à documentação civil; 
- Ser ouvido para expressar necessidades e interesses; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 
- Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e 
programas de transferência de renda; 
- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; 
- Ser informado sobre seus direitos e como acessá-los; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação das situações de violação de 
direitos; 
- Vivenciar experiências que oportunize relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos 
por meio do diálogo, compartilhando modos não violentos de pensar, agir e atuar; 
- Ter acesso a experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos. 
FORMAS 
- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; 
- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas 
setoriais, dos 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias, com possibilidade de operar em feriados e finais de semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços das políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Sistema de Segurança Pública; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Orientação e proteção social a Famílias e indivíduos; 
- Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; 
- Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; 
- Melhoria da qualidade de vida das famílias. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 
DESCRIÇÃO: Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 
Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos 
onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de 
comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 
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O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de 
serviços 
socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. 
USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 
OBJETIVOS: 
- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e à 
benefícios assistenciais; 
- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições 
em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações 
estabelecidas com as instituições; 
- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 
- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões de equipe. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários para a realização do 
serviço, tais como: telefone móvel e transporte para uso pela equipe e pelos usuários. 
Materiais pedagógicos para desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS) 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; conhecimento do 
território; informação, comunicação e defesa de direitos; escuta; orientação e 
encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; articulação da rede 
de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 
articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
geoprocessamento e georeferenciamento de informações; elaboração de relatórios. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 
- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social; 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia 
e/ou sobrevivência. 
FORMAS: Por identificação da equipe do serviço. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Unidade 
Específica 
Referenciada ao CREAS. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto e/ou de acordo com a especificidade dos 
territórios. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Proteção social a famílias e indivíduos; 
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- Identificação de situações de violação de direitos; 
- Redução do número de pessoas em situação de rua. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 
MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE (PSC) 
DESCRIÇÃO: O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento 
a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de 
valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se 
necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e 
obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para 
o cumprimento da medida. 
Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PlA) 
com a participação do (a) adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a 
serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre 
outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do (a) 
adolescente. 
O acompanhamento social ao (a) adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com 
freqüência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 
desenvolvimento do PIA. 
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço deverá 
identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, 
programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação dos 
serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de 
oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores 
de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do (a) adolescente em 
qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu 
desenvolvimento pessoal e social. 
USUÁRIOS: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara 
Civil correspondente e suas famílias. 
OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção 
em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 
- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com 
a prática de ato infracional; 
- Estabelecer contratos com o (a) adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a 
ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa; 
- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as 
possibilidades de construção de autonomias; 
- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o 
desenvolvimento de habilidades e competências; 
- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, sala de atendimento individualizado com 
privacidade, para o desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias, atividades de 
convivência e atividades administrativas, com acessibilidade em todos seus ambientes, de 
acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o desenvolvimento do 
serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha telefônica, dentre outros. 
MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS: pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
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TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; referência e contra-referência; trabalho interdisciplinar; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos; produção de 
orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e avaliação do serviço; proteção 
social pró-ativa; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de 
plano individual e familiar de atendimento, considerando as especificidades da adolescência; 
orientação sociofamiliar; acesso a documentação pessoal; informação, comunicação e defesa 
de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 
políticas públicas setoriais; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para o 
exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos sociais; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 
- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades; 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania. 
- Ter acesso a: 
- Oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a construção/reconstrução de seus projetos de 
vida; 
- Oportunidades de convívio e de desenvolvimento de potencialidades; 
- Informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu usufruto; 
- Oportunidades de escolha e tomada de decisão; 
- Experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do 
diálogo, compartilhando modos de pensar, agir e atuar coletivamente; 
- Experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e limites; 
- Possibilidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e participar na construção 
de regras e definição de responsabilidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 
FORMAS: Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela 
Vara Civil correspondente. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Dias úteis, com possibilidade de operar em feriados e finais de 
semana. 
Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas diárias. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
Articulação em rede: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços das políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Vínculos familiares e comunitários fortalecidos; 
- Redução da reincidência da prática do ato infracional; 
- Redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS 
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DESCRIÇÃO: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 
confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 
comprometem o desenvolvimento da autonomia. 
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada 
para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 
requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no 
reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da 
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados 
diários prolongados. 
As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente 
convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das 
necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de 
renda, serviços de políticas públicas 
setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla 
“cuidador e dependente”. Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão 
identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação 
de direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições. 
A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do 
cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados 
prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a 
autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa. 
USUÁRIOS: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e 
familiares. 
OBJETIVOS: 
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos 
(as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que 
contribuem para a intensificação da dependência; 
- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária; 
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e 
utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente 
cuidados de 
manutenção; 
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços 
básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias etc., conforme necessidades; 
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 
prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões de equipe. 
RECURSOS MATERIAIS: Transporte e materiais socioeducativos: pedagógicos, lúdicos, culturais 
e 
esportivos. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; informação, comunicação e 
defesa de 
direitos; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação da rede de 
serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos; 
atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a 
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rede de serviços locais; referência e contra-referência; construção de plano individual e/ou 
familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 
cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso à 
documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família extensa 
ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização 
para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 
Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e 
riscos na 
tarefa do cuidar. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da auto-estima, autonomia, inserção e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família e 
recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias que diminuam os 
agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção familiar e social. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e 
familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia. 
FORMAS: 
- Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 
- Busca ativa; 
- Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas 
setoriais; 
- Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
UNIDADE: Domicílio do usuário, centro-dia, Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social 
(CREAS) ou Unidade Referenciada. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Funcionamento conforme necessidade e/ou orientações 
técnicas 
planejadas em conjunto com as pessoas com deficiência e idosos(as) com dependência 
atendidas, seus 
cuidadores e seus familiares. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 
CONTRIBUIR PARA: 
- Acessos aos direitos socioassistenciais; 
- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 
pessoas com dependência; 
- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 
- Melhoria da qualidade de vida familiar; 
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- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 
- Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 
autonomias. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
DESCRIÇÃO: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 
desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 
e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho 
técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e 
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que 
possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações 
de violência. Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de 
alimentação e provisão de documentação civil. Proporciona endereço institucional para 
utilização, como referência, do usuário. Nesse serviço deve-se realizar a alimentação de sistema 
de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, 
parentes e pessoas de referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social. 
USUÁRIOS: Jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia 
e/ou sobrevivência. 
OBJETIVOS: 
- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 
- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários 
e as especificidades do atendimento; 
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação 
de rua; 
- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço para a realização de atividades coletivas e/ou comunitárias, higiene 
pessoal, 
alimentação e espaço para guarda de pertences, conforme a realidade local, com acessibilidade 
em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e materiais de consumo necessários para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha telefônica, armários 
para guardar pertences, alimentação, artigos de higiene. Materiais pedagógicos, culturais e 
esportivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de 
Dados dos serviços socioassistenciais; 
Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; referência e contra-referência; 
orientação e suporte para acesso à documentação pessoal; orientação e encaminhamentos 
para a rede de serviços locais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 
com outros serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; 
mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o 
exercício da cidadania; articulação com órgãos de capacitação e preparação para o trabalho; 
estímulo ao convívio familiar, grupal e social; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade. 
- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violências e abusos. 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 
- Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar e/ou comunitário. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social 
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- Ter vivência pautada pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
-Construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a auto-estima; 
- Ter acesso à documentação civil; 
- Alcançar autonomia e condições de bem estar; 
- Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
-Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e 
programas de transferência de renda; 
- Ser informado sobre direitos e como acessá-los; 
- Ter acesso a políticas públicas setoriais; 
- Fortalecer o convívio social e comunitário. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. 
FORMAS DE ACESSO: 
- Encaminhamentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, de outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos; 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Dias úteis, com possibilidade de funcionar em feriados, finais 
de semana e período noturno. Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Redes sociais locais; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Sistema de Segurança Pública; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Proteção social a famílias e indivíduos; 
- Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos; 
- Construção de novos projetos de vida. 
5. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias 
e/ou 
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. 
A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à 
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 
sexual. 
O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve 
funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas 
do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos 
previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo 
condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
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Para crianças e adolescentes: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida 
de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e 
social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de 
cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se 
excessivamente, do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, da comunidade de origem 
das crianças e adolescentes atendidos. Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de 
parentesco – irmãos, primos etc. – devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento 
será feito até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação 
em família substituta. 
O serviço deverá ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes”. 
O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes pode ser desenvolvido 
nas seguintes modalidades: 
1. Atendimento em unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como 
educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 crianças e/ou 
adolescentes. 
2. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao 
atendimento de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes. Nessa unidade é indicado que os 
educadores/cuidadores trabalhem em turnos fixos diários, a fim de garantir estabilidade das 
tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no contato com as crianças e adolescentes. 
Poderá contar com espaço específico para acolhimento imediato e emergencial, com 
profissionais preparados para receber a criança/adolescente, em qualquer horário do dia ou da 
noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 
encaminhamentos necessários. 
Para adultos e famílias: 
Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo 
ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, 
migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto-sustento. 
Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito de 
permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos 
serviços públicos. 
O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de 
morte) poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da incidência da demanda. 
O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias pode ser desenvolvido nas 
seguintes 
modalidades: 
1. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência com o limite máximo de 
50 
(cinqüenta) pessoas por unidade e de 4 (quatro) pessoas por quarto. 
2. Atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e 
emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do 
dia ou da 
noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 
encaminhamentos 
necessários. 
Para mulheres em situação de violência: 
Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de 
risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, 
sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. 
Deve ser desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-gestão, que 
assegure a 
obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias. Em articulação com rede 
de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, deve ser 
ofertado atendimento jurídico e psicológico para a usuárias e seu filhos e/ou dependente 
quando estiver sob sua 
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responsabilidade. 
Para jovens e adultos com deficiência: 
Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam 
rompidos ou fragilizados. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de 
condições de autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que 
estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência. 
Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em locais 
com 
estrutura física adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da 
autonomia, da 
inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida 
diária. 
Para idosos (as): 
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou 
com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto-
sustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos (as) que não dispõem de 
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 
Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos etc. – devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) nesse 
serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 
O serviço de acolhimento institucional para idosos (as) pode ser desenvolvido nas seguintes 
modalidades: 
1. Atendimento em unidade residencial onde grupos de até 10 idosos (as) são acolhidos (as). 
Deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada 
para auxiliar nas 
atividades da vida diária. 
2. Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) 
com 
diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, 
amigos e 
pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, 
educativas, lúdicas e 
de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da 
Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com 
até 4 (quatro) idosos(as) por quarto. 
USUÁRIOS(AS): Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos (as) e 
famílias. 
OBJETIVOS GERAIS 
- Acolher e garantir proteção integral; 
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura 
de vínculos; 
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
- Possibilitar a convivência comunitária; 
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos e às 
demais políticas públicas setoriais; 
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 
que os 
indivíduos façam escolhas com autonomia; 
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, 
relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para crianças e adolescentes: 
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- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
- Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-cuidado. 
Para adultos e famílias: 
- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para mulheres em situação de violência: 
- Proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência; 
- Propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da auto-estima; 
- Identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema de vigilância 
socioassistencial; 
- Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o 
desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de autonomia 
pessoal e social; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para pessoas com deficiência: 
- Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária; 
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para idosos (as): 
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 
atividades da vida diária; 
- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; 
- Promover o acesso a renda; 
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO 
GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 
convívio, 
guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e 
pertences. 
Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 
ESPECÍFICAS 
PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: Conforme a realidade local. 
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e 
higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 
Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos 
serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do 
BPC. 
RECURSOS HUMANOS GERAL (de acordo com a NOB-RH/SUAS). 
ESPECÍFICOS 
Para crianças e adolescentes: De acordo com a NOB-RH/SUAS e o documento das “Orientações 
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
Trabalho Social essencial ao serviço: Acolhida/Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio 
familiar, 
grupal e social; estudo Social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
orientação e 
encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; construção de 
plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; protocolos; 
acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contra-
referência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico 
socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a 
documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em 
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projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, 
grupal e social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização para o 
exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os 
serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; monitoramento e 
avaliação do serviço; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 
organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS): 
 
