
 

 

  
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 

  
 

 
1 

Campanha “O trabalho infantil vai dançar no carnaval de Salvador” 
PROC. Nº 34/06 

SIMP: 003.1.126439/2006 
PA- 000159.2008.05.000/4-15 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA O COMBATE 
AO TRABALHO INFANTIL NO CARNAVAL E  

FESTAS POPULARES  DE SALVADOR 
 
 
 
 
 
 

REF. PROC. Nº 34/06 
SIMP: 003.1.126439/2006 

PA- 000159.2008.05.000/4-15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ministério Público do Estado da Bahia, através da Procuradoria Geral 

de Justiça, representada pelo Procurador Geral de Justiça Lidivaldo Reiache Raimundo  

Britto  e da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, representada pela 

Promotora Márcia Guedes, a Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, 

através do Núcleo de Combate ao Trabalho Infantil, representada pela Procuradora 

Regional do Trabalho,  Edelamare Barbosa Melo, a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego na Bahia - SRTE, representada pela Superintendente Norma 

Maria Nascimento Pereira, o Estado da Bahia,  através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, representada pelo Sr. Secretário Valmir 

Assunção, Município de Salvador, representado pelo Prefeito João Henrique de 

Barradas Carneiro, , os Conselhos Tutelares de Salvador, representados  pelos  



 

 

  
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 

  
 

 
2 

Campanha “O trabalho infantil vai dançar no carnaval de Salvador” 
PROC. Nº 34/06 

SIMP: 003.1.126439/2006 
PA- 000159.2008.05.000/4-15 

respectivos   Coordenadores, com o apoio das  Voluntárias Sociais da Bahia, 

organização não-governamental,  representada por sua Presidente Maria de Fátima 

Carneiro de Mendonça, com vistas ao desenvolvimento de ações tendentes ao combate 

ao trabalho infantil durante os festejos do carnaval de Salvador, para a garantia do 

cumprimento da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança  e do Adolescente e 

 

CONSIDERANDO que ao primeiro foi dada legitimação ativa para a 

defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, 

inclusive individuais – arts. 127 e 129, inciso II, alínea “m”, da Constituição Federal e 

arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I, da Lei nº 8.069/90;  

 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público do Trabalho cabe a 

instauração de procedimento investigatório ou inquérito civil e o ajuizamento de ação 

civil pública, com vistas à apuração de fatos que envolvam a utilização de mão de obra 

infantil ou a irregular de adolescentes, a fim de coibir as ilegalidades constatadas, punir 

os exploradores de menores, no âmbito individual, coletivo e difuso, bem como exigir 

das autoridades do Executivo o cumprimento de políticas públicas visando à erradicação 

do trabalho infantil; 

 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e 

adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; 

 

CONSIDERANDO que o art. 1º da Magna Carta dispõe que a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direitos e tem como 
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fundamentos, dentre outros a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 

dispondo também a Lei Maior que entre os objetivos fundamentais do País existe o de 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

(Art. 3º, inciso III, da CF); 

 

CONSIDERANDO que crianças e adolescentes são, por força do art. 227, 

caput, da Constituição Federal, destinatários da proteção integral e da mais absoluta 

prioridade de atenção por parte do Estado (latu sensu), que na forma do disposto no 

art. 4º, par. único, alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), importa na preferência na formulação e execução de políticas sociais 

públicas e na destinação privilegiada de recursos públicos junto aos mais diversos 

setores da administração e que este verdadeiro comando legal e constitucional,  por 

força do previsto no art. 37, da Constituição Federal e art. 4º, da Lei nº 8.429/92, todo 

agente público se encontra subordinado, importando na adequação dos órgãos, serviços 

e, por óbvio, do orçamento público municipal (Cf. arts.87, incisos I e II, 88, incisos I e 

III, 136, inciso IX e 259, par. único, todos da Lei nº 8.069/90), de modo a permitir a 

implementação de políticas sociais públicas que possibilitem o atendimento e a efetiva 

solução, no próprio município, dos problemas que afligem sua população infanto-

juvenil; 

 

CONSIDERANDO que a 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, 

após o recebimento do Relatório de Ações de Combate ao Trabalho Infantil no Carnaval 

