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Expediente n° 4289358/2012

Aos Magistrados comjurisdição na área de infância ejuventude

Assunto: Comunicação dos enunciados acerca do trabalho infantil propostos pela Comissão

Permanente da Infância e Juventude (COPEIJ) e aprovados na Plenária da III Região

Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), vinculado ao Conselho

Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG)

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 5000/2012 e do Ofício n°

0202/2012 da lavra da Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional

da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Goiás, Df Liana Antunes Vieira

Turmin, para conhecimento próprio e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoría, item publicações).

ofcir002/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMABRAN^OTERREIRA PERILO
Corregedora-Ceralda Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oesie - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581

correqsec@tiqo.jus.br
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geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4289358/2012-Goiânia

Nome : Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Estado de

Goiás

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° SOOÕ /2012

Nos termos do Parecer n° 468/12, expeça-se ofício circular

dirigido a todos os magistrados do Estado de Goiás com jurisdição na área de infância

e juventude, dando-lhes conhecimento dos enunciados propostos pela Comissão

Permanente da Infância e Juventude (COPEIJ) e aprovados na Plenária da III Reunião

Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), vinculado ao Conselho

Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG).

Após, à míngua de providências outras, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia.^o de dezembro de/2012.

PKFS

Desembargadora NELM^BRAMGO FERREIRA PFRII.O
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude

Ofício n° 202/12-CAOINFÂNCIA
Goiânia. 31 de outubro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. CARLOS MAGNO ROCHA DA SILVA

IoJuiz Auxiliar da Corregedoría Geral de Justiça
Rua 10, n° 250, Ed. Do Fórum de Goiânia, Setor Oeste. CEP: 74120-020
NESTA

Assunto: Encaminhamento

Prezado Senhor.

Ao cumprimentá-lo, encaminho a V. Exa., para ciência e divulgação entre os
magistrados, os seguintes enunciados acerca do trabalho infantil propostos pela Comissão
Permanente da Infância e Juventude (COPEIJ) e aprovados na Plenária da III Reunião
Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), viculado ao Conselho Nacional -j
dos Procuradores-Gerais (CNPG).

Enunciado 01/12. É vedado qualquer trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14anos, segundo as regras de aprendizagem contidas nos
arts. 428 e ss. da Consolidação das Leis do Trabalho (art. 7, XXXIII da CF/88). Admite-se.
porém, uma única exceção, nos casos de trabalho infantil artístico, conforme reza o art. 8 da
Convenção n. 138 da OIT. (1. A autoridade competente poderá conceder, mediante prévia
consulta às organizações interessadas de empregadores e de trabalhadores, quando tais
organizações existirem, por meio de permissões individuais, exceções à proibição de ser
admitido ao emprego ou de trabalhar, que prevê o artigo 2 da presente Convenção, no caso
de finalidades tais como as de participar em representações artísticas. 2. As permissões
assim concedidas limitarão o número de horas do emprego ou trabalho autorizadas e
prescreverão as condições em que essepoderáser realizado):

Enunciado 02/12. Caracteriza grave violação aos direi/os humanos de crianças e
adolescentes, bem como ao ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de alvará ou
autorização judicialpara o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos,
devendo tal pratica ser veementemente combatida pelo Ministério Publico, seja através de
emissão de Pareceres em sentido contrário, seja por meio de recursos, ou, ainda, outras
medidasjudiciais cabíveis, salvo na condição de aprendiz.

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - MPGO
Rua 23 esq. C Av. B, Qd. A. Lts. 1/24. sala T-Ol

JardimGoiás. OoiâniaGO. CEP 7-Í.S(i£HíTÓ
Fone: (62) 3243.8029
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Ministério Público
do Estado de Goiás

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude

Enunciado 03/12. Nos casos de trabalho fora das hipóteses legais, o membro do Ministério
Público deverá adotar asprovidências cabíveis visando à aplicação de eventuais medidas de
proteção e/ou à criação ou ampliação dos programas de profissionalização, para
atendimento de adolescente a partir de 14 anos.

No mais, renovo protestos de consideração e respeito, permanecendo à
disposição para o necessário.

Atenciosamente,

/

Liana Antunes'Vieira Tormin
Promotora deJustiça/Coordenadora do CAOINFÂNCIA

Centro de Apoio Operacional da Infância f .li venti df - MIJGO
Rua 23 esq. c/ Av. B. Qd. A. Lis. 1/24. sala T-OI

Jardim Goiás. Goiânia/GO, CEP 74805-100
Fone: (62) 3243.8029
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