SEGURANÇA DE ACOLHIDA 
GERAL 
- Ser acolhido em condições de dignidade; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, 
salubridade, segurança e conforto. 
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
específicas. 
- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do (a) 
usuário (a) e guarda de pertences pessoais. 
ESPECÍFICAS 
Para crianças e adolescentes: Ter ambiente e condições favoráveis ao processo de 
desenvolvimento 
peculiar da criança e do adolescente. 
Para mulheres em situação de violência: Ter o sigilo de sua identidade e localização 
preservados. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços 
públicos; 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 
 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
GERAL 
- Ter endereço institucional para utilização como referência. 
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 
éticos de 
justiça e cidadania. 
- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. 
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de auto-gestão, auto-
sustentação e independência. 
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los; 
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Desenvolver capacidades para auto-cuidados, construir projetos de vida e alcançar a 
autonomia; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço; 
- Avaliar o serviço. 
 
ESPECÍFICAS 
Para crianças e adolescentes: Garantir colocação em família substituta, sempre que houver a 
impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem. 
 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
Crianças e Adolescentes 
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- Por determinação do Poder Judiciário; 
- Por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser 
comunicada, 
conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Adultos e famílias 
- Por encaminhamento de agentes institucionais de serviços em abordagem social; 
- Por encaminhamentos do CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras políticas 
públicas 
setoriais e de defesa de direitos; 
- Demanda espontânea. 
Idosos (as), Mulheres em situação de violência e Pessoas com deficiência 
- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 
socioassistenciais, 
Ministério Público ou Poder Judiciário. 
 
UNIDADE 
Para crianças e Adolescentes: 
- Casa-Lar 
- Abrigo Institucional 
Para adultos e famílias 
- Abrigo institucional 
- Casa de Passagem 
Para mulheres em situação de violência 
- Abrigo institucional 
Para jovens e adultos com deficiência 
- Residências inclusivas. 
Para idosos (as) 
- Casa-Lar 
- Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) - ILPI) 
 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas). 
 
