
GESTÃO REGIONAL

    trabalho infantil e a falta de  

    estímulo à aprendizagem de  

    jovens e adolescentes 

carentes são uma triste realidade no 

Brasil. Conforme o IBGE, cerca de 2,5 

milhões de menores entre cinco e 17 

anos exercem algum tipo de trabalho, 

embora a legislação proíba atividades 

laborais a menores de 16 anos – salvo 

na condição de aprendiz a partir dos 14, 

No Rio Grande do Sul, o número vem 

caindo, mas ainda preocupa: foram 237 

casos registrados apenas entre janeiro 

e setembro de 2019.

 Buscando mudar este cenário, 

o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região vem atuando em sintonia com 

outros órgãos e entidades na execução 

de projetos, campanhas e iniciativas 

que têm contribuído, de forma concreta, 

na redução desses índices. 

Paralelamente, o trabalho tem ajudado 

a encaminhar jovens e adolescentes na 

direção de um futuro com melhores 

oportunidades.

 Um dos exemplos de sucesso é 

o convênio com o Projeto Pescar. 

Desenvolvido desde 2017 em parceria 

com o Ministério Público do Trabalho no 

Rio Grande do Sul (MPT-RS), a Seção 

Estadual da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB-RS) e a Caixa de 

Assistência dos Advogados do Estado 

(CAA/RS), a inciativa proporciona o 

desenvolvimento pessoal, o 

fortalecimento psicológico e a 

qualificação profissional de jovens 

entre 14 e 19 anos. A parceria 

capitaneada pelas entidades também é 

reconhecida em outras frentes, a 

exemplo da Semana Nacional de 

Combate ao Trabalho Infantil, Semana 

da Aprendizagem, distribuição de 

materiais educativos e promoções de 

eventos.

 “Esse compromisso está no 

DNA do TRT4 e de todos os nossos 

parceiros. Por princípio, temos o dever 

de estar ao lado da lei contra o trabalho 

infantil. Devemos, também, buscar 

alternativas para que todos tenham 

não apenas a chance de sonhar, mas de 

realizar”, pontua a gestora regional do 

Programa de Combate ao Trabalho

Infantil e Estímulo à Aprendizagem do 

TRT4, desembargadora Brígida Charão 

Barcelos. O trabalho é realizado em 

conjunto com a juíza Bárbara Fagundes, 

a qual idealizou a criação, dentro da 

página institucional do TRT4, de um 

espaço específico para os assuntos da 

gestão regional do PCTI, que terá como 

ícone de acesso um catavento.

 A proatividade do TRT4 

também fez com que a Justiça do 

Trabalho gaúcha se adiantasse à 

recomendação n° 61 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), aprovada 

em 14 de fevereiro de 2020, para que 

todos os Tribunais do País adotem 

iniciativas de estímulo à aprendizagem, 

conformando a 11ª meta nacional 

estabelecida para o ano de 2020. “A 

recomendação é um excelente 

mecanismo para incentivar a 

mobilização das Justiças em prol deste 

tema tão importante. Fico feliz e 

orgulhosa pelo fato de o TRT4 esteja 

pensando sempre à frente, pela própria 

consciência social de seus magistrados 

e servidores”, diz a desembargadora.



Iniciado em 2017, o trabalho realizado pela Unidade Pescar na Comunidade 
Jurídico-Trabalhista é uma parceria da Fundação Projeto Pescar com o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), Ministério Público do 
Trabalho do RS (MPT-RS), OAB-RS, Escola Superior de Advocacia (ESA) e 
Caixa de Assistência dos Advogados do Estado (CAA/RS). Desde então, 
dezenas de jovens em situação de vulnerabilidade social passaram pelo 
projeto, e os resultados falam por si. Conheça um pouco a história de 
algumas das pessoas cujas vidas que foram transformadas pelo projeto.

