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RESUMO 

 

FERREIRA, Willian Gonçalves. Princípio constitucional da proteção integral no trabalho 

artístico e na prática esportiva infantil. 152 fls. Dissertação (Mestrado em Direito). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo: PUC-SP, 2017.   

 

O presente trabalho divulga a pesquisa que adotou como objeto central a aplicabilidade da 

proteção integral infantil como sendo o atributo imprescindível para efetivação dos direitos 

fundamentais para assegurar à criança e ao adolescente todas as oportunidades e facilidades, 

com vista a lhes permitir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. A 

pesquisa abrangeu algumas relações de trabalho e as peculiaridades sobre as piores formas de 

trabalho infantil e os efeitos das nulidades nesse campo, encerrando com a prescrição. No 

momento seguinte, analisou-se a atuação do artista infantojuvenil no segmento publicitário, 

do entretenimento e da moda. É um dos temas mais controvertidos entre operadores do direito 

e órgãos que lidam com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. O método de 

pesquisa consistiu na revisão crítica da doutrina tangente ao tema, nas fontes primárias do 

direito constitucional laboral, do acervo jurisprudencial correlato, da legislação estrangeira e 

dos documentos publicados pelos Organismos Internacionais. O resultado aparece nos meios 

de comunicação e na sociedade em geral. Se alguns são contrários à autorização da 

participação de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade, argumentando que muitos 

artistas mirins sofrem prejuízos psicológicos e sociais no ambiente de trabalho, outros 

entendem que o trabalho artístico é um direito da criança e do adolescente e que pode ser 

exercido em conformidade com o princípio da proteção integral. Em respeito à norma 

constitucional, existe uma política pública de fomento à formação desportiva de jovens, por 

meio da qual os particulares são estimulados pelo Estado, inclusive por meio de incentivos 

fiscais, a propiciar a atletas adolescentes estrutura física e pessoal adequada para a prática 

permanente e competitiva do esporte. Assim, faz-se mister analisar os dispositivos da 

legislação pátria que dispõem sobre esporte, em suas diversas modalidades, bem como os 

fundamentos que pautam a exigência da proteção integral da criança. 

 

Palavras-chave: Princípio da proteção integral. Piores formas de trabalho infantil. Trabalho 

artístico infantil. Competência para autorização. Esporte infantil.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, Willian Gonçalves. Constitutional principle of comprehensive protection in 

artistic work and sportive practice for children. 152 fls. Dissertation (Master in Law). 

Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo: PUC-SP, 2017. 

 

This report publishes discloses the importance of comprehensive child protection and part of a 

diverse hypothesis based on the analysis of children's artistic work and the practice of sport by 

children and adolescents. While some forms of child labor strike the eyes and cause 

indignation and perplexity, others run under the eye of admiration and are still encouraged by 

society. The research covered some labor relations and peculiarities about the worst forms of 

child labor and the effects of nullities in this field, ending with the prescription. In the 

following moment, the performance of the child-youth artist in the advertising, entertainment 

and fashion segment was analyzed. This is one of the most controversial issues among law 

enforcement and law enforcement agencies that deal with child and adolescent rights 

advocacy. The research method consisted in the critical revision of the doctrine tangent to the 

theme, in the primary sources of the labor constitutional law, of the related jurisprudential 

collection, of the foreign legislation and of the documents published by the International 

Organizations. The result appears in the media and in society in general. If some are against 

the authorization of the participation of children and adolescents in this type of activity, 

arguing that many young artists suffer psychological and social damages in the work 

environment, others understand that artistic work is a right of the child and the adolescent and 

that can be exercised in accordance with the principle of integral protection. In compliance 

with the constitutional norm, there is a public policy to promote youth sports training, through 

which individuals are stimulated by the State, including through fiscal incentives, to provide 

adolescent athletes with adequate physical and personal the permanent and competitive 

practice of sport. Thus, it is necessary to analyze the provisions of the national legislation that 

regulate sport in its various modalities, as well as the foundations that govern the requirement 

of the integral protection of the child. 

 

Keywords: The principle of integral protection. Worst forms of child labor. Children's artistic 

work. Authorization. Child sport. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel infantil é muito importante na sociedade, pois são as crianças que tomarão 

conta do nosso país no futuro. Eles se preparam desde a tenra idade para assumir as mais 

diferentes tarefas e são fundamentais para a construção de um mundo melhor. Se tiverem uma 

proteção integral, sendo bem cuidados, poderão trazer um bom futuro, do contrário, viverão 

nos guetos das ruas, no mundo das drogas, sendo violentados e abusados, o que trará um 

futuro ruim para toda a nação.  

A exploração da mão de obra infantojuvenil não é fenômeno recente. Relata-se que no 

Código de Hamurabi já havia medidas de proteção aos menores, donde se conclui que, 

naquela época, a força de trabalho das crianças já era utilizada na produção de riquezas. A 

situação perdurou na Idade Média e agravou-se com o advento da Revolução Industrial, pois, 

sob a ótica capitalista, era mais lucrativo contratar crianças, jovens e mulheres, pagando-lhes 

quantias ínfimas, em vez de contratar um homem adulto que, certamente, almejaria melhores 

condições de trabalho. Hodiernamente, o fenômeno da globalização e o mercado de capitais 

fazem com que vários países continuem a utilizar do trabalho infantil para baratear os custos 

dos produtos e ganhar competitividade no mercado mundial.  

O conceito sobre trabalho infantil é mais complexo do que parece à primeira vista. As 

nomenclaturas dos diplomas internacionais e nacionais não são coincidentes. Apresentam-se 

conceitos de: criança, adolescente, trabalho infantil e trabalho do adolescente, combinados 

com a realidade jurídica brasileira. Essas nuances não bem explicadas podem dar 

oportunidade a equívocos que alguns textos da mídia não superam. 

O estudo deteve-se no Princípio da Proteção Integral, que passou a compor inclusive o 

próprio título do trabalho, cuja explanação aborda a normatividade dos princípios. O trabalho 

apresenta uma proposta de desdobramento dessa importante norma positivada na Constituição 

Cidadã e no Estatuto da Criança e do Adolescente e traduz, definitivamente, um rompimento 

com o arcaico sistema protetivo do menor irregular previsto no Código dos Menores, 

acenando para uma nova era: a criança, o adolescente e o jovem são sujeitos de direitos 

humanos. Assim, o primado da proteção integral será o atributo imprescindível para 

efetivação dos direitos fundamentais para assegurar à criança e ao adolescente todas as 

oportunidades e facilidades, com vista a lhes permitir os desenvolvimentos físicos, mental, 

moral, espiritual e social.  
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Por razões explicáveis, as atenções geralmente se voltam ao trabalho infantojuvenil 

quando inserido na relação de emprego, donde surgem duas indagações: a primeira sobre a 

existência de normas genéricas de proteção, abrangendo algumas relações de trabalho; a 

segunda acerca dos pontos mais importantes e que suscitam maiores controvérsias. 

Considerar-se-á a idade mínima para o trabalho conforme fixada nas Convenções e 

Recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre a idade mínima e 

sobre as piores formas de trabalho infantil e os efeitos das nulidades nesse campo, encerrando 

com a prescrição.  

Na economia globalizada, existe ainda uma das formas mais perversas de exploração 

dos menores, que é a conotação sexual, tendo em vista que esta implica necessariamente em 

abusos físicos, psicossociais e emocionais, cujos desdobramentos levam àquelas.  

No contexto do ordenamento jurídico interno, fora, surgiram normas especiais 

genéricas de tutela do trabalhador adolescente, tanto na Consolidação nas Leis do Trabalho 

como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obviamente, não perseguimos o esgotamento 

de todas as questões relacionadas ao trabalho adolescente, pois, para isso, seria necessário um 

estudo mais específico.  