ABRANGÊNCIA: 
- Municipal; 
- Regional: Os serviços de acolhimento poderão ter abrangência correspondente a um pequeno 
grupo de municípios com proximidade geográfica, quando a incidência da demanda e porte do 
município não 
justificarem a disponibilização do serviço no seu âmbito. Nas unidades para o atendimento a 
crianças e 
adolescentes, idosos e mulheres em situação de violência, o serviço também poderá ter 
abrangência 
regional por indicação técnica ou determinação judicial. No caso de acolhimento regional, fora 
do município de origem, para crianças, adolescentes e idosos, deverá ser viabilizado o 
transporte de familiares para visitas ou a locomoção do público atendido ao ambiente familiar, 
de modo que sejam preservados seus vínculos familiares. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 
produtiva; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 
- Indivíduos e famílias protegidas; 
- Construção da autonomia; 
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- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 
 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS 
DESCRIÇÃO: Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas 
maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de 
moradia e auto-sustentação. O atendimento deve apoiar a construção e o fortalecimento de 
vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia 
das pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou co-
gestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve contar 
com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia 
(administração financeira e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários 
e encaminhamento para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das 
demais políticas públicas. Sempre que possível, a definição dos moradores da república 
ocorrerá de forma participativa entre estes e a equipe técnica, de modo que, na composição 
dos grupos, sejam respeitados afinidades e vínculos previamente construídos. Assim como nos 
demais equipamentos da rede socioassistencial, as edificações utilizadas no serviço de 
república deverão respeitar as normas de acessibilidade, de maneira a possibilitar a inclusão de 
pessoas com deficiência. 
De acordo com a demanda local, devem ser desenvolvidos serviços de acolhimento em 
república para 
diferentes segmentos, os quais devem ser adaptados às demandas e necessidades específicas 
do público a que se destina. 
PARA JOVENS: destinada, prioritariamente, a jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de 
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ou em outra situação que demande este 
serviço. Possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em 
função do projeto individual formulado em conjunto com o profissional de referência. O 
atendimento deve apoiar a qualificação e inserção profissional e a construção de projeto de 
vida. 
As repúblicas para jovens devem ser organizadas em unidades femininas e unidades 
masculinas, 
garantindo-se, na rede, o atendimento a ambos os sexos, conforme demanda local, devendo 
ser dada a 
devida atenção à perspectiva de gênero no planejamento político-pedagógico do serviço. 
O serviço deverá ser organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações constantes no 
documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
PARA ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS: destinada a pessoas adultas com vivência 
de rua em fase de reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento dos vínculos 
sociais e construção de autonomia. Possui tempo de permanência limitado, podendo ser 
reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o 
profissional de referência. As repúblicas devem ser organizadas em unidades femininas e 
unidades masculinas. O atendimento deve apoiar a qualificação e inserção profissional e a 
construção de projeto de vida. 
PARA IDOSOS (AS): destinada a idosos que tenham capacidade de gestão coletiva da moradia e 
condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária, mesmo que 
requeiram o uso de equipamentos de auto-ajuda. 
USUÁRIOS (as): Jovens entre 18 e 21 anos, adultos em processo de saída das ruas e idosos (as). 
OBJETIVOS: 
- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência; 
- Preparar os usuários para o alcance da auto-sustentação; 
- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais; 
- Promover o acesso à rede de políticas públicas. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Moradia subsidiada; endereço de referência; condições de repouso; espaço 
de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e secagem de roupas; banho e higiene 
pessoal; vestuário e 
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pertences, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e 
higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. 
RECURSOS HUMANOS GERAL (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
ESPECÍFICOS PARA JOVENS: De acordo com a NOB-RH/SUAS e com o documento “Orientações 
Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida/Recepção; escuta; construção de plano 
individual 
e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estímulo 
ao convívio grupal e social; estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de 
serviços locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 
realizados; referência e contra-referência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho 
interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; 
orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da 
vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS (AS) USUÁRIOS (AS) 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade, 
segurança e conforto para cuidados pessoais e repouso. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
- Ter assegurado o acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais. 
- Ter assegurado o convívio comunitário e social. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Poder construir projetos de vida e alcançar autonomia; 
- Ser informado sobre direitos, serviços, acessos e responsabilidades; 
- Fortalecer vínculos comunitários e de pertencimento; 
- Ter condições para desenvolver capacidades e fazer escolhas com independência e 
autonomia; 
- Obter orientações e informações sobre acessos e direitos. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Jovens entre 18 e 21 anos, adultos em processo de saída das ruas e idosos (as) 
com condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária. 
FORMAS 
- Por encaminhamento de agentes institucionais do Serviço em Abordagem Social; 
- Por encaminhamentos do CREAS, demais serviços socioassistenciais e/ou de outras políticas 
públicas. 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: República 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas) 
ABRANGÊNCIA: Municipal ou regional 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 
produtiva; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
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- Redução da presença de jovens, adultos e idosos (as) em situação de abandono, de 
vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia; 
- Construção da autonomia. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 
DESCRIÇÃO: Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da 
família por 
medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto até que seja 
possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para 
adoção. O serviço é o 
responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem 
como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de 
origem. 
O Serviço deverá ser organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e do documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes”, sobretudo no que se refere à preservação e à reconstrução do 
vínculo com a família de 
origem, assim como à manutenção de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco 
(irmãos, primos etc.) numa mesma família. O atendimento também deve envolver o 
acompanhamento às famílias de origem, com vistas à reintegração familiar. 
O serviço é particularmente adequado ao atendimento de crianças e adolescentes cuja 
avaliação da equipe técnica indique possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou 
extensa. 
USUÁRIOS(AS): Crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos quais foi 
aplicada medida de proteção, por motivo de abandono ou violação de direitos, cujas famílias ou 
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção. 
OBJETIVOS 
- Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas temporariamente de 
sua família de origem; 
- Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar; 
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
- Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; 
- Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO 
- Relativo à gestão do serviço: espaços físicos condizentes com as atividades da equipe técnica. 
- Relativo à residência da família acolhedora: espaço residencial com condições de 
habitabilidade. 
RECURSOS MATERIAIS: Veículo, material permanente e de consumo apropriado para o 
desenvolvimento do serviço. 
RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS e com o documento “Orientações 
Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Seleção, preparação, cadastramento e 
acompanhamento das famílias acolhedoras; orientação e encaminhamentos para a rede de 
serviços locais; construção do plano individual e familiar de atendimento; orientação 
sociofamiliar; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função 
protetiva; providência de documentação pessoal da 
criança/adolescente e família de origem; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização, 
identificação da família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de 
redes sociais de apoio; articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS (AS) USUÁRIOS (AS): 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido de forma singularizada; 
- Ter reparadas vivências de separação, rupturas e violação de direitos; 
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- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a ambiente acolhedor e saudável; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade, 
segurança e conforto para cuidados pessoais, repouso e alimentação adequada; 
- Ter acesso a ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento da criança e do 
adolescente. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 
Ter acesso a serviços de políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Obter documentação civil; 
- Construir projetos de vida e alcançar autonomia; 
- Ter os vínculos familiares estabelecidos e/ou preservados, na impossibilidade, ser integrado 
em família 
substituta; 
- Ser informado sobre direitos e responsabilidades; 
- Manifestar suas opiniões e necessidades; 
- Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Crianças e adolescentes residentes no município onde se localizam a residência 
das famílias acolhedoras. 
FORMAS: Por determinação do Poder Judiciário. 
UNIDADE: Unidade de referência da Proteção Social Especial e residência da Família 
Acolhedora 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas). 
ABRANGÊNCIA: 
- Municipal; 
- Regional: No caso de municípios de pequeno porte que apresentem dificuldades para 
implantar e manter serviços de acolhimento para crianças e adolescentes – em virtude da 
pequena demanda e das condições de gestão – pode-se recorrer à implantação de um Serviço 
com Compartilhamento de Equipe (coordenação e equipe técnica). Nesse caso, o serviço deve 
ter famílias cadastradas em cada município atendido, de modo a viabilizar o acolhimento da 
criança ou adolescente no seu próprio município de origem. A estratégia de compartilhamento 
de equipe exigirá a previsão de veículos e combustível suficientes, de modo a permitir o 
deslocamento da equipe técnica do município-sede para os demais municípios atendidos, 
possibilitando: o desenvolvimento de suas ações no que diz respeito ao apoio, capacitação e 
acompanhamento das famílias acolhedoras; acompanhamento psicossocial das crianças e 
adolescentes atendidos e de suas famílias de origem; articulação com a rede se serviços e o 
Sistema de Garantia de Direitos; e o exercício das demais atribuições que lhe sejam próprias. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Órgãos do Sistema de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais. 
- Programas e projetos de formação para o trabalho e de profissionalização e inclusão 
produtiva. 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Crianças e adolescentes protegidos por suas famílias e com seus direitos garantidos; 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Desinstitucionalização de crianças e adolescentes. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE 
EMERGÊNCIAS 
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DESCRIÇÃO: O serviço promove apoio e proteção à população atingida por situações de 
emergência e 
calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, 
conforme as necessidades detectadas. Assegura a realização de articulações e a participação 
em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o 
provimento das necessidades verificadas. 
USUÁRIOS(AS): 
Famílias e Indivíduos: 
- Atingidos por situações de emergência e calamidade pública (incêndios, desabamentos, 
deslizamentos, 
alagamentos, dentre outros) que tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos ou 
utensílios pessoais, e se encontram temporária ou definitivamente desabrigados; 
- Removidos de áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder 
Judiciário. 
OBJETIVOS: 
- Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 
- Manter alojamentos provisórios, quando necessário; 
- Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 
- Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades 
detectadas; 
- Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e restabelecimento pessoal, com 
condições de 
salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene pessoal, com privacidade individual 
e/ou familiar; espaço para realização de refeições; espaço para estar e convívio, com 
acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o desenvolvimento do serviço: alimentos, 
artigos de 
higiene, cobertores, dentre outros. Estrutura para guarda de pertences e de documentos. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; escuta; orientação e 
encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; referência e contra-
referência; informação, comunicação e defesa de direitos; acesso à documentação pessoal; 
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas 
públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; 
mobilização para o exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida 
cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais 
- Ser socorrido em situações de emergência e de calamidade pública. 
Segurança de Acolhida 
- Ter acesso a provisões para necessidades básicas; 
- Ter acesso a espaço provisório de acolhida para cuidados pessoais, repouso e alimentação ou 
dispor de 
condições para acessar outras alternativas de acolhimento. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
Ter acesso a serviços e ações intersetoriais para a solução da situação enfrentada, em relação a 
abrigo, 
alimentação, saúde e moradia, dentre outras necessidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade pública. 
FORMAS: Por notificação de órgãos da administração pública municipal, da Defesa Civil e pela 
identificação da presença nas ruas. 
UNIDADE: Unidades referenciadas ao órgão gestor da Assistência Social. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Na ocorrência das situações de emergência e de calamidades 
públicas, 
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mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão, a ser 
acionada em 
qualquer horário e dia da semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Órgão da Defesa Civil 
- Órgãos e serviços públicos municipais, distrital, estaduais e federal. 
- Organizações não governamentais e redes sociais de apoio. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 
CONTRIBUIR PARA: 
- Minimização de danos; 
- Proteção social a indivíduos e famílias; 

- Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. 
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RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO 

ENFRENTAMENTO À “EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” - 

“ESCCA” 

 

Cícero Rufino Pereira, Procurador do Trabalho 

Roberluce Braga, Assistente Social, especialista em saúde 

do trabalhador 

 

 

 

À Guiza de Introdução  

Consoante consignado pela Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA – 

Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, 

Mariane Josviak, no Seminário/capacitação sobre Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes - ESCCA,  realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, em Brasília, o objetivo 

de nos capacitarmos para combater a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, 

sem dúvida nenhuma, o de estabelecermos esta atuação, como prioridade absoluta.  

De acordo com a Convenção 182 da OIT,  devemos atuar na eliminação de todas as  

formas de trabalho infantil. E a exploração sexual de criança e adolescente é considerada uma 

das piores formas de trabalho infantil. Neste sentido foi editado , o Decreto Presidencial 

6481/2008, que veio ratificar a Convenção 182, no sentido de incluir também esta prioridade 

na eliminação das piores formas do trabalho infantil, na modalidade da exploração sexual 

comercial. Portanto,  é uma das prioridades absolutas da nossa atuação.  

Nós devemos e podemos atuar garantindo  prioridade absoluta às crianças 

exploradas sexualmente para fins comerciais.  

[RD25] Comentário: Retirar 
essa partr, pois já consta acima. 
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A seguir, uma sugestão, a quem se interessar pelo tema, de uma abordagem 

multidisciplinar e colaborativa com outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e adolescentes, no sentido de melhor atender aos interesses das crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual comercial. 

Observe-se que as definições,  análises e sugestões abaixo não se preocuparam com 

aspectos puramente técnicos jurídicos ou de definição científica, mas sim um olhar mais livre, 

porém  buscando retratar um pouco da realidade da questão em tela, sob diversos aspectos; no 

intuito de colaborar com quem tem o primeiro contacto (ou gostaria de rever ou aprofundar 

alguns aspectos práticos) com o tema “exploração da criança e do adolescente”, inclusive sob o 

aspecto do trabalho infantil, na modalidade “exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes”. 

 

PARTE 1 – ALGUNS CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES  

A)  DA EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1. utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro onde  meninos e 
meninas são induzidos a manter relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos; 
quando são usados para a produção de materiais pornográficos (revistas, fotos, filmes, vídeos, 
sites na Internet etc); e para o tráfico de pessoas, isto é, quando são levados para outras 
cidades, estados ou países, com propósitos sexuais; 

2. a comercialização da prática sexual com crianças e adolescentes; 

3. são considerados exploradores: o cliente, paga pelos serviços sexuais, e os intermediários, 
aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a se prostituir; 

4. a prostituição, a pornografia e o turismo sexual são espécies de exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes; 

5. o  turismo sexual também utiliza crianças e adolescentes para servir a turistas nacionais e 
estrangeiros. Muitas vezes estas vítimas estão incluídas em pacotes turísticos ou são traficadas 
como mercadorias (objeto sexual) para outros países; 

6. o explorador sexual geralmente é homem adulto comum, brasileiro ou estrangeiro, sem 
distinção de classe social, de difícil caracterização. 

B) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO SE PROSTITUEM, SÃO EXPLORADOS SEXUALMENTE. 

A prostituição é exercida por pessoas adultas. Sua prática implica um certo grau de 
conhecimento, autonomia e capacidade de decisão ainda que pressionada por fatores 
socioeconômicos. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre num contexto que alia 
exclusão social, dominação da mulher pelo homem, preconceito racial, opressão de idade e 
vínculos de parentesco e/ou responsabilidade. 
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C) EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE SEXUALMENTE 
EXPLORADOS 

- Amadurecimento precoce, amargura, desconfiança; 
- Distanciamento da família; 
- Dispor de mais dinheiro que o usual, sem justificação; 
- Queda no rendimento escolar, aumento do número de faltas, desinteresse pelo estudo, 
abandono da escola; 
- Mudança de hábitos; 
- Passar a ficar muito tempo fora de casa, sem ser no trabalho ou na escola; 
- Abandonar o emprego; 
- Demonstrar irritação com a família (pai, mãe e irmãos). 

II) PROPOSTAS PARA ABORDAGENS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE 
EXPLORAÇAO SEXUAL 

A abordagem a qual aqui nos referimos significa mais do que chegar junto a alguém. 
Significa tocar, chegar em alguém, sentir suas necessidades e ver sua situação e dependendo da 
situação, do grupo e do local, intervir, porém com objetivos definidos. Ela pode ser realizada 
com atividades criativas e de bom senso; com encaminhamentos para a saúde, escola, família, 
Conselho tutelar,  entre outros; com apenas uma conversa para conhecimento ou 
aprofundamento do conhecimentos de uma dada realidade.  

A abordagem a qualquer pessoa, por qualquer questão, embora pareça, não é uma 
tarefa tão simples e fácil, vai depender do motivo e do objetivo desta abordagem. Quando se 
trata de crianças e/ou adolescentes, muito mais difícil ainda será, se este público estiver 
vivendo a situação de exploração sexual comercial, considerada pela Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho como sendo uma das piores formas de trabalho infantil.  

Abordar este público é uma tarefa que exige reflexão. Implica, em antes de tudo, 
saber o que se pensa sobre a questão do trabalho infantil, principalmente na exploração sexual 
(de crianças e adolescentes) para fins comerciais. Como quem vai fazer a abordagem se sente e 
se vê frente à questão? o que pode e deve fazer nesta situação, quando for preciso abordar? 
Qual o papel e o compromisso de cada um, para com esta situação e com este público? Isso é 
fundamental.  

Devemos entender que para a abordagem, principalmente às crianças e adolescentes 
não existe uma receita ou um manual, mas uma coisa é essencial para que ela seja bem feita: é 
necessário que se tenha afeto pelo próximo e respeito aos direitos humanos e à sua dignidade. 

 Assim, na tentativa de contribuir para que técnicos das diversas áreas do 
conhecimento, em algum momento de seu cotidiano profissional possam, queriam ou necessite 
fazer uma abordagem, sugerimos aqui, algumas orientações básicas sobre a abordagem. 

A) Natureza do papel da abordagem: “abordar para quê?” “É possível  educar em locais de 
exploração sexual, seja na rua, nas praças ou em boates?” 

A educação na rua, nas praças ou nas casas de prostituição não é uma educação 
formal. Mas se pensarmos e encararmos este, como sendo um momento educativo, onde nos 
relacionamos com um público diferenciado, com os quais, ao mesmo tempo, trocamos e 
coletamos, informações sobre a sua real situação e possibilitamos a nós e a eles, uma reflexão 
sobre sua realidade, então, podemos dizer que é possível educar nestes locais. Este é um 
processo que pode possibilitar conhecimento e promover transformação social. 

B) Aspectos importantes que devem ser considerados na abordagem: 
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1. Envolver outros atores neste processo: das ruas, do comércio, as famílias, bares, 
profissionais das diversas políticas sociais, profissionais do sexo. 

O espaço da rua, assim como o espaço das casas de prostituição é formado por 
diferentes públicos e camadas sociais interagindo ou não.  

Exemplo: Traficantes de drogas, traficantes de armas, policiais, conselheiros tutelares, 
sociedade civil, atores sociais da diversas áreas do conhecimento, agentes de políticas públicas 
de defesa, proteção e responsabilização. Nenhum destes atores sociais pode dizer que não vê 
esta situação. 

C) O tempo de cada um para aprender que: 

1. cada adolescente tem seu tempo para transformar o conhecimento, o educador deve 
respeitar este tempo; 

2. adolescentes em situação de rua fragilizados e vulnerabilizados pela  exclusão  social ficam 
arredios e são desconfiados com a  aproximação de outras pessoas de fora do seu meio que 
também é um meio social;  

3. deve-se trabalhar todos os atores envolvidos no universo da rua, sem recortes de gênero, 
raça/etnia ou classe social e buscar identificar todos eles; 

4. quando as lideranças dos grupos são identificadas, o trabalho pode ficar mais fácil e é 
possível torná-los agentes multiplicadores.  

D) Para o trabalho de abordagem na rua, o técnico e/ou educador deve: 

1. conhecer e fazer vínculo com a rede de serviços de atendimento às crianças e adolescentes, 
para ter  respaldo e poder oferecer serviços aos educandos, conforme as demandas que 
aparecerem;  

Exemplo: dia, horário, trajeto e ação que estará realizando, agenda com números de telefones 
dos serviços: SOS abrigo, Conselho Tutelar, polícias, bombeiros entre outros serviços; 

2. ter uma rede de atendimento à criança e adolescente muito articulada e integrada, para que 
haja a efetividade da ação. A instituição deve se constituir uma referência para o adolescente; 

3. o trabalho de abordagem, dependendo do local onde ela será feita requer um procedimento 
diferenciado, nem sempre normatizado, porque nestes espaços tudo é muito dinâmico, todos 
que entram e saem são observados. 

4. conhecer o espaço onde vai fazer a abordagem, questionar o motivo e planejar como ela se 
dará. Embora ela dificilmente saia conforme planejado; 

5. levar em conta as particularidades  do grupo em relação à questão de gênero e, idade; 

6. entender o motivo pelo qual os adolescentes estão nas ruas, e também a dinâmica das ruas;  

7. verificar quem encontra na rua e a partir daí definir para quem direcionar a abordagem e 
como realizá-la; refletir se esse adolescente quer ser educado realmente; 

8. observar como se dão as relações ali, e esperar o tempo deles para se aproximar. No tempo 
certo e aguardando com paciência, eles mesmos abordam, senão corre-se o risco de 



309 

 

desrespeitar o espaço e não conseguir, vínculos, informações, aproximação e bate-papo 
espontâneos. Este cuidado permite um vínculo mais forte e respeitoso por eles para com quem 
os aborda e fica mais fácil conseguir as informações que se pretende deles; 

9. disponibilizar-se a ser orientados por eles, com eles aprende-se a educá-los. Se tem-se essa 
consciência, e não se tem pressa tem-se mais possibilidades de educá-los. Eles não precisam de 
boas notas e não somos seus professores. Somos educando e educador; 

10. estar cientes de que tudo pode acontecer e não esperarmos muito, nem deles e nem de 
nós. É comum acontecer de fracassar-se na primeira tentativa. Nossa paciência é testada o 
tempo inteiro; 

11. a resistência deles é grande em relação a qualquer forma ou tentativa de transformação em 
suas vidas, para além da rua, por isso a importância dos objetivos e das atividades que serão 
realizadas com eles; 

E) Questionamentos que devem ser considerados no desenvolvimento do vínculo:  O que 
vamos trabalhar? a redução de danos? Considerando que: 

1. exercitar a escuta a este público alvo pode estruturar um diagnóstico que possibilite a 
escolha do que se possa ter como a vertente do trabalho, da finalidade da abordagem e 
permitir traçar o perfil de quem vai ser abordado; 

2. escutar, requer do educador despir-se de preconceitos. E este ato propicia uma melhor 
leitura dos anseios desse público bem como encaminhamentos de acordo com as necessidades  
apresentadas. 

3. escutar oportuniza a constituição de um vínculo natural, que revela o estabelecimento de 
uma rua onde se pode levar informações como redução de danos, noções de direitos, deveres e 
cidadania a adolescentes isolados ou em grupos, quando estiverem sendo abordado(s); 

4. fortalecer e valorizar o vínculo para a efetivação dos objetivos, pode garantir um melhor 
retorno do trabalho e estar atentos ao objeto que não é a prostituição, mas sim, a exploração 
sexual infanto-juvenil; 

5. entender que estamos trabalhando com sonhos e atuar fortemente com o protagonismo do 
adolescente, no intuito de conscientizá-los que eles mesmos podem realizar seus sonhos ao 
buscarem os seus direitos. 

Este vínculo, dependendo da situação em que se encontra o adolescente, pode 
trazer resultados a pequeno, médio e longo prazo. Esta é uma fase, como chamam alguns 
autores, de a fase do namoro, propícia à coleta de informações tais como: idade, histórico de 
vida dos meninos e meninas de rua, situação psicossocial e econômica, familiar, educacional. 
Este momento deve ser bem aproveitado, pois a qualquer momento eles se vão, somem, 
desaparecem. Alguns voltam, outros não. A busca a eles deve ser constante  Eles querem 
muitas coisas.   

É neste processo que vão se tornando conhecidas as expectativas de menino/a em 
relação à prostituição. 