– 2006, encaminhado pela Delegacia Regional do Trabalho, instaurou procedimento 

para verificar as ações da Prefeitura de Salvador, durante o período do carnaval, com o 

intuito de impedir o trabalho de crianças e a  exploração do trabalho do adolescente, 

bem como para o levantamento das políticas necessárias à coibir tais práticas e auxiliar 

as famílias, através de programas sociais, a fim de evitar que levem seus filhos para as 
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áreas do circuito, a fim de ajudá-los nos trabalhos desenvolvidos em regime de 

economia familiar, além de outras ações; 

 

CONSIDERANDO que à Superintendência Regional do Trabalho cabe 

fiscalizar, cadastrar e  encaminhar crianças que sejam encontradas  trabalhando na 

informalidade, adotando as medidas necessárias para o afastamento daquelas que sejam 

encontradas  com outros vínculos fora do regime de economia familiar, além de outras 

medidas com relação à empresa ou empregador explorador, na forma da Instrução 

Normativa nº 66/2006, da Secretaria Nacional de Inspeção no Trabalho, e, desde o ano 

de 2005 vem desenvolvendo ações com os catadores de materiais recicláveis, a fim de 

melhorar suas condições de trabalho e combater o trabalho infantil nessa atividade 

durante os festejos carnavalescos; 

 

CONSIDERANDO que ao Conselho Tutelar cabe promover a aplicação 

das medidas protetivas às crianças e adolescentes em situação de risco, pessoal e social, 

enquadrando-se a hipótese de exploração da mão de obra infantojuvenil em situação de 

risco. 

 

CONSIDERANDO que, no curso do procedimento, foram realizadas 

diversas reuniões entre os órgãos parceiros e atores envolvidos na minimização do 

sofrimento das crianças, adolescentes e respectivas famílias, tendo resultado na 

apresentação, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ser a  

responsável pela execução da Política de Assistência Social, voltada para o referido 

público alvo, do Projeto “O trabalho infantil vai dançar  no carnaval de Salvador”, 

desenvolvido, como piloto, no carnaval de 2007, para o público alvo “crianças e 

adolescentes em situação de trabalho ilegal, atuando no circuito do Carnaval, e seus 

familiares. 
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CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas alcançaram resultados 

positivos, apesar de haverem, ainda, sido encontradas  crianças/adolescentes em 

situação de trabalho, tendo, durante o desenvolvimento do projeto, se observado a 

dificuldade de articulação entre as diversas Secretarias Municipais envolvidas e que 

participaram, regularmente, das reuniões realizadas no curso do procedimento que deu 

origem ao presente Termo de Cooperação. 

 

CONSIDERANDO a necessidade do desenvolvimento de  ações voltadas 

ao combate do trabalho infantojuvenil durante os festejos carnavalescos, já que, em tal 

período, milhares de pessoas das mais variadas nacionalidades e costumes transitam em 

nossa cidade, e permitir que as crianças/adolescentes trabalhem nesse período pode 

acarretar irreparáveis prejuízos para os mesmos que merecem a proteção integral 

prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e por diversos Documentos 

Internacionais de que o Brasil é signatário, 

 

 

 

RESOLVEM 

 

 

 

 

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E COOPERAÇÃO, mediante as 

seguintes condições: 
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COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO DE  

SALVADOR: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

 

1.1 Cumprir e fazer cumprir, permanentemente, as atividades previstas no Projeto “O 

trabalho infantil vai dançar no carnaval de Salvador”, implementado através do presente 

ajuste, contendo os seguintes objetivos: 

 

 Combater a participação do trabalho infantil durante o Carnaval de Salvador e  
demais festas populares, através de ações articuladas entre Poder Público e 
sociedade civil organizada; 

 Realizar campanha de sensibilização sobre os riscos do trabalho infantojuvenil 
voltada para o período de carnaval; 

 Contribuir para o fortalecimento das relações intra-familiares e o exercício da 
cidadania das famílias atendidas; 

 Manter equipe de educadores, para, em ação articulada com os Conselhos Tutelares 
e Juizado da Infância, promover, durante os dias do carnaval, as abordagens 
necessárias para a consecução das finalidades do projeto ora implementado, 
devendo realizar reunião entre os referidos atores e educadores, com prazo de 
antecedência mínima de 10 (dez) dias para o carnaval. 