A atuação de artista mirim no segmento publicitário, do entretenimento e da moda é 

um dos temas mais controvertidos entre operadores do direito e órgãos que lidam com a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente. Esse debate também começa a aparecer nos 

meios de comunicação e na sociedade em geral. Se alguns são contrários à autorização da 

participação de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade, argumentando que muitos 

artistas mirins sofrem prejuízos psicológicos e sociais no ambiente de trabalho, outros 

entendem que o trabalho artístico é um direito da criança e do adolescente e que pode ser 

exercido em conformidade com o princípio da proteção integral. Não se deve olvidar, 

contudo, que a atividade artística é importante elemento na formação dos indivíduos, por 

agregar cultura, criatividade, sensibilidade e autopercepção. A liberdade de expressão artística 

e o acesso às fontes de cultura são direitos de todos garantidos constitucionalmente, inclusive 

às crianças e adolescentes. O ensino da arte é, nesse sentido, componente curricular 

obrigatório na educação básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Frisa-se 

que, a experiência artística será positiva na infância e na adolescência se levar em conta o 

perfil de pessoa em desenvolvimento e respeitar suas fragilidades biológicas e psicológicas, 

ainda que seja no âmbito recreacional e escolar, principalmente se tal participação artística 

ocorrer no contexto empresarial. 
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Nessa oportunidade, expõe-se o tema do trabalho infantil no esporte, avaliando sua 

conveniência, legalidade e limites. Ao avaliar o histórico de formação de atletas, nota-se a 

existência de inúmeras experiências concretas de crianças e adolescentes que iniciaram 

precocemente a prática de atividades esportivas, das quais algumas são positivas e outras 

negativas. Adicione a essa realidade o fato de existir uma política pública de fomento à 

formação desportiva de jovens, por meio da qual os particulares são estimulados pelo Estado, 

inclusive por meio de incentivos fiscais, a propiciar a atletas adolescentes estrutura física e 

pessoal adequada para a prática permanente e competitiva do esporte. Assim, faz-se mister 

analisar os dispositivos da legislação pátria que dispõem sobre esporte, em suas diversas 

modalidades, bem como os fundamentos que pautam a exigência da proteção integral da 

criança. A partir dessas premissas, poderemos apresentar uma proposta de como identificar, a 

partir dos conceitos legais existentes, as hipóteses nas quais crianças possam praticar o 

esporte de forma competitiva e organizada, sem ofender à Constituição de 1988. Sem prejuízo 

dos dispositivos sobre idade mínima, também apontaremos as demais regras vigentes na 

legislação brasileira que protegem jovens esportistas em formação ou já profissionalizados na 

adolescência. 

Por fim, esse estudo destaca a importância da proteção integral infantil e parte de 

hipótese diversa a partir da análise do trabalho artístico infantil e da prática de esporte por 

crianças e adolescente. Enquanto algumas formas de trabalho infantil agridem os olhos e 

causam indignação e perplexidade, outras correm sob olhares de admiração e ainda são 

incentivadas pela sociedade. Destaca-se que, por trás da fama, “glamour” e vaidades que 

permeiam o mundo artístico e esportivo, existem muitas crianças e adolescentes sendo 

explorados em sua mão de obra.  
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1 ESCORÇO HISTÓRICO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Miguel Reale (1980, 1999) demonstra-nos, situando o direito na região ôntica dos 

objetos culturais, que, pela análise fenomenológica da experiência jurídica, confirmada pelos 

dados históricos, a estrutura do Direito é tridimensional, visto como elemento normativo, que 

disciplina os comportamentos individuais e coletivos, pressupõe sempre uma dada situação de 

fato, referida a determinados valores. Se direito é integração normativa dos fatos e valores, 

ante a triplicidade dos aspectos do jurídico – fato, não há como separar o fato da conduta, nem 

o valor da finalidade a que a conduta esta relacionada, nem a norma que incide sobre ela.  

A ciência jurídica propriamente dita estuda o momento normativo, sem insular a 

norma, isto é, não abstrai os fatos e valores presentes e condicionantes no seu surgimento, 

nem os fatos e valores supervenientes ao seu advento. A norma deve ser concebida como um 

modelo jurídico, de estrutura tridimensional compreensiva ou concreta, em que os fatos e 

valores se integram segundo normas postas em virtude de um ato concomitante de escolha e 

de ato decisório emanado do legislador ou do juiz, ou resultante das opções costumeiras ou de 

estipulações fundadas na autonomia da vontade dos particulares.  

Assim sendo, a ciência do direito é uma ciência histórico-cultural e compreensivo-

normativa, por ter por objeto a experiência social na medida em que esta normativamente se 

desenvolve em função dos fatos e valores, para a realização ordenada da convivência humana.  

Percebe-se que a história do Direito estuda, cronologicamente, o Direito como fato 

empírico e social resultante da integração humana, salientando seus caracteres peculiares, as 

causas ou os motivos de suas mutações ou transformações, envolvendo a experiência jurídica 

do passado, procurando individualizar os fatos e integrá-los num sentido geral, ao se ater à 

evolução das fontes do Direito, ao desenvolvimento jurídico de certo povo, à evolução de 

ramos específicos do Direito do Trabalho da Criança e do Adolescente ou de uma instituição 

jurídica (Família, Estado), mostrando a sua projeção temporal em conexão com as teorias que 

se baseiam na dimensão histórica que é imprescindível para a compreensão do nascimento e 

evolução de qualquer ramo do direito.  

Nosso objetivo é apenas situar a criança e o adolescente num contexto histórico que, 

da completa indiferença, chega, nos dias de hoje, a um sistema de proteção integral 

constitucionalmente positivada, tal como ocorre no Brasil.  
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1.1 A evolução histórica do trabalho infantojuvenil no mundo  

 

 A dificuldade econômica das famílias tem sido a principal responsável pela exploração 

de que são vítimas os menores, desde a primeira infância e nas mais variadas épocas da 

humanidade. A necessidade de aprender uma profissão também tem colocado os menores a 

serviço da família ou de outrem, que, em geral, recebe a ajuda e nem sempre os remunera. 

Narra-se que, mesmo antes de Cristo, verificava-se a existência de medidas de proteção às 

crianças e aos adolescentes que trabalhavam como aprendizes. Infere-se, assim, que, desde 

épocas mais remotas, já havia a utilização da mão de obra infantil.  

 Na Roma e Grécia antigas, a escravatura era uma instituição lícita, e os escravos, 

fossem eles crianças ou adultos, não tinham proteção estatal. Ficavam, pois, ao arbítrio dos 

proprietários e soldo de terceiros que, via de regra, não poupavam os menores das atividades 

laborais. 

 Na Idade Média, o dono da terra (senhor feudal) repartia sua propriedade em duas 

metades: a primeira delas era cultivada em seu próprio proveito e a segunda, era destinada ao 

uso dos camponeses em troca de pesadas taxas. Esse sistema foi chamado de Feudalismo. 

 Segundo André Alba, os camponeses eram classificados em vilões (habitantes da vila) 

e servos; os primeiros eram homens livres e os últimos, não. Tanto uns como outros 

trabalhavam nas terras reservadas ao senhor feudal em troca de proteção militar. Para obterem 

permissão de uso das ferramentas do proprietário da terra, tinham de pagar por isso, o que 

ensejava a entrega de parte da colheita dos camponeses ao suserano, além dos pagamentos em 

dinheiro. Não bastasse, o senhor feudal gozava do poder de vida e de morte sobre os vassalos. 

As crianças e os adolescentes trabalhavam tanto quanto os adultos e não estavam isentos do 

jugo do dono da terra (ALBA, 1992). 

 Na esfera urbana, os pais inseriam seus filhos pequenos nas corporações de Ofício 

para que estes aprendessem uma profissão. As corporações possuíam hierarquia rígida e eram 

constituídas por aprendizes, companheiros e mestres.  

