
1

F
IC

H
A

-R
E

S
U

M
O

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Área  
temática

Assistência social.

Descrição

Integrante da Política Nacional de Assistência Social, o PETI compreende, 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), transferências de 

renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para 

crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.

Objetivo 
geral

Contribuir para proteção, prevenção e retirada de crianças e adolescentes 

com idade até 15 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos.

Objetivos 
específicos

 » Identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;

 » Registrar as famílias no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo 

Federal;

 » Ofertar trabalho social com as famílias;

 » Incluir as crianças e adolescentes em serviço de convivência e fortaleci-

mento de vínculos;

 » Desenvolver ações estratégicas para erradicação do trabalho infantil em 

articulação com outras políticas públicas;

 » Assegurar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes identifi-

cados em situação de trabalho infantil;

 » Apoiar o acesso à transferência de renda às famílias.

Ano de início 1996.

Atores  
responsáveis

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).

Outros  
atores  

envolvidos

 » Ministério da Educação (MEC);

 » Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH);

 » Ministério da Saúde (MS);

 » Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

 » Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);

 » Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares;

 » Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;

 » Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI);

 » Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI);

 » Organização Internacional do Trabalho (OIT).

ATUALIZADO EM: 25/06/2015



2

Gestão e 
execução

O governo federal desenvolve, em conjunto com outras políticas e atores 

sociais, atividades de mobilização, por meio de campanhas educativas e 

sensibilização da sociedade quanto ao trabalho infantil. A identificação do 

público alvo é feita por meio da Busca Ativa, cuja finalidade é localizar as 

pessoas com o perfil do Cadastro Único que ainda não tenham sido iden-

tificadas, e incluí-las para que tenham acesso aos serviços que lhes são de 

direito.

O PETI também oferta ações de proteção social, tais como a inclusão no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a inclusão no 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), ambos execu-

tados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). As ações do 

PETI também são realizadas nos Centros de Atendimento Especializados da 

Assistência Social (CREAS), por meio do de Proteção e Atendimento Espe-

cializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Os usuários também são encaminhados para outros serviços sociais, tais 

como educação, saúde, trabalho, cultura, lazer e esporte. 

Ainda fazem parte do PETI ações de defesa e responsabilização, que cons-

tituem ações de fiscalização, além da aplicação de medidas protetivas às 

famílias. Por fim, são realizadas ações de monitoramento e avaliação, cuja 

finalidade é gerar informações a partir dos sistemas disponíveis, com vistas 

a subsidiar ações redução do trabalho infantil.

O governo estadual tem por responsabilidade a coordenação do PETI em 

sua região, o desenvolvimento de ações intersetoriais para garantir a inser-

ção da criança, adolescente e suas famílias nos serviços socioassistenciais 

e demais políticas públicas, a realização de capacitação, apoio técnico e 

monitoramento aos municípios, o acompanhamento do registro do trabalho 

infantil no Cadastro Único e preenchimento de sistema pertinentes ao PETI 

pelos municípios, o acompanhamento das metas de erradicação do traba-

lho infantil nos municípios, a realização de estudos e diagnósticos sobre o 

trabalho infantil.

O governo municipal tem por responsabilidade a coordenação do PETI em 

seu âmbito, a inserção no Cadastro Único dos casos identificados de trabalho 

Infantil, o preenchimento de sistemas de acompanhamento do PETI, a realiza-

ção de ações de divulgação para sensibilização e mobilização, a elaboração 

de estudos e diagnósticos sobre o trabalho infantil, a realização de busca 

ativa para a identificação das diferentes formas de trabalho infantil, o desen-

volvimento de ações intersetoriais, o encaminhamento para do público alvo 

para os serviços socioassistenciais e demais políticas públicas e a mobilização

Público-alvo
Crianças e adolescentes com idade até 15 anos em situação de trabalho, 

ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
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Critérios de 
seleção 

do público-
-alvo

 » Crianças e adolescentes em situação de trabalho;

 »  Registro no Cadastro Único para Programas Sociais.

Cobertura Nacional.

Fontes de fi-
nanciamento

Recursos orçamentários federais de repasse do Fundo Nacional de Assis-

tência Social para os Fundos Estaduais e Municipais de Assistência Social, 

com cofinanciamento dos Estados e Municípios. Esses recursos são dirigi-

dos.

Informações 
complemen-

tares

Mais informações podem ser obtidas por meio do link http://www.mds.gov.

br/assistenciasocial/peti. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti. 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti. 