 Garantir a estrutura mínima para o funcionamento dos Conselhos Tutelares nos 
circuitos do carnaval. 

 

1.2 Durante o processo de concessão das licenças para a instalação de balcão, bares e 

restaurantes no período do  Carnaval e Festas Populares, a  SUCOM orientará a 

não utilização da mão de obra de crianças e adolescentes de até 16 (dezesseis) anos, 

no exercício de suas atividades, em atenção ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da 
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Constituição Federal, e dispositivos complementares do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, da Consolidação das Leis do Trabalho e do Código Penal. 

 

1.3 Inserir no site e folder da programação do carnaval da Empresa de Turismo S/A – 

SALTUR, as ações do Projeto “O Trabalho Infantil Vai Dançar no Carnaval de 

Salvador”, retificado através do presente ajuste. 

 

1.4 Envidar esforços, através da SALTUR – Empresa de Turismo S/A, para que sejam 

colocados banners da campanha em todos os trios elétricos, bem como sensibilizar 

os artistas do carnaval, para que desenvolvam alguma atividade voltada para as 

crianças e adolescentes abrigadas no Centro de Convivência, a ser implantado, no 

circuito do carnaval, a fim de que não se sintam isoladas da festa. 

 

1.5  Implantar, no mínimo, 01 (um) Centro de Convivência1, cujo público alvo serão 

crianças de 4 (quatro) a 14 (catorze) anos  em situação de trabalho infantojuvenil 

                                                           
1     As unidades funcionarão em imóvel localizado  no circuito carnavalesco. Cada Centro de 
Convivência terá capacidade para abrigar 50 (cinqüenta) crianças e adolescentes  e funcionará no período 
das 08 horas de sexta-feira de Carnaval até as 15 horas da quarta-feira de cinzas. A estrutura, todavia, será 
mantida até as 15 horas da quarta-feira de cinzas, para atender aos pais retardatários. Na quinta-feira de 
Momo será dado início ao trabalho educativo pela equipe da SEDES. 
 No Centro de Convivência serão desenvolvidas atividades educativas e lúdicas pelos educadores, 
voltadas para as atividades carnavalescas, além do fornecimento de 04 (quatro) refeições diárias e 
garantia de condições higiênico sanitárias. 
 Na hipótese de existência de condições para que a criança/adolescente permaneça em casa, com um 
outro parente e/ou responsável, serão fornecidos “kits” de alimentação. Somente por exceção, quando os 
pais não tiverem algum responsável para cuidar dos filhos em casa, serão encaminhados até o Centro de 
Convivência. 
 Não será acolhida  demanda espontânea, salvo em   situação excepcional em que o trabalho ilegal 
possa ser confirmado. Todas as crianças/adolescentes serão atendidos mediante a abordagem do 
educador,  Conselho Tutelar ou do servidor efetivo ou voluntário credenciado pela 1ª Vara da Infância e 
Juventude a que alude o art. 194 do ECA. 
 Os pais e/ou responsáveis pelas crianças ou adolescentes encontrados em situação de trabalho ilegal e 
atendidos no Centro de Conveniência assinarão termo de responsabilidade, obrigando-se a abster-se da 
utilização da mão de obra infantojuvenil, o qual conterá necessariamente seu endereço completo,  número 
de CPF,  RG ou outro documento que o identifique. 
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ilegal, que forem abordados por equipe de educadores2, Conselho Tutelar e Juizado 

da Infância e Juventude durante o carnaval.   

 

1.6  Incluir no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI todas as crianças e 

adolescentes encontrados em situação de trabalho infantojuvenil, que estejam 

dentro do perfil proposto pelo programa. 

 

COMPROMISSOS DA SRTE : 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

 

2.1 Fiscalizar, cadastrar e  encaminhar crianças que sejam encontradas  trabalhando na 

informalidade, adotando as medidas necessárias para o afastamento daquelas que sejam 

encontradas  com outros vínculos fora do regime de economia familiar, além de outras 

medidas com relação à empresa ou empregador explorador, na forma da Instrução 

Normativa nº 66/2006, da Secretaria Nacional de Inspeção no Trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 No termo de responsabilidade firmado pelo responsável ficará consignado que, após as 15 horas da 
quarta-feira de cinzas, a criança será encaminhada ao Conselho Tutelar. 
 