    Gabriela Cristina da 
Silva Nunes, 19 anos, 
ingressou no Pescar na 
turma de 2018. Ela 
conta que conheceu o 
projeto por intermédio 
de um amigo que 
havia participado no 
ano anterior. Para ela, 
o Pescar e o suporte 
dado por sua família a 
ajudaram de forma 
decisiva no bom 
direcionamento de sua 
vida pessoal e 
profissional.

    Rafaela Dutra Baptista, 19 anos, sempre 
sonhou em ser advogada. Aluna do Pescar em 
2017, aos 16 anos, ela conta que nunca deixou 
que eventuais dificuldades a impedissem de 
alcançar seus objetivos. “Foi no Pescar que eu 
tive mais noção de como funcionam as coisas 
no meio jurídico, e de que meu sonho não 
estava tão distante assim”, relata.

    Aluna do Pescar em 2018, Ananda Borba 
dos Santos, 20 anos, diz que um dos maiores 
méritos do projeto é desenvolver a autoestima 
dos jovens. 

    “Eu não acreditava que poderia tentar uma 
vaga na UFRGS, achava que não teria 
capacidade. No Pescar sempre me 
incentivaram a estudar, me motivaram a 
tentar. Recebi apoio psicológico e tive contato 
com o Processo Judicial 
Eletrônico, o que fez 
com que eu tivesse a 
certeza de queria 
mesmo trabalhar na 
área”, conta. Em 2019, 
Ananda passou para 
o curso de Direito da 
UFRGS pelo Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu).

    Quem apresentou a ele o Projeto Pescar foi 
a namorada, Sofia, que participara do projeto 
em 2018. Em 2019, foi a vez de João Vitor Dias 
da Silva, 19, ingressar como aluno. Ao final do 
mesmo ano, foi aprovado no curso de 
Psicologia da UFRGS. “Após o Pescar fiquei 
menos tímido e mais participativo. Aulas como 
Português e Educação 
Emocional fazem a 
diferença. O Pescar é 
um mar de emoções e 
conhecimento, e quem 
se permite navegar 
nesse mar acaba 
evoluindo 
exponencialmente”, 
poetiza.

    No final de 2019, foi aprovada na disputada 
faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFGRGS). “O Pescar me 
ajudou a pôr os pensamentos no lugar, ensinou 
conduta e ética 
profissional, determinação 
e empatia”, afirma. E o 
próximo sonho? Rafaela 
não titubeia: a 
magistratura.

       “Quando entrei no   
   Pescar, era uma 
pessoa sonhadora. No ano em que estive lá, acredito 
que recebi um norte, um rumo, sabe? Minhas 
esperanças aumentaram e minha maturidade sobre a 
vida dentro e fora do mercado de trabalho também”, 
diz a estudante. As conquistas não demoraram a 
aparecer. No vestibular de 2018, ela foi aprovada para 
o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Ritter dos Reis, em Porto Alegre.

 Em solenidade realizada na sede do Ministério da 
Economia na tarde da última quinta-feira (12), em Porto Alegre, 
foi eleita a coordenação colegiada para o biênio 2020/2022 do 
Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
e Proteção ao Trabalhador Adolescente do Rio Grande do Sul 
(FEPETI RS). O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região irá 
compor a coordenação do Fórum em conjunto com outras seis 
instituições, dentre elas a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Ministério Público do Trabalho (MPT), Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), e Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc), a Superintendência Regional do Trabalho e a 
Coordenação de Gestão da Aprendizagem do RS (CGA-RS).
 O evento foi prestigiado pela gestora regional do 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(TRT-RS), desembargadora Brígida Charão Barcelos. “A parceria, 
o diálogo e o mobilização de diversos órgãos e entidades são o 
caminho para que alcancemos este objetivo que é comum a 
todos: a erradicação do trabalho infantil”, disse a magistrada.
 O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente é um espaço 
permanente e interinstitucional de articulação contra o trabalho 
infantil e de estímulo à proteção e garantia dos direitos dos 
adolescentes no trabalho no Estado do RS.