 Os aprendizes encontravam-se na base da pirâmide hierárquica, eram menores de 

idade e residiam na casa do proprietário da oficina (o mestre), de quem recebiam alimentação 

e os ensinamentos do ofício. Nada percebiam a título de contraprestação pelo trabalho 

realizado. O mestre aproveitava a força de trabalho dos aprendizes também nos serviços 

domésticos e tinham o direito de aplicar-lhes castigos corporais. Na prática, durante anos o 
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menor trabalhava sem perceber qualquer salário e até muitas vezes pagando uma determinada 

soma.  

 O aprendiz celebrava o contrato por volta dos 12 (doze) anos de idade e a 

aprendizagem tinha duração variável, que podia oscilar entre 02 (dois) e 10 (dez) anos, de 

acordo com a dificuldade do ofício. Para Joaquim Pimenta (1954), conforme a profissão, 

podia levar de 02 (dois) a 12 (doze). Já segundo Arnaldo Süssekind (2002), demorava em 

torno de 05 (cinco) anos. O regime era autoritário. Jornadas do nascer ao pôr do sol eram 

cumpridas por todos, inclusive pelos aprendizes. As corporações surgiram na Alemanha e 

Inglaterra (MELGAR, 1997), mas também tiveram destaque na França, Espanha, Itália e 

outros países. Atingiram o auge no século XIII, começando o seu declínio no século XIV, 

para ingressar em franca decadência a partir do século XV.  

 No decurso do tempo, os aprendizes poderiam ascender à condição de companheiros. 

Estes eram remunerados pela mão de obra despendida e, depois de se submeterem a rigorosos 

exames, poderiam chegar ao ápice da pirâmide.  

 Na França, as corporações foram abolidas pela Revolução Francesa, ficando proibido 

o restabelecimento das mesmas “sob qualquer pretexto e com qualquer forma” (SÜSSEKIND, 

2002, p. 10). Na Inglaterra, somente no início do século XIX, perderam seu vigor, cedendo 

espaço para o “maquinismo” que se substanciou na Revolução Industrial. 

 Deu-se, a partir do século XVIII, a Revolução Industrial. Foi o principal marco do 

nascimento do Direito do Trabalho1. A situação infantojuvenil piorou (e muito) com o 

advento da Revolução Industrial. Os trabalhos, que até então eram feitos artesanalmente e 

exigiam grande domínio de técnica, passaram a ser efetuados por máquinas que poderiam ser 

operadas por qualquer pessoa, até mesmo por crianças, sem que se alterasse a qualidade dos 

produtos. A invenção da luz elétrica propiciou a dilação das jornadas de trabalho, que 

deixaram de contar com o limite imposto pelo nascer e pôr do sol. Obter somente o limite 

mínimo do custo da matéria-prima não lhes afigurava suficiente, razão por que procuravam 

baratear a produção. Uma das formas encontradas dentre todas as outras – como aviltamento 

dos salários e o aumento excessivo das horas de serviço – que penalizaram o trabalhador, foi 

                                                 
1 Não o único, como é certo, havendo também outros fatores, de ordem econômica, política e jurídica. O 

professor português Antônio Menezes Cordeiro considera limitadas – e insuficientes historicamente – as 

menções breves à Revolução Industrial e a questão social por ela provocada, relacionando a origem do Direito 

do Trabalho ao trabalho subordinado no Direito Romano e no Direito comum. Ele próprio, no entanto, 

reconhece: “A quietude relativa que, durante largos séculos, caracterizou a regulação jurídica do trabalho 

subordinado, sofreu um abalo infrajurídico profundo com a Revolução Industrial”.  
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o emprego de mulheres e crianças, pagas como “meias forças”, pois se sujeitavam a perceber 

salários inferiores aos dos homens. 

 Numa economia em que a força de trabalho era vista como mera mercadoria sujeita a 

oscilações da lei de oferta e procura, pesava-se decisivamente na escolha. Assim, 

paulatinamente, a mão de obra adulta foi sendo substituída pelo trabalho infantil. 

  Nesse contexto, escreveu Paul Mantoux (1995, pp. 418-426): 

 

Os manufatureiros da indústria têxtil encontraram uma outra solução para o 

problema que os estorvava. Consistia ela na contratação maciça de mulheres, 

principalmente, de crianças. O trabalho nas fiações era fácil de aprender, exigia 

muito pouca força muscular. Para algumas operações, o pequeno porte das crianças 

e a finura de seus dedos faziam delas os melhores auxiliares das máquinas. Eram 

preferidas, ainda, por outras razões mais decisivas. Sua fraqueza era garantia de sua 

docilidade: podiam ser reduzidas, sem muitos esforços, a um estado de obediência 

passiva, ao qual os homens feitos não se deixavam facilmente se dobrar. Elas 

custavam muito pouco: ora recebiam salários mínimos, que variavam entre um terço 

e um sexto do que ganhavam os operários adultos; ora recebiam alojamento e 

alimentação como pagamento [...].  

 

O autor supramencionado esclareceu, ainda, que, o próprio Sir Robert Peel chegou a 

ter em suas oficinas mais de mil crianças ao mesmo tempo. Os orfanatos, tratando seus órfãos 

como meras mercadorias, negociavam-nos com as fábricas que os enviavam como gado para 

o labor nas indústrias. Relatou também que os acidentes de trabalho que envolviam crianças 

eram frequentes, principalmente ao final do dia, quando o cansaço já as abatia.  

Narrou ele que, nesse período na Inglaterra, as crianças trabalhavam sob uma rígida 

disciplina, eram mal alimentadas, dormiam na própria fábrica, bem como sofriam castigos 

físicos quando produziam aquém do esperado ou quando, em razão do cansaço, adormeciam. 

Além disso, as fábricas eram insalubres e a promiscuidade nos dormitórios, incentivada pelos 

patrões, corrompia moralmente as crianças. O autor conclui dizendo:  

 

[os aprendizes – crianças e adolescentes] saiam da fábrica ignorantes e corrompidos. 

Não somente não haviam recebido qualquer tipo de instrução durante sua lamentável 

escravidão, como nem sequer haviam aprendido, apesar das cláusulas formais do 

contrato de aprendizagem, o saber necessário para ganhar a vida; nada sabiam além 

do trabalho maquinal a que haviam estado acorrentados durante longos e cruéis 

anos. Por isso, estavam condenados a continuar para sempre como braçais, 

vinculados à fábrica como o servo à gleba.  

 

Ainda conforme Mantoux (op. cit.), na Inglaterra, em 1833, provocada pela Comissão 

Sadler, constituída para sindicar condições de trabalho nas fábricas, outra lei proibiu o 

emprego de menores de 9 (nove) anos e limitou a jornada de trabalho dos menores de 13 
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(treze) anos em 9 horas e dos adolescentes de menos de 18 (dezoito) anos a 12 horas, além de 

vedar o trabalho noturno. 

Na França, em 1813, foi proibido por lei o trabalho dos menores em minas. No ano 

seguinte, seguindo antiga tradição corporativa, foi proibido o trabalho em domingos e 

feriados. Em 1841, como resultado da repulsa causada pela trágica situação dos trabalhadores, 

relatada pelo Dr. Villermé, nova lei voltada à proteção de crianças e adolescentes foi 

aprovada, proibindo o emprego de menores de 8 (oito) anos. Estabeleceu-se em 8 horas a 

jornada máxima dos menores de 12 (doze) anos e em 12 horas a dos menores de 16 

(dezesseis) anos (NASCIMENTO, 1998). Em 1874, segundo Evaristo de Moraes Filho (1971, 

p. 33), “uma lei especial referiu-se ao assunto” e, em 1892, foi promulgada lei que tratava das 

condições de trabalho de crianças e mulheres nas fábricas. 

