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TERMO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA 

 

PROCESSO Nº 0001304-52.2014.5.02.0005 

 

 

Aos 29 dias do mês de junho de 2018, às 13:00 horas, na sessão de 

tentativa de conciliação em Segunda Instância, no 24º andar do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região, sob a presidência do Relator, Dr. JOSÉ 

RUFFOLO, foram apregoados os litigantes: 

 

AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO e 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

RÉUS: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA - INFRAERO e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

 

Compareceram as partes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 

representado pela D. Procuradora Elisiane dos Santos e pelo D. Procurador 

José Valdir Machado, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, com o D. Procurador Eduardo Dias de Souza Ferreira. 

 

Compareceu a INFRAERO, representada por sua preposta Walkiria 

Tarenta Meirelles Brasil, acompanhada dos advogados, Dr. Ivo Capello 

Junior, OAB/SP nº 152055, e Dr. Matheus Cordeiro de Brito, OAB/DF 

52310. 

 

Presente também o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio dos seus D. 

Procuradores, Dra. Rosana Pinheiro de Castro Simão, Dr. Maurício Morais 

Tonin, Dr. Fábio Fernando Jacob, Dr. Vinícius Gomes dos Santos.  

 

Presentes, ainda, as técnicas do Município, a Assistente Social, Sra. 

Lourdes Elisabeth Ress, e a Psicóloga, Sra. Sueli de Paula Santos.  
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Após longos debates, as partes chegaram a acordo 

quanto aos seguintes temas, os quais não mais serão alvo de apreciação e 

julgamento pelo Judiciário, cumprindo apenas homologar as manifestações 

de vontade abaixo colocadas. 

 

I - No respeitante à INFRAERO,  

 

1 -  Disponibilização, de forma permanente e sem 

custo, de sala nos próprios do Aeroporto de Congonhas, de fácil acesso, 

com sinalização de localização (placas indicativas), a qual possibilite a 

acomodação de servidores da Prefeitura do Município de São Paulo e do 

Conselho Tutelar, para atendimento de situações de trabalho infantil ou 

outras violações de direitos de crianças e adolescentes. 

 

2 -  Disponibilização de espaços para a veiculação 

de campanhas de combate ao trabalho infantil mediante banners ou 

equivalentes, a serem fornecidos pelo Município de São Paulo, e mídias 

digitais que informem os usuários e frequentadores a respeito dos prejuízos 

do trabalho infantil e não utilização, quaisquer que sejam, de crianças e 

adolescentes que possam estar nas dependências do Aeroporto. Além disso, 

serão também veiculados avisos, a cada 20 minutos, no serviço de som do 

Aeroporto, pertinentes à ilegalidade de se valer do trabalho de crianças ou 

adolescentes ou estimular a situação de risco e violação de direitos 

mediante contribuições financeiras.  

 

3 -  Para o ora colocado, o Ministério Público do 

Trabalho, no prazo de 10 dias, enviará à INFRAERO mídias referentes a 

campanhas quanto à proibição do trabalho infantil, sendo certo que essas 

mídias poderão ser atualizadas a cada 6 meses, a critério do Parquet. De 

igual modo, serão disponibilizadas pela INFRAERO painéis digitais de 

concessionários, notadamente no embarque e no desembarque de 

passageiros, além de locais de grande circulação de pessoas, para veicular 

as campanhas/avisos do Ministério Público a cada hora.  

 

4 -  Produzir orientações para os trabalhadores 

diretos ou indiretos (empresas prestadoras de serviços de segurança) do 

aeroporto de Congonhas, sobre os encaminhamentos em caso de violação 
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de direitos de crianças e adolescentes, em especial trabalho infantil, com 

indicação dos órgãos da rede de proteção, suas atribuições e fluxos de 

atendimento, o qual ????? será elaborado pelo Município de São Paulo 

(SMADS) em conjunto com a INFRAERO, com prazo de 45 dias para 

apresentação de minuta aos Ministérios Públicos. Após a aprovação do 

manual de orientação pelos MPs, a INFRAERO deverá inserir nos 

contratos em vigência aditivo ou outro instrumento adequado, com a 

observância do conteúdo do manual, no prazo de 180 dias, prorrogável por 

igual período, mediante justificada necessidade da finalização do 

procedimento administrativo para o aditamento. Em relação aos contratos 

futuros, esta obrigação terá aplicação imediata a partir da aprovação do 

manual pelos Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do 

Estado de São Paulo. 