F)  Perspectivas  com relação a tirar meninos e meninas do trabalho sexual: 

Fazer o quê, com meninos e meninas em situação de exploração sexual (de rua ou 
não) é a grande questão. Por sinal, a que mais preocupa os operadores do direito, em todas as 
áreas do conhecimento. Portanto, não devemos ter fazer este trabalho com a ilusão de que 
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tiraremos todos os abordados vinculados da situação de rua e principalmente da situação de 
exploração sexual comercial, se não tivermos algo muito mais interessante para ele, do que o 
aquilo que ele “tem” e requer: 

1. Conhecer o ambiente e o grupo pesquisado é uma questão ética: pois necessita o 
consentimento de quem esta sendo abordado; 

2. Considerar a sexualidade de cada menino, menina – homossexuais ou não – no momento da 
abordagem;  

3. Saber do seu limite enquanto técnico e educador e aprender a lidar com a frustração de não 
poder fazer a este público, aquilo que julga ser o certo para ele mesmo, enquanto técnico e 
educador. Antes de tudo deve saber que a idealização não é a melhor alternativa e que muitas 
vezes atrapalha, porque se transforma em imposição; 

4. Lembrar de trabalhar sempre sob a ótica da orientação e oferecer condições de reflexão 
sobre suas vidas, o que para esse(a)s menino(a)s, não implica na saída da prostituição;  

5. A abordagem deve servir para oferecer condições de cidadania e demais direitos sociais, sem 
preocupações com resultados quantitativos, mas qualitativos. “Não importa o número de 
meninas beneficiadas”; 

6. Considerar o despreparo da família no enfrentamento da situação em que se encontra este 
público, principalmente, se forem meninas. Nesse sentido, a abordagem deve abarcar relações 
de vínculo que possam ser referenciadas. 

Pelas colocações referidas, os educadores precisam também, repensar suas 
motivações pessoais diante da abordagem, cuja intenção deverá ser a de possibilitar 
alternativas de vida para este público adolescente e cavar possibilidades de autonomia para 
que se reconheça como um ser social e por si próprio queira se inserir no quadro das políticas 
públicas, que lhe são de direito, e da mesma forma, se insira na sociedade como um cidadão. 

Dependendo da realidade encontrada, alguns casos requerem que o educador faça 
terapia, tendo em vista que esta é uma relação de educação, deseducação e reeducação, em 
que não apenas educamos, mas também educados e reeducados. Nesta relação há trocas que 
desafiam os seus próprios limites.Neste caso, na questão da violência, da criminalidade e outras 
questões relacionadas à presença de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual 
nas ruas e em boates. 

È necessário na abordagem uma pedagogia do desejo. Ou seja, é necessário que as 
meninas queiram e sintam a necessidade de mudança. Conhecer as histórias de vida de cada 
adolescente facilita a intervenção  

G) Alternativas de prevenção é um dos objetivos da abordagem, onde: 

1. nesta perspectiva, a abordagem serve para construir-se etapas de um processo educacional 
que tem começo, meio e fim; que requer a existência do afeto nas relações para que se possa 
dizer-se o “não” para o adolescente, sem deixar de trabalhar também com a pedagogia do 
“sim”, porque eles ouviram o “não”, durante a maior parte de sua vida; 

2. o trabalho nas ruas tem como objetivo fazer o mapeamento dos pontos, de exploração 
sexual, conhecer os adolescente, construir vínculo e a partir daí fazer os encaminhamentos à 
rede de atendimento (saúde, educação, assistência social, entre outras) sendo esse o seu 
principal papel; 
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3. o educador/técnico possibilita para os adolescentes, a construção de um novo projeto de 
vida; 

4. o educador deve refletir que ir à rua, só por ir, pode não representar nada, deve-se fazer 
reflexões metodológicas, como por exemplo: O que é esse espaço de rua? O que  significa  
chegar e conversar com esse adolescente? Além disso, refletir sobre o trabalho em rede; 

5. o educador deve observar que não só as crianças de rua estão sujeitas à exploração sexual, 
mas também aquelas que estão na escola, no shopping. Vivemos hoje, um outro contexto por 
isso ir para dentro dos bairros buscando as redes de relações dessas crianças e adolescentes: 
família, comunidade e escola. 

A ação do educador social tem caráter educativo quando ele consegue circular pelos 
espaços fazendo as mediações e intervenções junto à rede de serviços, atuando também, como 
articulador, além de apenas contactar adolescentes. O seu trabalho de base lhe dá condições 
de, contribuir com o sistema de proteção de direitos, na construção de políticas publicas cobrar 
que cada uma dessas instituições cumpram com o seu papel. 

Não existe abordagem de rua se não houver uma proposta institucional e esta é a 
grande dificuldade: a criatividade no plano de alternativas profissionalizantes e de alternativas 
de renda efetivas. Não se pode contrapor valores à sobrevivência. A história da exploração 
social está dentro do grande problema de exclusão social. 

H) O que oferecer como alternativa, a adolescentes em situação de exploração sexual 
comercial, que acreditam desta forma poder realizar os seus sonhos?  

Devemos criticar a idéia de que a menina “escolhe” a prostituição como uma 
atividade. Ainda que a prostituição tenha um lado bom para o adulto, ela não pode ser 
entendida como uma opção para a criança. Essa discussão mexe com conceitos culturais, 
religiosos, sociais e estruturais, levando muitos jovens a abandonarem a escola, a família e o 
trabalho, no caso do menor aprendiz ou adolescente trabalhador. Portanto devemos junto a 
eles: 

1. Confiar na criatividade deles e delas na arte educação, na moda, e na profissionalização; 

2. não se pode trabalhar com a ingenuidade nem tampouco com salário mínimo, pois na rua 
eles conseguem ganhos maiores com o tráfico de drogas e a venda e de serviços sexuais;  

3. discutir com esse(a)s adolescentes e com a comunidade,  a possibilidade de acessarem 
lugares de lazer, esporte e cultura, como forma de promover a socialização delas; 

4. Oferecer: Escola, Geração de Renda, Cultura, Lazer, Cursos de qualificação, assistência à 
Saúde (preparando os profissionais para atendê-las), inclusão em programas sociais, Trabalhar 
a questão de desejos. 

De acordo com Teixeira (2002), existe uma diferenciação entre risco e extremo risco 
social (quando o grau de risco pessoal aumenta), referida ao grau de vulnerabilidade, não para 
delimitar grupos estanques, mas para suscitar as metodologias de atendimento mais 
adequadas a determinado momento de vida da menina. Conseguiram identificar a 
diferenciação entre os riscos  avaliando os seguintes fatores: 

1. Com quem vive: a menina mora com familiares? Com amigos da mesma faixa etária? Com 
estranhos? A menina já saiu de casa? Está na rua? Onde mora? 
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2. Família: qual o grau de fragilidade das relações familiares? A família exerce seu lugar de 
autoridade? A família responde aos convites dos projetos? A menina tem filhos? Quem cuida 
deles? 

3. Renda: qual o seu nível de pobreza? Tem atividades de geração de renda? Como garante a 
sobrevivência? 

4. Relação com a escola: está matriculada? Com que freqüência vai à escola? Está fora da 
escola e não se interessa em voltar? 

5. Saúde: a menina faz uso de drogas? Em que grau? Apresenta problemas de saúde? De que 
gravidade? 

6. Socialização: quem são seus amigos? Que lugares freqüenta? Exerce liderança no grupo? De 
que tipo? 

7. Relação com a Lei: a menina praticou ou pratica atos infracionais? Tem passagem pela 
polícia? Pelo conselho Tutelar? Pela Vara da Infância e Juventude? 

III) A realização da entrevista na abordagem a adolescentes em situação de rua e de 
exploração sexual:  

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com o  objetivo de 
compreender, identificar ou constatar uma situação determinada que permita estabelecer uma 
relação profissional, um vínculo intersubjetivo e interpessoal entre duas ou mais pessoas.  

A entrevista utilizada na abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua ou 
de exploração sexual deve parecer casual, para que eles e elas não se sintam intimidados. O 
técnico e/ou educador deve estar seguro e ser autentico e sincero nas suas declarações ao 
adolescente entrevistado, pois, por uma questão até mesmo de sobrevivência, eles são atentos 
e perspicazes no seu olhar para com quem os aborda, acostumados que estão, às abordagens 
de técnicos do Conselho Tutelar e da polícia. Facilmente, por meio de sua comunicação no meio 
em que está,  comprovam sua identidade e suas intenções para com eles. 

Cada técnico e/ou educador tem seu estilo próprio de entrevistar, e deve prepara-se 
com varias estratégias para conseguir boas respostas, pois os adolescentes que estão em 
situação de exploração sexual são inteligentes, sabem que estão na mira do Sistema de 
Garantia de Direitos e que a qualquer momento podem ser alcançados. Escapar da malha da 
rede e não se deixar levar por ela é como receber um troféu. Abordar adolescentes exige que o 
técnico que fará este procedimento tenha um perfil ou que pelo menos procure desenvolver 
habilidades para que todo o trabalho não seja perdido. 

Na entrevista com este adolescente deve ser sério, franco, respeitoso, com um 
propósito onde deve ocorrer uma  ampla interação verbal e afetiva entre os mesmos. Sendo 
que o entrevistado é o foco. Naquele momento ele é o ser mais importante do universo, tudo o 
mais é acidental e o ambiente, ainda que seja na rua, na praça, na boate ou em outro espaço 
que seja, deve estar tranqüilo. O entrevistador deve ser todo ouvido para aquele adolescente 
que está falando. Este ato da escuta faz toda a diferença na relação e na abordagem.  Ele vai 
contar coisas com muito sentido, mas também experimentando ele diz coisas que para nós 
pode não ter nenhum sentido aparente, mas que depois vamos ver tem muito significado. 