A Igreja não ficou alheia à situação de penúria de crianças e adolescentes. Tanto é que 

o Papa Leão XIII (1983, p. 43), em 15 de maio de 1891, por meio da Encíclica Rerum 

Novarum pregou a intervenção do Estado nas relações laborais, dizendo ser “um dever da 

autoridade pública subtrair o pobre operário à desumanidade de ávidos especuladores, que 

abusam, sem nenhuma discrição, das pessoas como coisas”. Disse, ainda, que 

 

o que um homem válido e na força da idade pode fazer, não será equitativo exigi-lo 

duma mulher ou duma criança. Especialmente a infância – e isto deve ser 

estritamente observado –, não deve entrar na oficina senão quando sua idade tenha 

suficientemente desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais: do 

contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar com um trabalho 

demasiado precoce, dar-se-á cabo da sua educação (Ibid., p. 44). 

 

Finalmente, em 1900, as aludidas leis foram modificadas e ampliadas às ações 

fiscalizadoras do Estado. Moraes classifica como grande conquista da nova lei a proibição 

formal e decisiva do trabalho noturno por parte de mulheres e crianças. A duração máxima do 

trabalho dos “rapazes e raparigas (até 18 anos) e das mulheres foi fixada em 11 horas, 

havendo uma ou mais ocasiões de descanso, nunca inferiores à uma hora” (MORAES FILHO, 

1971, p. 35). A lei prescrevia ainda que, a partir de 1902, a jornada deveria ser limitada a dez 

horas e trinta minutos de serviços. Em 1904, respeitados os mesmos períodos de descansos, 

foi instituída a jornada máxima de dez horas na França (Ibid.). 
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1.2 A evolução legislativa em outros países  

 

O fenômeno de estabelecer regras mínimas que garantissem um pouco de amparo e 

dignidade às crianças e adolescentes que, durante a Revolução Industrial, sujeitavam-se a 

jornadas extenuantes, a trabalhos em ambientes perigosos e insalubres e a condições de vida 

degradantes e desumanas, numa exploração sem precedentes, contagiou governos de outros 

países, especialmente na Europa. 

Foi assim que, na mesma linha evolutiva, a Alemanha aprovou, em 1839, lei que 

proibiu o trabalho de menores de 9 anos e limitou a 10 horas a jornada diária de trabalho de 

menores de 16 anos, cuja execução ficou sob a incumbência da Política e das autoridades em 

educação. Em 1853, a idade mínima para ingressar no mercado de trabalho alemão foi 

elevada para 12 anos, mas a jornada de trabalho dos menores de 14 anos foi restringida, pela 

mesma lei, a seis horas. 

Com a criação do Código Industrial (Gewerbeordnung) alemão, em 1º de junho de 

1891, foi vedado o trabalho de crianças e adolescentes em jornadas que não estivessem 

compreendidas entre as 5h30 e as 20h30 de cada dia. A lei determinou, ainda, que fosse 

reservado aos operários menores de 18 anos tempo suficiente para frequentarem a escola 

(MORAES FILHO, 1971). 

A Itália demorou a tomar as primeiras medidas de proteção ao trabalhador 

infantojuvenil. Isto, no entanto, teria ocorrido em razão do atraso no seu processo de 

industrialização (OLIVELLI; MINHARRO, 2003). Narra-se que, em 1873, lei italiana excluía 

o menor de 18 anos do crime de vadiagem, o que permite inferir que estavam crianças e 

adolescentes desobrigados – mas não proibidos – de trabalhar. Dois projetos de lei tendentes a 

reprimir o tráfico de crianças foram rejeitados sob a infame alegação de que seria uma 

“inaceitável ingerência do Estado da família” (Op. cit., p. 20). 

Somente em 11 de fevereiro de 1886, a Itália aprovou a Lei n. 2.652, que fixou em 9 

anos a idade mínima para o trabalho, sendo ainda proibidas algumas atividades para os 

menores. Em 10 de novembro de 1907 a RD n. 816, norma jurídica que tutelava crianças e 

mulheres, impediu o trabalho noturno feminino e para trabalhadores do sexo masculino com 

menos de 15 anos. Por fim, a Lei n. 653, de 26 de abril de 1934, “procurou estabelecer regras 

acerca da idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e de limitação do horário de 

labor”. 



 

 

 

20 

Sucederam leis com medidas protetoras também na Áustria, em 1855; Suíça, 1877; 

Rússia, em 1º de julho de 1882; Bélgica, e, 1888; Holanda, em 1889; e Portugal, em 1891 

(VIANNA et al., 1996). No Congresso de Berlim, em 1890, os treze governos europeus 

participantes assinaram um Protocolo, comprometendo-se a fixar em 14 anos a idade mínima 

de admissão de adolescentes para o trabalho nas minas, exceto nos países meridionais, nos 

quais o limite seria de 12 anos. Houve também recomendação visando a proibir o trabalho dos 

menores de 12 anos nos estabelecimentos industriais, salvo nos países meridionais, em que a 

idade mínima seria de 10 anos (SÜSSEKIND, 2002). 

Nos Estados Unidos da América, em que a exploração do trabalho infantojuvenil 

também foi trágica realidade, “as primeiras legislações restritivas começaram a aparecer 

somente no começo do século XX, mas todas as tentativas em legislar contra o trabalho 

infantil falharam continuamente” (GRUNSPUN, 2000, p. 50), sendo denunciadas com 

frequência como abuso contra os direitos dos pais. Conta que em 1912, trinta e oito Estados 

americanos tinham alguma restrição legal em relação ao emprego de crianças no trabalho. 

Em 1916, uma lei que estabelecia em 14 anos a idade mínima para o trabalho foi 

considerada inconstitucional pela Suprema Corte americana, por infringir direitos individuais. 

O mesmo ocorreu, em 1922, com lei semelhante aprovada em 1918. Em 1924, Emenda 

Constitucional que permitia ao Congresso limitar, regular ou proibir o trabalho de pessoas 

com idade inferior a 18 anos obteve a aprovação de apenas 28 Estados, oito a menos que os 

36 necessários, não entrando em vigor. 

Em decorrência da Grande Depressão, com a falta de emprego para adultos, o 

Congresso aprovou, em 1933, lei que estabelecia a idade mínima de 16 anos para o trabalho 

na indústria. Em 1935, referida lei foi julgada inconstitucional. Em 1938, foi promulgada a 

Lei Federal sobre Salário e Hora, que foi declarada constitucional pela Corte Suprema, 

transformando-se, em 1949, em Emenda à Constituição dos EUA, aplicando-se de forma 

generalizada aos trabalhadores. 

A partir de então, menores de 16 anos só não podiam trabalhar em locais considerados, 

pelo Ministério do Trabalho, perigosos, de risco ou prejudiciais, sendo que Estados proibiam 

o trabalho de menores de 16 anos nos horários escolares e outros limitavam a jornada semanal 

a 40 horas semanais, proibindo o trabalho noturno (GRUNSPUN, 2000). 

Com o advento do cognominado movimento do constitucionalismo social, que visava 

a inclusão de leis trabalhistas nas Constituições dos diversos países, a proteção de crianças e 

adolescentes contra a exploração no trabalho ganhou foro constitucional. Primeira do mundo 



 

 

 

21 

a dispor sobre direito do trabalho, a Constituição do México (1917), no seu art. 123, dentre 

outras coisas, vedou o trabalho de menores de 12 anos e limitou a jornada dos menores que 

era de 16 horas a apenas 6 horas diárias. 

 

1.3 A internacionalização de medidas de proteção e a importância da Organização 

Internacional do Trabalho 

 

Na primeira metade do século XIX, a partir da generalização, em diversos países, da 

concepção de que o Estado deveria intervir para dar equilíbrio às relações de trabalho, 

assegurando um mínimo de direitos irrenunciáveis (Jus cogens) aos trabalhadores, surgiu a 

ideia de internacionalização da legislação social-trabalhista (SÜSSEKIND, 2000), como fruto 

das reflexões éticas e econômicas sobre o custo humano da Revolução Industrial e com o 

apoio dos industriais Robert Owen e Daniel Le Grand2. 

Marco na história do Direito Internacional do Trabalho, sem dúvida alguma, foi a 

Conferência de Berlim, que reuniu, em 1890, treze países: Alemanha, Áustria-Hungria, 

Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, 

Suécia e Suíça. 