 
2 capacitados para a sensibilização dos pais e/ou responsáveis pelas crianças/adolescentes, bem 
como para acompanhá-los até os Centros de Convivência. 
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COMPROMISSOS DO MPT E MPE : 
 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

 

3.1 Fiscalizar o cumprimento do presente Termo de Cooperação, individual ou 

conjuntamente, no âmbito das atribuições de cada órgão. 

 

3.2  Acompanhar e apoiar as ações do Município e do Estado, bem como da divulgação 

do material informativo da campanha, através de coletiva com a imprensa, em 

prazo anterior ao carnaval, fixado na cláusula anterior. 

 

COMPROMISSOS DO CONSELHO TUTELAR: 

 

CLÁUSULA QUARTA:  

 

4.1 Desempenhar, de forma articulada, suas atribuições, nos circuitos carnavalecos, 

recebendo as crianças e adolescentes em situação de trabalho, durante os dias do 

carnaval, encaminhadas ou não pela equipe de educadores do projeto o trabalho infantil 

vai dançar no carnaval de Salvador. 

 

COMPROMISSOS DO GOVERNO DA BAHIA: 

 

CLÁUSULA QUINTA:  

 

5.1 Apoiar o Município em suas demandas para o funcionamento do Centro de 

Convivência e na campanha de sensibilização  das famílias e orientações nas 

providências do carnaval. 
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DISPOSIÇÃO FINAL 

 

 

Os convenentes comprometem-se a manter sempre a mesma logomarca da campanha, 

bem como a veicular, de acordo com sua disponibilidade orçamentária,  na mídia escrita 

e falada o material produzido em conjunto e aprovado por todos, bem como a  música  

tema da campanha produzida pelo artista e compositor Luiz Caldas, divulgando as ações 

decorrentes deste Projeto, alertando para os riscos do trabalho infantojuvenil, em 

especial no carnaval.   

 

Assim, estando justos os termos, que expressam a vontade e o compromisso das partes, 

assinam o presente termo em duas  vias de igual teor e conteúdo,  cujas cópias após 

autenticação pelo MPT/MPE serão enviadas a todos os parceiros. 

 

 
       Salvador,   14 de fevereiro de   2009                            
 
 
 

 Lidivaldo Reiache Raimundo  Britto 
 Procurador Geral de Justiça do Estado da Bahia 

 
 

Márcia Guedes 
Promotora de Justiça da Infância 

e Juventude 
 
 

 Edelamare Barbosa Melo 
Procuradora Reginal do Trabalho 

Coordenadora do Núcleo de Combate ao Trabalho 
Infantil na Bahia 
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Valmir Assunção 
Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 

do Estado da Bahia 
 
 
 

João Henrique de Barradas Carneiro 
Prefeito Municipal de Salvador 

 
 
 

Norma Maria Nascimento Pereira 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego na Bahia 

 
 
 

Ana Suely Soares S. Ponto dos Anjos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 1 

 
 
 

Zilma Brito dos Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 2 

 
 
 

Adriana Marinho dos Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 3 

 
 
 

Clécia Conceição Santana 
Coordenador do  Conselho Tutelar 4 

 
 
 

Antonisa Vieira Vale 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 5 
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Lucidalva Rodrigues dos Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 6 

 
 
 

Uilson dos Santos 
Coordenador do  Conselho Tutelar 7 

 
 
 
 
 

Vânia Silva Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 8 

 
 
 

Edleusa Santos 
Coordenador do  Conselho Tutelar 9 

 
 
 

Márcia de Jesus Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 10 

 
 
 

Anailton de Almeida Portela 
Coordenador do  Conselho Tutelar 11 

 
 

Sheila dos Santos Menezes Freitas 
Coordenador do  Conselho Tutelar 12 

 
 
 

Antonia Elita Santos e Santos 
Coordenadora do  Conselho Tutelar 13 
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 Voluntárias Sociais do Estado da Bahia 
 Maria de Fátima Carneiro de Mendonça 

 Presidente 
 

 
 TESTEMUNHA 
 
 
Organização Internacional do Trabalho 
Renato Mendes 
 Coordenador do Programa Internacional para a  
Eliminação do Trabalho Infantil da OIT 
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