A) ETAPAS DA ENTREVISTA 

1. Acolhimento 
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Este é o momento de acolher o adolescente, não o problema que o traz. O vínculo 
fortalecido facilitará o processo interventivo.  

Questões norteadoras desta etapa: Quem é este adolescente? Como se mostra?  
Qual o seu problema? Qual sua demanda? Qual serviço está sendo solicitado? De que forma 
encaminhar sem perder de vista o vínculo e a confiança estabelecida? Qual será a reação dele 
ao considerar os encaminhamentos? 

O técnico ou educador precisa entender como este adolescente vê a sua situação 
diante da problemática, fazendo perguntas que vão do impessoal ao pessoal, do tempo 
presente à história passada, do familiar ao não familiar. Toda a sua atenção deve estar voltada 
à compreensão do problema. Deve ser considerada a idéia de que ele(a) tem condições de 
resolver seu problema. Deixar que ele escolha e depois então orientar. Se for o momento e ele 
se sentir seguro e confiante proceder o encaminhamento, se ele não estiver seguro, não forçar 
para não haver a quebra do vínculo e a perda da confiança.  

É necessário que a rede tenha conhecimento desse procedimento e fique preparada 
para receber este(a) adolescente, pois ela está fragilizada, desconfiada das intenções de todos. 
Neste momento ele está cheio de expectativas e a única pessoa em quem ela confia é neste 
técnico /educador que o(a) está acolhendo. 

A idéia é auxiliá-lo no desvelamento da situação apresentada para posterior 
superação do problema. Firma-se aí, segundo Vasconcelos (1997) a fase de contrato de 
trabalho. 

2. Contacto 

O que o adolescente espera e o que o técnico, educador ou a instituição (onde trabalha) pode 
oferecer. Daí a importância da interlocução com a Rede de Serviços. Isto precisa estar pactuado 
desde o início, em função das expectativas dos adolescentes.  

Vale ressaltar que este é um público que pela natureza desta fase, não agüenta 
esperar, nada, por muito tempo!   

Questões norteadoras para enfrentamento da situação apresentada: Qual é o 
problema? Quem se ocupa/preocupa com este problema? O que já fiz para resolver este tipo 
de problema? Deu certo ou errado?  Por que não deu certo? O que poderia ser feito que ainda 
não foi feito? A rede está preparada para receber esta adolescente, seja menino, menina ou 
homossexual? 

O técnico, o educador deve estimular o adolescente  a falar de si mesmo e deve usar 
de sua habilidade técnica para guiar a interação com vistas a descobrir o que for possível para 
uma intervenção efetiva. Este é o momento de garantir uma coleta de informações 
consistentes.  

B) Pode ser necessário: 

1. saber colher o conteúdo e a comunicação não verbal porque eles falam muito, através dos 
gestos e do corpo; às vezes mentem e às vezes falam com sinceridade, precisamos estar 
atentos, mesmo quando repetimos a pergunta de modo diferente, eles percebem. Portanto, 
muito cuidado ao fazer as perguntas; 

2. saber ativar um processo construtivo, ativo, atento; 
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3. Conseguir um equilíbrio entre interromper sempre e não interromper nunca, se 
interrompido de forma brusca, eles calam ou mudam de conversa e não mais será uma 
conversa séria; 

4. Garantir a redução da intensidade das nossas emoções e adequar os sentimento, tudo tem 
de parecer o mais casual possível e em certos momentos da conversa, quando ele quiser 
brincar, brinque, mas retomando a conversa, senão ele nos deixa falando sozinhos, para eles, 
eles não precisam de nós, e como sabem que é o nosso trabalho, então nos dão trabalho de 
fato; 

5. Não definir nenhum encaminhamento sem o aval e a participação efetiva do adolescente no 
processo, caso  contrario, não tem mais vínculo, nem confiança e nem trabalho, além do que 
certamente ele vai fugir e ficar feliz por ter enganando um “bobo” que achou que ia prendê-lo, 
levá-lo e mantê-lo num abrigo, e a rua inteira toma conhecimento do fato e deste 
educador/técnico, colocando em risco a sua segurança nas ruas e nas boates por onde andar; 

6. Propor ao adolescente conversar mais sobre o problema e o contexto no qual ele se 
apresenta ajuda a que o educador/técnico possa fazer um melhor encaminhamento para a 
Rede; 

7. Recapitular brevemente os temas tratados durante a entrevista para que fique bem 
entendida a conversa que tiveram, para que não fique nenhuma dúvida sobre o combinado; 

8. Pontuar no contrato, que problemas ainda precisam ser encaminhados e os passos que serão 
necessários e que existe uma burocracia e prazos administrativos que devem ser cumpridos, 
alguns já têm conhecimento dos procedimentos, tão acostumados que estão a fazerem parte o 
processo de ir e vir do abrigo, da família, da escol, entre outros encaminhamentos; 

9. Marcação ou não de um novo encontro. Caso no encerramento da entrevista o adolescente 
apresente um novo assunto é aconselhável dizer-lhe este assunto é muito importante, mas que 
não há mais tempo para esta data e ressaltar-se a importância do assunto ser abordado no 
próximo encontro; 

10. Uma vez identificado o problema junto com o adolescente, os outros encontros deverão 
seguir uma continuidade temática, relacionado aos interesses deles, na garantia de seus 
direitos; 

 O Técnico ou educador é o responsável pela direção da entrevista, e deve ter claro o 
objetivo e o método para o atingir. Para tanto a entrevista precisa ter um tempo definido, um 
espaço e um conteúdo.  

São os objetivos da Entrevista que determinam: técnicas, espaço, duração, tipo de 
relacionamento, documentação, acolhimento, questionamento, reflexão, reexposição, 
paráfrase, silêncio, exploração, reestruturação cognitiva, sinalização das contradições, 
socialização de informações pelo técnico ou educador e o tempo da entrevista 

É importante que seja determinado um horário de início e término do encontro, da 
entrevista, da atividade e que a pontualidade na hora combinada, seja respeitada. Caso haja 
algum imprevisto, em que o adolescente ou o técnico ou educador estejam com algum 
problema de horário é conveniente sugerir a transferência da atividade  para outro dia.  

C) A Relação: técnico, educador, adolescente deverá 

 “Se cada pessoa é produto das relações que estabelece com o 
mundo, mediante o significado que atribui às suas experiências 
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particulares, ao buscarmos compreender a subjetividade é preciso 
considerar as condições concretas da vida dessa pessoa. Por isso 
compreender uma análise dialética, relacionando a expressão 
subjetiva ao contexto na qual é produzida, que é sempre social e 
histórico.”  (Teixeira, 2002) 

No seu olhar é imprescindível que o profissional contemple as relações e a 
diversidade de vivências culturais e sociais e tratar a realidade como um cenário dinâmico para 
que possa construir possibilidades, e a partir do movimento destes meninos e meninas no 
mundo: 

1. proporcionar uma experiência significativa, levando-o à mudança nas idéias, 
comportamentos, sentimentos e em relação a si mesmo e aos outros; 

2. ficar evidente para o adolescente, que apenas ele é único responsável por si próprio, por 
suas ações, pensamentos e sentimentos e que se acredita em sua capacidade de usar seus  
próprios recursos pessoais.  

3. esta interação entre o técnico/educador com o adolescente, ser no sentido de sensibilizá-lo a 
estar mais consciente de si mesmo, de seu espaço vital, de sua própria estrutura de referência; 

4. ajudá-lo a ver a mudança como uma possibilidade, e enfatizar que cabe a ele decidir 
quando,como e o que quer mudar.  

            É essencial nesse processo de aprendizagem, que o adolescente seja compreendido, e o 
técnico educador deve estar disposto a questionar a sua própria estrutura interna de referência 
e adotar a do outro. A compreensão exige o uso de uma habilidade indispensável: saber ouvir. 

Saber ouvir, neste caso, significa direcionar a atenção ao adolescente com quem se 
fala, manter a mente aberta e interessada, ouvir o que ele diz, e procurar compreender o que 
está sendo dito. Significa estar de corpo e alma presente, concentrando-se em toda a conversa, 
e não somente naquilo que se entende necessário.    

IV) Aspectos éticos e metodológicos da abordagem 

Como o educador(a) deve se apresentar às crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual. 

            Algumas experiências demonstram que os adolescentes na maioria das vezes abordam 
os educadores, antes de serem abordados. Curiosos com aquela nova presença no espaço, eles 
querem saber de onde é, de onde veio, e o que está fazendo ali. Ao mesmo tempo em que o 
educador observa esta sendo observado e estes primeiros contatos influenciam na 
possibilidade de se estabelecer o vinculo, então: 

1. Observar se é um grupo misto de adolescentes, quais são suas atividades mais comuns, os 
horários e os dias em que eles estão nas ruas, nas praças, as casas, nos bares, nos postos de 
gasolina; 

2. Uma estratégia utilizada por alguns  educadores é a de abordar no momento em que as 
meninas estão lanchando. Neste momento elas dispõem de tempo, e assim sendo, não 
atrapalha o trabalho delas.Geralmente pagam o lanche no primeiro encontro; 

3. Os grupos de adolescentes já abordados dão referência para outros meninos, sobre o 
trabalho de educadores para que estes passem a fazer parte do grupo; 
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4. Outra estratégia utilizada e que tem muito sucesso, ainda é a de apresentar-se como 
educador de saúde, com preservativo e material informativo. Inicialmente não se identifica a 
instituição, fala-se em campanha de prevenção do vírus HIV/DST/AIDS; 

5. Sempre que chegar alguém novo no grupo o educador deve apresentar-se, cumprimentar os 
adolescentes que recém chegaram ao grupo e desencadear um conversa estimulando a 
participação de todos, porém deve respeitar se nesse primeiro contato eles não quiserem 
participar, senão estraga a participação de todo o grupo, eles são muito unidos; 

6. A identificação visual (colete,veículos), não garante a segurança do educador e pode 
afugentar  os meninos(a)s. Além da polícia, o trafico também é uma ameaça constante para 
eles. A identificação vai se dando através do comportamento do educador, no dia a dia durante 
as atividades realizadas com eles; 

7. Durante a realização de atividades, o educador deve sentar-se em circulo e se colocar ao lado 
dos menino(a)s, e utilizar apenas de carteira de identificação. 