Como já salientado em linhas pretéritas, referidos países assinalaram um protocolo que 

resultou no compromisso de fixar a idade mínima para o trabalho em minas em 12 anos, nos 

países meridionais, e 14 anos nos demais. Por ocasião da realização do conclave, o primeiro 

destinado a ampliar as discussões acerca do tema com a finalidade de modernizar a legislação 

social-trabalhista, houve também recomendação no sentido de vedar o trabalho de menores de 

10 anos nos países meridionais e de 12 anos nos demais. 

Logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), em 25 de janeiro de 1919, 

instalou-se a Conferência da Paz, no Palácio de Versalhes, nas cercanias de Paris 

(SÜSSEKIND, 2000). A Comissão de Legislação Internacional do Trabalho, criada com a 

finalidade de realizar estudos acerca de uma regulamentação básica para as relações 

internacionais de trabalho, após 35 sessões, concluiu, em 24 de março daquele ano, o projeto 

para o qual fora incumbida, que, com pequenas alterações, foi aprovado pela Conferência e 

passou a constituir a Parte XIII do Tratado de Versalhes, cujo texto completo foi adotado em 

6 de maio de 1919 (Id.).  

                                                 
2 Ver, a propósito, resumo histórico da criação da OIT, no próprio sítio da instituição. Disponível em: 

<HTTP://www.ilo.org./public/portugue/region/ampro/brasilia/inst/hist/index.htm>. Acesso em: 5 Ago. 2016. 

http://www.ilo.org./public/portugue/region/ampro/brasilia/inst/hist/index.htm
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Assim, nascia a Organização Internacional do Trabalho - OIT, inquestionavelmente 

um dos mais importantes fatores de transformação e solidificação do Direito do Trabalho no 

mundo e da consagração de uma nova fase de sua autonomia e sistematização. As ações da 

OIT, a partir de então, representaram uma ruptura com a desapiedada exploração do trabalho 

humano decorrente do liberalismo, sendo direcionadas para o fortalecimento de uma 

legislação tuitiva, voltada para a dignificação do ser humano pelo trabalho. 

Bom que se diga que o Tratado de Versalhes, no art. 427, estabeleceu, dentre outras 

coisas, como de importância capital: 

 

6º A supressão do trabalho das crianças e a obrigação de impor aos trabalhos dos 

menores de ambos os sexos as limitações necessárias para permitir-lhes continuar 

sua instrução e assegurar seu desenvolvimento físico (CINTRA, 2003, p. 19). 

 

E desde a sua instalação, a OIT tem dedicado especial atenção à questão do trabalho e 

formação profissional do adolescente, preconizando, igualmente, a erradicação do trabalho 

infantil e procurando universalizar a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho. 

As principais normas editadas sobre o tema (SÜSSEKIND, 1998), por ordem cronológica e 

com destaque para aquelas que foram retificadas pelo Brasil, são as seguintes: 

 

1) Convenção n. 5, sobre a idade mínima de admissão nos trabalhos industriais, 

aprovada na primeira reunião da Conferência Internacional do Trabalho 

(Washington - 1919), entrou em vigor no plano internacional em 13.6.1921. Foi 

aprovada no Brasil em 27 de março de 1934, tendo sido ratificada em 26 de abril do 

mesmo ano, com vigência a partir de 26 de abril de 1935. Promulgada pelo Decreto 

n. 423, de 12 de novembro de 1935, referida Convenção vedou o trabalho de 

menores de 14 (quatorze) anos nas indústrias (exceto naquelas que empregassem 

membros de uma mesma família, não se aplicando igualmente ao trabalho em 

escolas técnicas). Em relação ao Japão e Índia, a Convenção trouxe disposições 

especiais; 

2) Convenção n. 6, sobre o trabalho noturno dos menores na indústria, aprovada na 

primeira reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Washington – 1919, que 

entrou em vigor no plano internacional em 13.6.1921. Foi aprovada pelo Brasil em 

27 de março de 1934, tendo sido ratificada em 26 de abril do mesmo ano, com 

vigência a partir de 26 de abril de 1935. Promulgada pelo Decreto n. 423, de 12 de 

novembro de 1935, referida Convenção proibiu o trabalho noturno para menores de 

18 anos nas indústrias, exceto naquelas que empregassem os membros de uma 

mesma família, permitindo, em alguns tipos de fábricas, a partir dos 16 anos. 

Considerou noturno um período de onze horas consecutivas, abrangido o “intervalo 

que medeia entre as dez da noite e às cinco da manhã”. Excepcionou ainda casos de 

força maior, para menores com idade entre 16 e 18 anos, estabelecendo igualmente 

tratamento diferenciado para Japão e Índia; 

3) Convenção n. 7, aprovada em 1921, que fixou, como regra, a idade mínima de 

quatorze anos para admissão no trabalho na agricultura; 

4) Convenção n. 10, aprovada em 1921, que fixou, como regra, a idade mínima de 

14 anos para o trabalho na agricultura; 

5) Convenção n. 13, aprovada em 1921, proibindo o trabalho do menor de 18 anos 

em serviços de pintura industrial que utilize cerusa (alvaiade), o sulfato de chumbo 

ou qualquer produto que contenha esses pigmentos; 



 

 

 

23 

6) Convenção n. 15, aprovada em 1921, que proibiu o trabalho de menores de 

dezoito anos nas funções de paioleiros ou foguistas, salvo em navios-escola ou nos 

que não tivessem propulsão a vapor; 

7) Convenção n. 16, aprovada em 1921, que estabeleceu a obrigatoriedade de 

exames médicos dos menores de dezoito anos antes do ingresso em empregos na 

Marinha Mercante, e novo exame atual, excetuando-se os barcos tripulados por 

membros de uma mesma família; 

8) Convenção n. 24, aprovada em 1927, que instituiu o seguro-enfermidade dos 

trabalhadores na indústria, no comércio e no serviço doméstico, estendendo o 

benefício aos aprendizes; 

9) Convenção n. 33, aprovada em 1932, que estabeleceu em 14 (quatorze) anos (em 

regra) a idade mínima para admissão em trabalhos não industriais; 

10) Convenção n. 37, aprovada em 1933, que estabeleceu seguro-invalidez para os 

trabalhadores empregados em empresas industriais e comerciais, nas profissões 

liberais, no trabalho a domicílio e no serviço doméstico, inclusive para os menores; 

11)  Convenção n. 38, aprovada em 1933, que consagrou o benefício do seguro-

invalidez para menores na agricultura; 

12)  Convenção n. 39, aprovada em 1933, que estabeleceu o seguro por morte aos 

menores na indústria; 

13)  Convenção n. 40, aprovada em 1933, que restabeleceu o seguro por morte aos 

aprendizes na agricultura; 

14)  Convenção n. 52, aprovado em 1936, que dispôs sobre o direito às férias 

remuneradas aos trabalhadores menores; 

15)  Convenção n. 58, aprovada 1936, que promoveu a revisão da Convenção n. 7 e 

fixou a idade mínima para o trabalho marítimo em 15 anos, excetuando navios em 

que trabalhassem apenas membros de uma mesma família; 

16)  Convenção n. 59, aprovada em 1937, que promoveu a revisão da Convenção n. 

5, estabelecendo em 15 anos a idade mínima para o trabalho na indústria; 

17)  Convenção n. 60, aprovada em 1937, que promoveu a revisão da Convenção n. 

