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Nome:
Aprimoramento e fortalecimento da Inspeção do Trabalho Brasileira na atividade de combate
ao trabalho infantil.
Descrição:
O trabalho infantil trata-se de um problema complexo, oriundo de uma multiplicidade de
causas, que acarreta inúmeras consequências.
O seu enfrentamento de forma eficiente e sustentável demanda a adoção de instrumentos
específicos e atuação e a capacitação diferenciada dos Inspetores do Trabalho.
Dentro deste contexto, o presente compromisso constitui-se em aprimorar e fortalecer a
Inspeção do Trabalho brasileira através do desenvolvimento de instrumentos de ação e de
gestão direcionados para o enfrentamento ao trabalho infantil no País. Objetiva-se, acima de
tudo, levar ao corpo de Inspetores do Trabalho conhecimentos e instrumentos de atuação
em face dos diferentes tipos de trabalho infantil, incluindo os do setor informal, e das novas
realidades do mercado de trabalho.
Os beneficiários primários da medida seriam os Inspetores do Trabalho, os quais estariam
capacitados e instrumentalizados com a finalidade dar uma resposta adequada às novas
realidades e a complexidades relacionadas com a temática do trabalho infantil.
O beneficiário final da medida seria a população em geral, através da atuação de um serviço
de Inspeção do Trabalho capaz de enfrentar de forma efetiva e sustentável os desafios
relacionados com a erradicação do trabalho infantil.
As ferramentas para atingimento do objetivo são relacionadas com o desenvolvimento
de 05 (cinco) projetos voltados para a capacitação do corpo fiscal e o desenvolvimento de
instrumentos de atuação voltados para assegurar maior efetividade e eficácia na atuação da
fiscalização do trabalho no combate ao trabalho infantil.
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Plano de implementação:
Através do desenvolvimento dos seguintes projetos de gestão:
 capacitação de Inspetores do Trabalho na atividade de combate ao trabalho infantil;
 desenvolvimento de uma normativa administrativa estabelecendo protocolos de
enfrentamento das diferentes formas de trabalho infantil, padronizando técnicas e
procedimentos;
 desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento das crianças e adolescentes
afastados do trabalho, com o objetivo de verificar a sua inclusão em programas sociais, e de
adolescentes, a partir de 14 anos, na aprendizagem profissional.
 desenvolvimento de sistema de malha fiscal de trabalhadores com idade inferior a 18
anos formalmente admitidos, com o objetivo de identificar casos de trabalho infantil,
especialmente nas suas piores formas;
 disponibilização, via internet, para o público em geral, de um sistema que permita ao
usuário externo consultar dados e estatísticas referentes à atuação da Inspeção do
Trabalho no Brasil na atividade de combate ao trabalho infantil, permitindo, assim, um
acompanhamento das ações realizadas pela sociedade.
Impacto:
O aprimoramento e fortalecimento da Inspeção do Trabalho, em última análise, contribuirão
para o incremento dos resultados das ações da fiscalização do trabalho voltadas para a
erradicação do trabalho
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