8. O trabalho deve ser realizado sempre em dupla, para maior segurança e também no sentido 
de possibilitar maior proximidade. No entanto, não se deve abordar juntos a mesma pessoa, 
pois isso a inibe se houver a possibilidade de uma entrevista inda que esta não seja formal. 

A) Metodologia utilizada durante as abordagens 

1. Conscientizar os adolescentes que escolhas implicam em perdas e ganhos; que ele deve 
avaliar o que é importante para o momento, dentro das  necessidades dos educandos e não sob 
a ótica dos educadores; 

2. A metodologia é uma negociação pautada na visão de quem elabora um projeto social e de 
seus educadores e deve incluir, entre suas temáticas questões relacionadas sobre drogas, 
sexualidade, direitos e deveres de crianças e adolescentes, da família, do Estado, cidadania, 
entre outras temáticas relacionadas ao público em questão. 

B) Momento em que se deve fazer a entregar de material informativo:  

1. todo e qualquer material só deve ser distribuído após o estabelecimento de vínculos; caso 
contrário corre-se o risco de serem jogados fora e de perder-se melhores momentos 
educativos; 

2. as informações devem ser passadas por escrito, de forma lúdica e colorida para que no caso 
de o adolescente não saber ler, tenha condições de fazer a leitura visual do panfleto e busque 
de alguma forma pelo educador para entender o conteúdo do material;.  

3. sempre disponibilizar o telefone e o endereço da instituição no material informativo. Bem 
vinculados, os adolescentes procuram a instituição sempre que precisam, e isto sempre 
acontece; 

4. sempre oferecer a este público o número de telefone dos serviços 24 h e se possível o nome 
de alguém a quem possam se dirigir em casos  de necessidade ou de urgência, permitindo ligar 
a cobrar; eles sempre precisam, e este tipo de encaminhamento fortalece o vínculo e a 
confiança do adolescente tanto com o técnico/educador quanto com o serviço, fazendo com 
que busquem mais por estes serviços e passem a acreditar na sua capacidade de relacionarem-
se com as políticas públicas; 

5. uma estratégia utilizada em Mato Grosso do Sul é realizar nas praças, a roda do tereré com 
um educador que toque violão. A conversa não pode ser demorada, pois em virtude do uso de 
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substancias psicoativas a(o)s adolescentes estão sempre com muita pressa, ansiosos e 
hiperativos. Além disso, e, ao mesmo tempo, há por perto, os traficantes de drogas, os 
cafetões, a polícia, os clientes e o Conselho Tutelar; 

6. caso haja pedidos de bebidas e dinheiro, os educadores devem refletir a respeito disso. Por 
trás de um pedido, que deve ser refletido e investigado, há sempre uma necessidade, ofereça 
lanche com refrigerantes, coca-cola ou guaraná são os preferidos; 

7. eles se sentem cativados quando realizamos com eles, pic-nics nas praças quando, pelo 
menos uma vez por mês, realizamos uma festa para comemorar os aniversariantes do mês com 
bolo confeitado, docinhos, refrigerantes e bexigas com brincadeiras; 

8. é importante diferenciar a necessidade humana básica (fome) e o hábito do imediatismo. 
Perceber a situação da criança. A equipe de saúde e o educador devem estar juntos para 
interpretar a situação, se é só um comportamento ou uma necessidade. O educador deve 
buscar algumas informações e conhecer sobre desenvolvimento da criança e do adolescente. 

9. considerar sempre que o público não se reconhece como vitima, e nem tampouco que está 
sendo explorado. O educador deve ser honesto e dizer do seu papel naquele momento e ter 
cuidado ao fazer a abordagem, para não dizer que esta combatendo a exploração sexual. O 
papel do educador é fundamental para ajudá-lo(a) a  perceberem  sua situação e não dizer que 
ela está sendo explorada, que esta sendo vitima. 

C) Devemos trabalhar na perspectiva de trabalhar Direitos Sexuais: 

1. é importante ter o masculino e feminino nessa abordagem, para ter o recorte de gênero, pois 
os sentimentos e as necessidades de meninos e meninas são diferentes; 

2. Observar e perceber os olhares. Lidar com as questões que ocorrem. Isto pode inclusive 
significar a segurança do técnico/educador no seu trabalho; 

3. Num primeiro momento não fazer encaminhamentos, nem querer traçar o que é certo ou 
errado, por uma questão de valores. Cada um tem um olhar uma visão; 

É importante que toda semana seja feita uma avaliação do trabalho para verificar o 
que está dando certo e o que não está e buscar novas estratégias, .Depois da abordagem inicial, 
há o momento das oficinas. Em Alguns casos fazer o acompanhamento individual,trabalhando a 
grupalização. 

D) Cuidados que se deve ter com a produção do material informativo: 

1. evitar produzir material carregado de informações com muitas letras, pois nem todos sabem 
ler; 

2. O material deve ser simples e objetivo com desenhos e imagens que possibilitem o repasse 
da informação e que provoque questionamentos; 

3. O material impresso e o áudio visual devem ser atrativos. Entre os preferidos estão agenda, 
botons, imã de geladeira, bolsas. Fazer abordagens só com impresso não funciona porque eles 
querem coisas atraentes e úteis; 

4. A abordagem em casa fechada não deve ser feita no momento em que está aberta ao 
público. Para realização de trabalho nas casas deve-se primeiro sensibilizar o dono da boate, 
com o retorno na questão dos recursos, discutir sobre outras questões ate chegar na 
exploração; 
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PARTE 2 

I) REAÇÕES DA VÍTIMA 

A) O QUE É A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA: 

É um conjunto de sintomas apresentados por pessoas que vivenciaram situações 
extremas de ameaça ou violência (estupro, assalto, testemunho da morte de outro indivíduo) e 
que causam um choque tão grande que a pessoa não consegue compreender o que aconteceu 
e nem tampouco que o fato ocorreu com ela mesma. 

B) CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS COM A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA 

1. com freqüência vai negar que tenha sido traficada, mesmo quando colocada diante de 
evidencias que contradigam seu depoimento claro e consistente; 

2. provavelmente não será capaz de fazer aos  investigadores em depoimento claro e 
consistente; 

3. pode ter dificuldade em lembrar-se do que realmente aconteceu; 

4. como ela própria não pode entender os motivos que a impedem de lembrar  acontecimentos 
traumáticos, a vitima pode desenvolver uma tendência de preenche as lacunas de sua memória  
com a criação de elementos plausíveis dentro da situação vividas, mas que têm o potencial de 
entrarem em contradição com outras partes do seu depoimento; 

5. os operadores de direito (agentes públicos) devem ter consciência  do impacto do trauma 
nas vitimas e estar prontos para reconhecer  que sintomas como falta de cooperação, 
hostilidade, incapacidade de lembrar eventos pormenorizadamente, enganos, mudanças de 
versões e ate invenção de detalhes em relação a acontecimentos específicos provavelmente 
seqüelas do sofrimento e não fruto de uma deliberada decisão de atrapalhar as investigações. 

C) COMO LIDAR COM AS VÍTIMAS 

As vítimas levam um longo tempo para se recuperarem e necessitam de apoio 
altamente especializado. A negligência com estes cuidados geralmente resultam em danos 
psicológicos severos e permanentes e quando encontra dificuldade na fase de reintegração 
social ela pode retornar às redes do tráfico, na qualidade de vítima reincidente ou na de 
aliciadora 

D) ESTÁGIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO   

1. Hostilidade às pessoas que as atendem, especialmente aos agentes públicos; 

2. Desorientação; 

3. Reconstrução e Recapitulação dos eventos; 

4. Reintegração social. 

É difícil estabelecer as fronteiras entre estes quatro estágios e também a duração de 
cada. A vítima pode oscilar entre os diferentes estágios no processo de recuperação, e, evitar a 
“revitimização” da vítima é fundamental. Vale ressaltar que ao serem localizadas, algumas delas 
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são tratadas como criminosas e não como vítimas de exploração sexual, e não há respeito por 
seus direitos ou atendimento humanitário. 

Portanto, a abordagem realizada pelos operadores do direito deve ser ponderada, 
pois muitos casos são bastante complexos: o profissional precisa ter sensibilidade e capacidade 
para determinar quais pessoas são vítimas verdadeiras do tráfico de seres humanos e quais 
pessoas são migrantes que podem estar cometendo uma serie de contravenções comuns ao 
tráfico, como atravessamento ilegal de fronteira, posse de documentos falsos etc. 

E) CONDUTA MAIS EFICAZ DO POLICIAL PARA LIDAR COM UMA VÍTIMA DO TRÁFICO: 

1. Após a determinação do status da pessoa como vítima do tráfico deve-se evitar a adoção de 
conduta recriminatória contra ela, como por exemplo: 

a) manifestação de qualquer tipo de censura quanto à sua ligação com a prostituição; 

b) colocá-la sob pressão para com as investigações; 

c) é improdutivo fazer comentários à vitima sobre sua ingenuidade em acreditar nas ofertas 
feitas pelos traficantes ou argumentar que as violências sofridas foram conseqüência de atos 
irresponsáveis ou impensados de sua parte.  