33, estabelecendo em 15 anos a idade mínima para o trabalho em estabelecimentos 

não industriais; 

18)  Convenção n. 77, aprovada em 1946, que estabeleceu a obrigatoriedade do 

exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria; 

19)  Convenção n. 78, aprovada em 1946, que estabeleceu a obrigatoriedade do 

exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não industriais; 

20)  Convenção n. 79, aprovada em 1946, que estabeleceu limitação do trabalho 

noturno de menores em trabalhos não industriais; 

21)  Convenção n. 90, aprovada em 1948, sobre a idade mínima para o trabalho 

noturno na indústria; 

22)  Convenção n.123, aprovada em 1965, sobre a idade mínima para o trabalho 

subterrâneo nas minas; 

23)  Convenção n. 124, aprovada na 49º reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em Genebra, em 1965. Estabeleceu a obrigatoriedade de 

realização de exame médico dos adolescentes para o trabalho subterrâneo nas minas. 

Entrou em vigor, no plano internacional, em 13.12.1967. No Brasil, foi aprovada 

pelo Decreto-Lei n. 664, de 30.6.1969. Ratificada em 21 de agosto de 1970, foi 

promulgada pelo Decreto n. 67.342, de 5.10.1970, tendo entrado em vigência, no 

Brasil, em 21 de agosto de 1971; 

24)  Convenção n. 136, aprovada na 56º reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, realizado em Genebra, em 1971, que entrou em vigor, no plano 

internacional, em 27.7.1973. Tratou da proteção contra os riscos de intoxicação pelo 

benzeno e proibiu (art. 11, “2”) o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em 

locais que acarretem exposição ao referido produto ou a outros que o contenham, 

exceto se receberem instrução ou treinamento adequados e estiverem sob controle 

médico. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 76, de 19.11.1992, do Congresso 

Nacional Brasileiro. 

Ratificada em 24 de março de 1993, foi promulgada pelo Decreto n. 1.253, de 

27.9.1994, entrando em vigência, no plano nacional, em 27 de março de 1994; 
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25)  Convenção n. 138, aprovada na 58º reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em Genebra, em 1973. Trata da idade mínima para admissão em 

emprego. Entrou em vigor, no plano internacional, em 19.6.1976. Referida 

convenção considerou as disposições contidas em todas as anteriores que 

estabeleciam idades mínimas para determinados setores econômicos, com a 

finalidade de adotar um instrumento geral sobre a matéria, com vista à total abolição 

do trabalho infantil. Prescreveu a adoção, por todo País-Membro que retifique, de 

uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho, não inferior à idade de 

conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a 

quinze anos. Fixou, ainda, em 18 (dezoito) anos, a idade mínima para a admissão a 

qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em 

que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do jovem. Foi 

aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n. 179, de 15 de dezembro de 1999. 

Sobre referida convenção e também acerca da Recomendação n. 146, teceremos 

maiores considerações oportunamente; 

26)  Convenção n. 182, aprovada em 1º de junho de 1999, por 415 votos a favor, 

nenhum contra e nenhuma abstenção. Trata da proibição das piores formas de 

trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação. Foi enviada para apreciação 

do Congresso Nacional Brasileiro, pelo presidente da República, no dia 19.10.1999, 

tendo sido aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 15 de dezembro de 1999. 

Foi ratificada em 2 de fevereiro de 2000 e promulgada pelo Decreto n. 3.597, de 12 

de setembro do mesmo ano. Sobre esta convenção, bem como sobre a 

Recomendação n. 190, adotada na mesma reunião da Conferência Internacional, 

teceremos igualmente maiores considerações adiante. 

 

1.4 Evolução dos direitos trabalhistas da criança e do adolescente no Brasil 

 

No início do povoamento do Brasil, por volta de 1530, crianças e adolescente 

embarcavam em naus portuguesas rumo às nossas terras, trabalhando como grumetes e 

pajens. Nessas condições, submetiam-se a toda sorte de abusos, desde a exploração exaustiva 

de suas forças físicas, na realização dos piores e mais perigosos trabalhos existentes nas 

embarcações, até privações alimentares, culminando com sevícias sexuais. Os pequenos eram 

considerados pouco mais que animais (RAMOS, 2000).  

A Coroa Portuguesa arregimentava esse tipo de mão de obra não apenas junto aos 

orfanatos, mas também junto aos pobres residentes nas áreas urbanas (já que os camponeses 

necessitavam das crianças no trabalho agrícola). Os pais que doassem seus filhos para 

servirem nos navios recebiam soldos das crianças ainda que essas viessem a morrer no mar, e 

solucionavam, assim, parte de seus problemas financeiros. Ademais, teriam uma pessoa a 

menos para alimentar. Além disso, sequestravam-se crianças judias, que eram arrancadas de 

seus pais, à força. O governo português via nesta prática uma forma de controlar o 

crescimento da população judaica em solo lusitano. Convém observar que o soldo que os 

grumetes recebiam pelo trabalho realizado correspondia a menos da metade do menor salário 

pago aos marujos. Quanto aos pajens, eram encarregados dos serviços domésticos, tais como 



 

 

 

25 

servir a mesa dos oficiais, arrumar os camarotes e camas. Apesar do serviço mais leve que o 

realizado pelos grumetes, estavam sujeitos aos mesmos riscos e abusos sexuais daqueles.  

No que diz respeito às meninas, estas eram retiradas dos orfanatos de Lisboa e do 

Porto a partir dos 14 (quatorze) anos de idade para serem enviadas às possessões portuguesas 

para servirem de esposas aos homens brancos das colônias (especialmente na Índia, mas 

também no Brasil). Eram as chamadas “órfãs del rei”. 

Na época da escravatura, pouco se discutia acerca do trabalho infantil no Brasil. Com 

efeito, os escravos deveriam trabalhar assim que tivessem desenvolvimento físico para tanto 

e, muitas vezes, eram separados dos pais ainda crianças e vendidos para outros senhores. Aos 

04 (quatro) anos de idade, os escravos desempenhavam tarefas domésticas leves nas fazendas, 

aos 08 (oito) anos, poderiam pastorear o gado; as meninas aos 11 (onze) anos costuravam e, 

aos 14 (quatorze) anos, tanto os meninos quanto as meninas já laboravam como adultos 

(GÓES; FLORENTINO, 2000).  

Por outro lado, o art. 6º, da Lei de 8 de julho de 1865, autorizou o governo a preencher 

por merecimento, durante a Guerra do Paraguai, todas as vagas nos corpos da armada e 

classes anexas, dispensando as regras nos corpos da armada e classes anexas, dispensando as 

regras estabelecidas na legislação, que valiam tanto para os escravos quanto para os que eram 

considerados livres. Isto levou a convocação de crianças (muitas com apenas 12 (doze) anos 

de idade) para as frentes de batalha. Tratava-se de meninos saídos de ruas ou sequestrados de 

suas famílias. Relata-se que diversas instituições destinadas a meninos maiores de sete anos 

foram exortadas a entregá-los ao combate, e que, no ano de 1868, o Brasil chegou a ter o 

contingente de 1.470 menores alistados na Marinha (VENANCIO, 2000). Tais fatos 

demonstram que, naquela época, o Brasil não apenas era omisso em editar leis de proteção ao 

trabalho infantil, mas chegava ao máximo desrespeito à infância e à juventude ao enviar 

crianças e adolescente para os campos de batalha.  

Doutro turno, em 15 de março de 1789, o Decreto n. 2.827, que tratava da locação de 

serviços, estabelecia em seu artigo 6º que os menores de 21 anos seriam, nos contratos de 

locação de serviços, assistidos por seus pais, ou, se órfãos, por seus tutores, mediante prévia 

licença do juiz de órfãos, e quando os órfãos fossem estrangeiros, por seus cônsules, onde 

existissem (MAGNO, 1991).  