 

5 -  Realização anual de treinamento e 

sensibilização dos empregado, s do Aeroporto de Congonhas quanto aos 

procedimentos adequados ao encaminhamento de crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil, nos mesmos moldes já realizados com a 

participação da INFRAERO em cursos e palestras ministrados pelo 

METRÔ do Estado de São Paulo, divulgando o Manual de Orientação 

referido na cláusula anterior, podendo contar também com a participação 

da SMADS, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Estado 

de São Paulo ou outros órgãos/instituições, iniciando-se a primeira no mês 

de outubro/2018. 

 

6 -  Priorizar a inserção de adolescentes 

identificados em situação de trabalho infantil no Aeroporto de Congonhas, 

nas vagas de aprendizagem profissional, conforme estabelece o artigo 429 

da CLT e Decreto nº 8.740/2016, bem como programas de formação ou 

qualificação profissional, a exemplo do "Hangar Aprendiz", ofertando as 

vagas que venham a surgir, inicialmente, aos adolescentes identificados na 

busca ativa pela SMADS. 

 

 

7 - O serviço de segurança do Aeroporto não 

poderá tocar nas crianças e adolescentes que não quiserem cessar a 

atividade, cabendo a eles apenas acompanhar o deslocamento dessas 

crianças e adolescentes nas dependências do Aeroporto, isso até a chegada 
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da equipe de abordagem da municipalidade, a qual acionará imediatamente 

a Polícia no caso de prática de ato infracional e o Conselho Tutelar. 

 

II - No pertinente ao Município de São Paulo,  

 

 

8 -  Manutenção da busca ativa, visando a 

identificação das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 

nas dependências do Aeroporto de Congonhas, bem como relatórios de 

acompanhamento social dos casos identificados, com encaminhamento 

semestral ao Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do 

Estado de São Paulo. 

 

9 -  Manutenção da equipe do serviço 

especializado de abordagem social, no Aeroporto de Congonhas, no horário 

das 9 horas às 23 horas, com utilização da sala disponibilizada pela 

INFRAERO como apoio, devendo apresentar no prazo de 180 dias estudo 

acerca da efetividade do trabalho realizado pela equipe, apontando eventual 

necessidade de modificação ou ampliação do serviço no interior do 

Aeroporto. 

 

10 -  Elaboração de manual/cartilha com 

exposição didática dos fluxos de atendimento a serem adotadas pelas 

equipes de SMADS, nas situações de violações de direitos que podem ser 

identificadas no Aeroporto, detalhadamente o fluxo de trabalho infantil.  

 

11 -  Produção de quatro banners, a partir das 

artes que serão encaminhadas pelo MPT relativas às campanhas de 

combate ao trabalho infantil, para encaminhamento à INFRAERO, a fim de 

dar cumprimento ao estabelecido na cláusula 2ª supra. O MPT encaminhará 

as artes no prazo de vinte dias, e a SMADS produzirá os banners em até no 

máximo noventa dias. 

 

12 -  Disponibilizar profissionais da SMADS para 

realizar a capacitação de empregados do Aeroporto e empresas 

terceirizadas, conforme entendimento com a INFRAERO, em cumprimento 

de sua obrigação prevista na cláusula 5 supra. 
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13 -  Executar plano de prevenção e erradicação 

do trabalho infantil no Aeroporto de Congonhas e adjacências, relativo às 

ações pertinentes à SMADS, conforme minuta apresentada, que passa a 

fazer parte integrante do presente acordo, com início no prazo de 90 dias e 

apresentação de cronograma das ações no prazo de 180 dias. 

