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 O conceito de Trabalho Infantil, segundo o Plano Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador,
refere-se às atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou
sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou
adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente da sua condição
ocupacional. Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador, será
considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18
anos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18 anos, conforme defi nido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. (Brasil, 2011)     

  Para ser aprendiz, o adolescente precisa: 
• Estar matriculado no ensino fundamental ou médio e
frequentando a escola; 
• Ser contratado por uma empresa; 
• Estar matriculado em um Programa de
Aprendizagem desenvolvido por entidade qualificada
em formação técnico profissional metódica; 
• Receber o salário mínimo-hora; 
Para mais informações sobre a aprendizagem,
consulte a lei 10.097/2000.   

O que éO que é
trabalhotrabalho
infantil?infantil?
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De 0 a 13 anos: Proibição de qualquer forma de
trabalho infantil; 
Entre 14 a 16 anos: Proibição de qualquer forma de
trabalho infantil, salvo na condição de aprendiz; 
Entre 16 a 18 anos: Permissão restrita, sendo
proibidas as atividades consideradas noturnas (entre
22:00 e 05:00), perigosas, insalubres e descritas na
Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista
TIP), aprovada pelo Decreto nº 6.481/2008.   
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 O trabalho de crianças e adolescentes em atividades ilícitas, com destaque à associação ao
tráfico de drogas, é vedado - assim como aos adultos -, caracterizado como uma das piores
formas de trabalho infantil. 

É fácil constatar que a prática ilícita se caracteriza como trabalho, já que a maioria das relações
se dá com: subordinação, continuidade, remuneração e pessoalidade. 

O agravante, além da natureza ilícita, é a total negação dos direitos trabalhistas e as limitações
que essa prática exige, visto que crianças e adolescentes passam a ter seu ir e vir monitorado,
restringido, e vivem na tensão diária entre a vida e a morte.
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 O trabalho em atividades ilícitas    



O trabalho infantil perigoso e insalubre é proibido antes dos 18 anos de idade. Este tipo de
trabalho é tema central na Convenção nº 182 da OIT, que embasa a proibição das piores formas
de trabalho infantil com ações urgentes para sua erradicação.

Trabalho perigoso são todas as tarefas que pela sua natureza ou tipo têm efeitos nocivos na
criança e adolescente e, por isso, são proibidos aos menores de 18 anos. São todas as tarefas
perigosas ou desenvolvidas em locais perigosos (previstas em lei). 

Trabalho insalubre é aquele prestado em condições que expõem o trabalhador a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (CLT, art. 189, e NR 15).
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  Trabalho perigoso e insalubreTrabalho perigoso e insalubre      
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O PETI na Proteção
Social Especial

    O PETI na Proteção Social EspecialO PETI na Proteção Social Especial
    

Inclusão no Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos –
PAEFI a fim de contribuir para o fortalecimento da família no seu papel
de proteção, prevenindo a reincidência de violações de direitos, entre
outras ações;

Encaminhamento para inclusão no Cadastro Único e no Programa Bolsa
Família, conforme o perfil de renda;

Encaminhamento de crianças, adolescentes e suas famílias para
serviços, programas e projetos de outras políticas setoriais (saúde,
educação, esporte, cultura, aprendizagem, inclusão produtiva, dentre
outras) conforme necessidade.