Após a abolição do sistema escravocrata, foi expedido, em 27 de janeiro de 1891, o 

Decreto n.1.313, que cuidava do trabalho nas fábricas do Distrito Federal. Segundo este 

imperativo legal, estava proibido o trabalho efetivo de menores de 12 anos de idade, exceção 
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feita aos aprendizes que poderiam ingressar nas indústrias têxteis a partir dos 08 anos. Vedava 

este decreto o labor de meninas de 12 (doze) a 15 (quinze) anos e de meninos de 12 (doze) a 

14 (quatorze) anos por mais de sete horas diárias – não consecutivas – ou por mais de quatro 

horas contínuas. Aos menores do sexo masculino de 14 a 15 anos, permitia-se o labor por até 

nove horas por dia. No que concerne aos aprendizes, os que contassem com oito ou nove anos 

trabalhariam no máximo três horas diárias; já os que se encontrassem na faixa etária de 10 

(dez) a 12 (doze) anos, poderiam ativar-se por quatro horas com descanso que variava de 

trinta minutos a uma hora. Proibiu-se, outrossim, o emprego de menores na limpeza de 

máquinas em movimento, bem como junto a rodas, volantes, engrenagens e em correias em 

ação, em depósitos de carvão, fábricas de ácidos, algodão, pólvora, nitroglicerina e 

fulminados, na manipulação direta com o fumo, chumbo, fósforos e afins (MORAES FILHO, 

1971). Como este decreto não teve regulamentação, suas diretrizes não foram colocadas em 

prática. 

A Constituição da República de 24 de fevereiro de 1891 espelhou-se na Constituição 

norte-americana e, por isso, possuía inspiração liberal abstencionista. A Carta Constitucional 

em estudo não tratava de questões que envolvessem relações laborais e, além de não conter 

nenhuma proteção ao trabalho infantojuvenil, ainda revogou o Decreto n. 2.827 de 15 de 

março de 1879, que garantia aos menores de 21 anos a assistência de pais e tutores na 

assinatura de contratos de locação de serviços (MAGANO, 1991). 

Sem nenhuma proteção estatal eficaz, as crianças ficavam largadas à própria sorte. 

Conhecedoras dessa realidade, as primeiras indústrias nacionais passaram a buscar mão de 

obra nos orfanatos, levando as crianças para trabalhar como operárias, sob alegação de que 

aprenderiam um ofício e que seriam preparadas para o futuro (GRUNSPUN, 2000). Na 

verdade, o que os industriais pretendiam era a utilização de uma força de trabalho pouco 

dispendiosa e submissa. Dados estatísticos revelam que em 1890 os menores ocupavam cerca 

de ¹/4 da mão de obra utilizada nas indústrias têxteis da cidade de São Paulo, índice este 

aumentado para 30% em 1910 e 40% em 1919 (MOURA, 2000). Os trabalhadores 

infantojuvenis sujeitavam-se não apenas aos altos índices de infortúnios laborais, mas também 

aos maus-tratos perpetrados por seus superiores hierárquicos, que os espancavam para manter 

a disciplina e aumentar a produtividade. Note-se que a mão de obra infantojuvenil não era 

utilizada apenas nas fábricas, mas também na agricultura. Na década de 1920, foram criadas 

as colônias agrícolas, que recolhiam as crianças das ruas com o objetivo de formar o 

trabalhador nacional (RIZZINI, 2000). 
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Em 1923, por meio do Decreto n. 16.300, procurou-se limitar para seis horas diárias a 

jornada dos menores de 18 anos, no entanto, esse diploma legal nunca foi obedecido 

(VIANNA et al., 1996).  

Somente em doze de outubro de 1927, com a publicação do Código de Menores 

(Decreto n. 17.943-A) foi que o Brasil passou efetivamente a preocupar-se com o trabalho 

infantil. Mesmo assim, eram tantas as oposições que esta lei teve sua vigência suspensa por 

dois anos em face da interposição de um habeas corpus, que tinha por fundamento a alegação 

de que o texto legal em apreço interferia no pátrio poder, que é inerente aos pais, pois os 

impedia de decidir sobre a melhor maneira de educar seus filhos (GRUNSPUN, 2000). 

Ademais, os industriais do Rio de Janeiro e de São Paulo diziam que essa lei estimulava o 

ócio entre os jovens, o que os levaria ao vício e à criminalidade (WEINSTEIN, 2000). 

Segundo o código em análise, as crianças até 12 anos estavam proibidas de trabalhar, as de até 

14 anos não poderiam ativar-se em praças públicas e as menores de 18 anos não poderiam 

exercer atividades no horário noturno (VIANNA et al., 1996).  

O Decreto n. 22.042, de 3 de novembro de 1932, limitou em 14 anos de idade mínima 

para que o adolescente trabalhasse na indústria e, em 16 anos, nas minas. Ademais, garantia 

aos analfabetos o tempo livre para a frequência à escola. 

A Carta Fundamental de 16 de julho de 1934 teve como paradigmas a Constituição 

Mexicana (1917) e de Weimar (1919), de modo que foi a primeira Constituição em nosso país 

a tratar da ordem econômica e social, mencionando explicitamente a proteção ao trabalho 

infantil, proibindo o labor aos menores de 14 (quatorze) anos, o trabalho noturno aos que 

tivessem menos de 16 anos e o trabalho insalubre aos que contassem com menos de 18 

(dezoito) anos, bem como impedia a distinção salarial em razão da idade (MARTINS, 2003). 

A Constituição de 10 de novembro de 1937 era corporativista e de inspiração fascista. 

Porém, no que tange ao trabalho infantil, trazia as mesmas proteções introduzidas pelo 

Estatuto Básico anterior.  

O Decreto-lei n. 1.238, de 2 de maio de 1939, criou o ensino profissional no país e o 

Decreto-lei n. 4.048/42 instituiu o SENAI.  

A Constituição Federal de 18 de setembro de 1946 marcou o rompimento com o 

corporativismo. Nela, havia a proibição de distinção salarial para um mesmo trabalho por 

motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Mantinham-se o início da atividade 

laborativa apenas a partir dos 14 (quatorze) anos de idade e proibia-se o trabalho insalubre e 

noturno para menores de 18 (dezoito) anos. 
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A Constituição de 24 de janeiro de 1967 assinalou um retrocesso, pois fixou em 12 

(doze) anos a idade mínima para ingresso do indivíduo no mercado de trabalho. Sobre o 

assunto, pronunciou-se Arnaldo Süssekind (1999, p. 270): 

 

Quanto ao menor, todos os congressos e seminários de Direito do Trabalho, mínima 

para o trabalho, a fim de restabelecer o tradicional limite de quatorze anos. A adoção 

do limite de doze anos pela Carta Magna em vigor afronta a regra dominante no 

direito comparado e no Direito Internacional do Trabalho, que se fundamenta nas 

lições de biologia e visa a proporcionar a formação educacional do menor em níveis 

pelo menos razoáveis. Se existe um hiato nocivo entre a idade em que o menor 

geralmente termina o ciclo de educação básica e aquela em que pode ser admitido 

em emprego, a solução racional será ampliar-se essa educação, principalmente nas 

áreas profissionais, ao invés de baixar-se o limite de ingresso no mercado de 

trabalho. Vale acentuar que, nas Américas, somente Costa Rica e Jamaica, além do 

Brasil, permitem o trabalho de crianças com doze anos de idade.  

 

A Lei n. 6.697, de 10 de outubro de 1979, em seu artigo 123, revogou o Decreto n. 

17.943-A, de 12 de outubro de 1927. No Título VIII dessa lei, especificamente no artigo 83, 

estabelecia-se que a proteção ao trabalho do menor seria regulada por legislação especial 

(qual seja, Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 402-441).  

O Artigo 7º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, vedou, em seu 

inciso XXX, a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. No inciso XXXIII, proibiu o trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e vedou qualquer trabalho aos menores de 14 

(quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 12 (doze) anos. Frise-se que a 

Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, alterou a idade mínima de 14 

(quatorze) anos para o aprendizado. 

A Constituição atual estabelece em seu artigo 227 (OLIVEIRA, 1983) que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à 

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

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O § 3º 

do dispositivo em análise preceitua que a proteção especial à criança e ao adolescente 

abrangerá, dentre outros aspectos, a idade mínima de ingresso ao mercado de trabalho, a 

garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e a garantia de acesso do trabalhador 

adolescente à escola. Já o § 4ª diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente.  
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O Artigo 208 da CF fixa ser dever do Estado garantir o ensino fundamental obrigatório 

e gratuito. O artigo 214, por seu turno, estatui que a lei estabelecerá metas nacionais de 

educação, com o objetivo de erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, 

melhorar a qualidade de ensino, dar formação para o trabalho e promover o País na esfera 

humanística, científica e tecnológica. 