 

14 -  Executar plano de ação pertinente à 

Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (fls. 756/757), 

conforme minuta apresentada, que passa a fazer parte integrante do 

presente acordo, com início no prazo de 30 dias, observando a priorização 

das vagas do Programa Operação Trabalho, Bolsa Trabalho e demais 

programas de qualificação, para adolescentes egressos do trabalho infantil, 

que atendam aos requisitos estabelecidos (encaminhar ofertas de vagas à 

SMADS) e apresentação de cronograma do serviço CATe e divulgação das 

ações no território no prazo de 90 dias. 

 

15 -  Apresentar plano das ações intersetoriais que 

serão realizadas na região pertinente às demais Secretarias (Saúde, 

Educação, Esportes e Lazer, Cultura, Direitos Humanos), no prazo de 120 

dias, devendo apontar cronograma de execução das ações. 

 

16 -  Realizar campanhas de combate ao trabalho 

infantil, ao menos nos meses de Carnaval, Maio (Combate à Exploração 

Sexual Comercial), Junho (Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil) e 

Outubro (Mês da Criança), voltadas especialmente à sensibilização da 

população munícipe quanto aos prejuízos causados pelo trabalho às 

crianças e adolescentes, e o seu papel de proteger as crianças e 

adolescentes, indicando número e canal de denúncias 156, 

comprometendo-se a manter o serviço com o adequado funcionamento. 

 

III - Da cláusula penal,  

 

17 -  O descumprimento de quaisquer das 

cláusulas ora avençadas e aceitas, por parte da INFRAERO e/ou do 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO desaguará no pagamento de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, até o adimplemento da obrigação, 

devidamente comprovada nos autos, a ser revertida em favor do FUMCAD 

(art. 214 do E.C.A.). 
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IV - Da matéria remanescente 

 

18 -  Não foi possível, nesta audiência, 

composição quanto ao pedido de danos morais, questão a sobreviver neste 

processo, junto com aquela relativa à litigância de má-fé, tratada na 

sentença de Primeiro Grau. 

 

19 -  A Municipalidade compromete-se a 

estudar, em até trinta dias úteis, a questão referente ao pedido de danos 

morais, com a apresentação, em sendo o  caso, de plano ligado à aplicação 

de trinta milhões de reais na melhoria das condições de vida, de estudo, de 

cultura e de lazer quanto às crianças e adolescentes que residem no entorno 

do Aeroporto de Congonhas.  

 

20 - Apresentado o plano, os Ministérios Públicos 

Estadual e do Trabalho terão prazo comum de dez dias para manifestação. 

O Ministério Público do Estado requer a intimação por e-mail, no endereço 

eletrônico "pjdifusosinfancia@mpsp.mp.br". O Ministério Público será 

intimado por Oficial de Justiça, com cópia da manifestação do Município e 

dispensado o envio dos autos físicos. 

 

21 - Com ou sem resposta do Município, 

considerar-se-á encerrado este termo, designando-se então julgamento para, 

exclusivamente, solver as matérias jungidas a dano moral e à litigância de 

má-fé. 

 

E por estarem as partes justas e acordadas quanto 

ao colocado, assinam esta conciliação às 20,38 horas. 

Tudo cumprido, conclusos, sem deixar de louvar e 

agradecer a participação e o empenho de todos os signatários. 

 

 

JOSÉ RUFFOLO 

       Relator  
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___________________________ 

Procuradora Elisiane dos Santos 

Ministério Público do Trabalho 

 

___________________________ 

Procurador Eduardo Dias de Souza Ferreira 

Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

___________________________ 

Walkiria Tarenta Meirelles Brasil 

INFRAERO 

 

___________________________ 

Dr. Ivo Capello Junior 

INFRAERO 

 

 

___________________________ 

Dr. Matheus Cordeiro de Brito 

INFRAERO 

 

___________________________ 

Dra. Rosana Pinheiro de Castro Simão 

Município de São Paulo 

 

 

___________________________ 

Dr. Maurício Morais Tonin  

Município de São Paulo 

 

 

 

 

___________________________ 
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Dr. Fábio Fernando Jacob 

Município de São Paulo 

 

 

___________________________ 

Vinícius Gomes dos Santos 

Município de São Paulo 

 

 

___________________________ 

Lourdes Elisabeth Ress 

Município de São Paulo 

 

 

___________________________ 

Sueli de Paula Santos  

Município de São Paulo 