Tais atitudes podem fazer diminuir a confiança da vítima nos profissionais de segurança pública. 

2. requisitar exames médicos se houver sinais de violência recente. O teste HIV/Aids só deve ser 
realizado com o consentimento da vítima pois: 

a) É imprescindível para a saúde psicológica da vítima que os agentes da lei demonstrem 
empatia e tentem oferecer imediatamente segurança física e acesso a apoio de especialistas; 

b) É importante que no contato com a vítima os responsáveis pelo atendimento não façam 
promessas de difícil cumprimento; 

c) as vítimas devem estar totalmente conscientes de todas as implicações e riscos associados a 
quaisquer decisões que sejam requisitadas delas pelos investigadores. Jamais deve surgir uma 
situaçao em que as vítimas possam comprovadamente sustentar terem sido novamente 
logradas, mas desta vez por servidores públicos. 

3. respeitar o direito da vítima à privacidade, não divulgando seu nome e imagem à imprensa, 
pois: 

A) tal exposição pode comprometer a reestruturação da vida da vítima, tanto por contribuir 
para sua estigmatizarão de sua comunidade quanto por reaproximá-la de criminosos; 

B) é um fato já suficientemente comprovado que muitas vítimas são procuradas por seus 
traficantes e rapidamente colocadas de volta no círculo criminoso. Isso acontece porque ainda 
estão vulneráveis e não adquiriram os meios de se proteger das redes de exploração. 

C) muitas das vítimas do tráfico talvez jamais se recuperarão das agressões psicológicas, sexuais 
e físicas a que foram submetidas. não é trabalho de investigador responsabilizar-se pelo 
processo de recuperação das vítimas – para isso existem ONGs e agências governamentais mais 
preparadas, mas é seu dever assegurar que elas tenham consciência dos serviços de assistência 
disponíveis e facilitar o acesso a esse auxílio. 
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4. tomar o depoimento da vítima somente após ter certeza de que ela encontra-se estabilizada, 
o que impõem aos agentes da lei o desafio conquistar a confiança e criar um ambiente dentro 
dos quais as vítimas possam se sentir prontas para cooperar com a polícia e o sistema judicial; 

5. não  prometer à vítima nada que não possa ser cumprido e falar abertamente a ela, sobre os 
riscos envolvidos para se obter a condenação dos traficantes, de forma que a decisão de 
colaborar no processo judicial seja tomada de maneira totalmente consciente; 

6. colocar a vítima em contato com ONGs e agências governamentais encarregadas de prestar 
assistência especializada durante o processo de recuperação e reintegração social e, quando 
necessário, com os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. 

F) PADRÕES MINIMOS PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS E AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES NA GARANTIA DO DIREITO DAS PESSOAS TRAFICADAS: 

Numa perspectiva de direitos humanos, algumas ONGs internacionais, tais como a 
Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, a Fundação contra o Tráfico de Mulheres e o 
Grupo Jurídico Internacional de Direitos Humanos, vêm definindo, desde 1999, os Padrões de 
Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas (PDH), a partir de instrumentos 
internacionais de direitos humanos. 

Os padrões visam garantir os direitos das pessoas traficadas na medida em que lhes 
proporcionam assistência e proteção legais, tratamento não-discriminatório e restituição, 
compensação e recuperação. 

1. princípio da não-discriminação: os países não devem discriminar as pessoas traficadas no 
Direito Material ou Processual, nas Políticas Públicas ou em suas práticas; 

2. segurança e tratamento justo: ao invés de considerá-las como migrantes indocumentados, 
os países devem reconhecer que as pessoas traficadas são vítimas de graves abusos de direitos 
humanos, assim como tutelar seus direitos e protegê-los contra represálias e perigos; 

3. acesso à Justiça: a polícia, os promotores de Justiça e os tribunais devem assegurar que seus 
esforços para punir os traficantes sejam direcionados para um sistema que respeite e 
salvaguarde os direitos de privacidade, dignidade e segurança das vítimas. Um julgamento 
adequado dos traficantes deve incluir a responsabilização por outros crimes geralmente 
presentes em situações de tráfico, tais como estupro, agressão sexual ou outras formas de 
agressão (incluindo assassinato, gravidez forçada e abortos), rapto, tortura, tratamento cruel, 
desumano, degradante, escravidão ou práticas análogas à escravidão, trabalho forçado ou 
compulsório, cativeiro por dívida ou casamento forçado; 

4. direito à propositura de ações civis: os países devem assegurar que as pessoas traficadas 
tenham direito a pleitear indenizações de traficantes, assim como assistência judiciária gratuita. 
Essas compensações podem ser de natureza civil ou administrativa. Entre elas incluem-se a 
obtenção de compensação por danos sofridos e o custeio de serviços psicológicos e médicos 
necessários para a reabilitação; 

5. estatuto de residentes: os países devem providenciar às pessoas traficadas os vistos de 
residência temporária (incluindo o direito ao trabalho) durante a pendência de qualquer 
processo administrativo ou ação judicial e devem proporcionar o direito de procurar asilo ou 
avaliar o risco considerável de retaliação a que a vítima está exposta em qualquer 
procedimento de deportação; 
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6. saúde e outros serviços: os países devem proporcionar às pessoas traficadas os 
atendimentos adequados na área de saúde e em outros serviços sociais durante o período de 
residência temporária; 

 

PARTE 3 

A) A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

Rede: 

A Rede é uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente para todos os 

lados, sem que nenhum de seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um chefe. O que deve haver é uma vontade coletiva de 

alcançar determinado objetivo. 

B) O FUNCIONAMENTO DE REDE DEPENDE: 

Para funcionar, a Rede depende do desenvolvimento da cooperação, da confiança, da 

solidariedade, da transparência e da responsabilidade de cada um de seus componentes. Este 

funcionamento da rede pressupõe a participação consciente de seus integrantes, pois todos 

têm o desafio de “arregaçar as mangas e ser sujeito dessa construção”. 

C) PRINCÍPIOS QUE CONSTITUEM UMA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

1. Sentido: a construção de uma rede bem como a participação de cada um dos integrantes 

que a constituem ou que pretendem constituí-la deve ser transparente e cristalina; 

2. Objetivo: e importante definir bem os objetivos comuns que vão animar a construção dessa 

relação conjunta e refletir o Por qual motivo estamos juntos? O que buscamos? Pra quê vamos 

trocar essa rede?; 

3. Valores e Posturas: o funcionamento da rede exige uma cultura renovada do fazer de cada 

organização, do compromisso, não só do discurso, mas da prática cotidiana, com valores e 

posturas que favoreçam a transparência, a cooperação, a negociação e o enfrentamento 

assertivo de conflitos, o trabalho artístico e a potencialização da diversidade; 

4. Funcionamento: é necessário criar, definir e estabelecer regras de funcionamento> As 

regras, os pactos e as normas devem facilitar e potencializar o funcionamento e o trabalho em 

rede; 

5. Comunicação: a comunicação é vital para o funcionamento de uma rede. É ela que possibilita 

e transparência, a circulação de informações estratégicas, a visibilização de esforços, o 

compartilhamento de aprendizagens, a construção de identidades coletivas e a mobilização 

social;    

6. Fortalecimento da rede: a construção de uma rede de serviços se fortalece quando articula a 

atuação das diversas instituições, organizações e grupos que realizam a 

promoção(atendimentos), a prevenção (mobilização), a  defesa (responsabilização) e o controle 

(vigilância) na garantia dos direitos da criança e o adolescente, e deve se dar nas relações 

cotidianas e no trabalho desenvolvido por cada uma das instituições que a constitui ou que 

pretendem constituí-la. 
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D) DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA -  LEI  8069.90), a 

Rede de Garantia e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, apóia-se em três 

grandes eixos de atuação: Promoção, Defesa e Controle Social. 

1. Promoção de Direitos: delibera e formula a política de atendimento de direitos, articulando 

os espaços públicos institucionais e os instrumentos e mecanismos de formulação das políticas 

públicas. 

Atores considerados de promoção de direitos: os Conselhos Setoriais, Conselhos de Assistência 

Social, Conselhos de Direito e Entidades de atendimento governamentais e não-

governamentais. 

2. Defesa de Direitos: Responsabilização do estado, da sociedade e da família, pelo não 

atendimento irregular ou violação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos 

adolescentes. 

Atores os Órgãos do Poder Público: Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Ministério Público, Órgãos da sociedade Civil, Centros de 

Defesa e Entidades Sociais. 

3. Controle Social: Faz a vigilância do cumprimento dos preceitos legais constitucionais, 

controle externo de ação do Poder Público e Instrumentos de pressão, mobilização, produção 

de conhecimentos.  

Atores do Controle Social: organizações de sociedade civil, fóruns de defesa, movimentos 

sociais, ONGs (rede de atendimento). 

 

À Guiza de Conclusão: 

A articulação do trabalho é fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento e para 

maior efetividade das políticas dos programas e serviços que atuam no enfrentamento da 

violação dos direitos da Criança e do Adolescente: 

A rede se fortalece com a sensibilização dos sujeitos, somatória de esforços e responsabilidade, 

capacitação técnica política e reconhecimento da conquista coletiva e se constrói de acordo 

com a realidade local e a troca de experiência vai construindo a necessidade de agregar outras 

instituições e estas vão se constituindo por pessoas. A rede faz os serviços se encontrarem. 
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