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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
CORREGEDORIA-GERAL 

RESOLUÇÃO Nº 930/15-PGJ-CGMP, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 
(PROTOCOLADO N. 94.521/2015) 

 

 Altera o Manual de Atuação Funcional dos 
Promotores de Justiça do Estado de São Paulo 
aprovado pela Resolução nº 675/2010-PGJ-
CGMP, de 28 de dezembro de 2010. 

  

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso 

das atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do Manual de 

Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo aprovado pelo 

Resolução nº 675/2010-PGJ-CGMP, de 28 de dezembro de 2010, RESOLVE EDITAR A 

SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo, 

aprovado pela Ato Normativo nº 675/2010-PGJ-CGMP, de 28 de dezembro de 2010, passa a 

vigorar acrescido dos artigos 334-A, 334-B e 334-C, que apresentam a seguinte redação: 

“Capítulo nº IX: DO TRABALHO INFANTIL” 

  

Art. 334-A: Tratando-se de trabalho no âmbito familiar, por conta própria ou com 

conhecimento dos pais ou responsáveis e em atividades ilícitas, adotar as providências 

necessárias visando desconstituir a situação de risco ensejadora do trabalho infantil por meio 

das seguintes medidas: 

I) Instaurar procedimento administrativo de natureza individual, requisitando do Conselho 

Tutelar, do CREAS e do CRAS a elaboração de relatório circunstanciado sobre a situação de 

trabalho infantil investigado e com indicação das medidas protetivas e pertinentes aplicáveis 

ao núcleo familiar; 

II) Ajuizar ação judicial para desconstituir a situação de risco ensejadora do trabalho infantil 

ou o afastamento imediato da criança e do adolescente da situação de trabalho; 

III) Adotar providências para responsabilização civil (art. 249 do ECA) e criminal dos pais ou 

responsáveis; 

Art. 334-B: Ante a notícia de trabalho de criança e adolescente, com ou sem autorização 

judicial de trabalho, encaminhar: 

I) Ao Ministério Público do Trabalho, a cópia da notícia do fato e peças de informações 

colhidas contendo, se possível, a individualização do local, tomador (“empregador”), 

remuneração, jornada de trabalho, atividade desempenhada, idade e eventuais medidas 
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de proteção e aplicadas aos pais ou responsáveis adotadas ou encaminhamento ao 

Conselho Tutelar e cópia da autorização judicial de trabalho existente; 

II) Ao Ministério do Trabalho e Emprego a cópia da notícia do fato e peças de informações 

colhidas contendo, se possível, a individualização do local, tomador (“empregador”), 

remuneração, jornada de trabalho, atividade desempenhada, idade e eventuais medidas 

de proteção e aplicadas aos pais ou responsáveis adotadas ou encaminhamento ao 

Conselho Tutelar e cópia da autorização judicial de trabalho existente; 

Art. 334-C - Constatada lesão a interesses difusos e coletivos de criança e adolescente 

decorrente do trabalho infantil, instaurar Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ou 

Inquérito Civil para a cabal apuração dos fatos e, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, 

promover a atuação integrada de instituições públicas e privadas para fazer cessar essa 

situação de violação de direitos.” 

  

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 1º de outubro de 2015. 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 

  

Paulo Afonso Garrido de Paula 

Corregedor-Geral do Ministério Público 
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