Em 1990, foi editada a Lei n. 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que, dentre outras garantias, possui um capítulo que trata da profissionalização e 

da proteção ao trabalho.  

Outro importante instrumento legal editado a favor de crianças e adolescentes foi a Lei 

n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, em seu 

artigo 5º, § 2º, estabelece que o Poder Público assegurará o acesso ao ensino fundamental 

(obrigatório e gratuito) e, aos pais ou responsáveis, o dever de matricular os menores na 

escola a partir de sete anos de idade. 

Segundo os artigos 27, inciso III, e 35, inciso II, do diploma legal em estudo, a 

educação básica e o ensino médio observarão dentre suas diretrizes, respectivamente, a 

orientação e preparação para o trabalho. Nos termos do artigo 28, inciso III, a educação básica 

para a população rural adaptar-se-á às peculiaridades locais, adequando-se à natureza do 

trabalho realizado na zona rural.  

Com o advento a Lei n. 10.097, de 10 de outubro de 2000, foram alterados diversos 

artigos da Consolidação das Leis do Trabalho para adequá-los às modificações constitucionais 

introduzidas pela Emenda n. 20/98.  

Assim é que a atual redação do artigo 402 do diploma consolidado fixa, para efeitos 

trabalhistas, que menor é o trabalhador com idade de 14 a 18 anos. O artigo 403 proíbe o 

trabalho aos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos e seu parágrafo único dita que o menor não poderá desempenhar nenhuma 

atividade laborativa em locais que prejudiquem sua formação física, psíquica, moral, social e 

em horários e locais que impeçam sua frequência à escola. O artigo 80 da CLT, que previa 

salário inferior ao mínimo para os aprendizes, foi explicitamente revogado, para adequar-se 

ao dispositivo constitucional que proíbe a discriminação salarial por motivo de idade. As 

demais alterações introduzidas por essa lei serão objeto de estudo quando tratarmos 

especificamente do contrato de aprendizagem.  
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2 TERMINOLOGIA E CONCEITOS  

 

Na seção anterior, em que houve abordagem histórica do trabalho infantojuvenil e sua 

evolução legislativa, não nos preocupamos com a utilização de terminologia precisa para 

definir criança e adolescente ou trabalho infantil e do adolescente. Houve o emprego de 

vocábulos como adolescentes, crianças, infante, infantil, juvenil e menor, com o intuito único 

de situar, no tempo, os eleitores desta singela dissertação, sobre o ingresso precoce de pessoas 

ainda em formação no mercado de trabalho e a proteção que, gradativamente, foi-lhes sendo 

conferida. 

Não obstante, de ora em diante, como vamos tratar da proibição do trabalho infantil e 

da proteção conferida aos adolescentes trabalhadores, em especial no que pertine ao trabalho 

artístico e desportivo, é importante que façamos uma abordagem terminológica – ainda que 

breve – dos diversos vocábulos mencionados para, a partir daí, definir criança e adolescente 

segundo a legislação brasileira e, bem assim, conceituar o trabalho infantil e do adolescente 

pelo prisma do ordenamento jurídico interno. 

Cumpre-nos aqui, pois, estabelecer alguns conceitos para a exata compreensão da 

utilização das expressões criança, adolescente, trabalho infantil e trabalho adolescente, no 

âmbito deste estudo. Dada a divergência existente, como exemplificado, a tarefa não é das 

mais fáceis. Mas, valer-nos-emos da legislação pátria e de parâmetros fixados em estudos 

anteriores, para desvencilharmo-nos da forma o mais satisfatória possível. 

 

2.1 Definição terminológica 

 

Referidos termos não encontram univocidade conceitual nem mesmo no plano 

internacional. Para se ter uma ideia, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 

crianças são indivíduos de 0 a 18 anos, a não ser que, de conformidade com a lei aplicável à 

criança, a maioridade seja alcançada antes (art. 1º da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, 1989). 

A Convenção n. 138 da Organização Internacional do Trabalho de 1973 sobre a idade 

mínima, pregava a abolição total do trabalho de crianças e a elevação progressiva da idade 

mínima de admissão ao emprego e ao trabalho que torne possível aos “menores” o seu 

desenvolvimento físico e mental mais completo (art. 1º). Utiliza também o termo adolescente 

(art. 6º), sem, no entanto, conceituá-lo. 
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No art. 2º, § 3º, preconiza que a idade mínima não deverá ser inferior à idade em que 

cessa a obrigação escolar, ou em todo caso, a quinze anos, permitindo, excepcionalmente, que 

em países cuja economia e sistemas educacionais não sejam suficientemente desenvolvidos, 

possa ser especificada, inicialmente, uma idade mínima de 14 anos. 

A Recomendação n. 146 da OIT, relativa à idade mínima de admissão ao emprego, 

que tem caráter suplementar à Convenção n. 138, utiliza os termos criança e adolescente e, no 

artigo 4º, afirma que a frequência a uma escola de tempo integral ou a participação em 

programas aprovados de orientação profissional ou de formação deveria ser obrigatória e 

efetivamente garantida, no mínimo, até a idade mínima de admissão ao emprego, especificada 

no art. 2º da Convenção n. 138, ou seja, até 15 anos, como já salientado alhures. 

Além disso, no art. 12, § 1º, a Recomendação n. 146 faz alusão a “adolescentes 

menores de dezoito anos”. Assim, a interpretação conjugada da Convenção n. 138 e da 

Recomendação em questão, leva à conclusão de que a OIT considera criança a pessoa que 

tenha até 15 anos incompletos e adolescente ou “menor” aquele que esteja na faixa etária 

compreendida entre 15 e 18 anos3. 

Entretanto, na Convenção n. 182, sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil (1999), 

a OIT estipula, já no art. 2º, que, para os efeitos da referida Convenção, o termo “criança” 

designa toda pessoa menor de 18 anos. Por consequência, para o fim de adoção de medidas – 

imediatas e eficazes, como determina o art. 1º – de proibição e eliminação das piores formas 

de trabalho infantil, pelos países membros da OIT que ratifiquem referida Convenção, foi 

considerado infantil todo trabalho desenvolvido até 18 anos de idade nas condições ali 

referidas. 

A Diretiva n. 33/94 da União Europeia faz interessante distinção entre as expressões 

jovem (que aparentemente considera gênero), criança e adolescente (estas, espécies daquela). 

Estatui que: 

 

Jovem é qualquer pessoa menor de dezoito anos; criança, qualquer jovem que ainda 

não completou quinze anos de idade ou que esteja frequentando o ensino 

obrigatório; e, adolescente, o jovem na faixa de quinze anos completos e dezoito 

anos incompletos (MINHARRO, 2003, p. 30). 

 

                                                 
3 No mesmo sentido, discorre José Claret Leite Cintra (2003, p. 18): “Em consonância com a Convenção n. 138 

da OIT, sobre a Idade Mínima, 15 anos é o limite da infância e, dentro desse contexto terminológico, o termo 

criança compreende as pessoas que estão dentro da faixa etária que se estende até os 15 anos. Os termos 

‘crianças’ e ‘menores’ utilizados pela OIT na Convenção n. 138, art. 6º, e ‘crianças’ e ‘adolescentes’ 

constantes da Recomendação n. 146, n. 12, Inciso I, cobrem faixas diferentes de idade, criança até 15 anos, e 

adolescentes ou menores de 15 a 18 anos”. 
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No Brasil, como se viu em linhas pretéritas, já em 1905, Evaristo de Moraes Filho 

reportava o trabalho “das crianças e dos adolescentes” nas fábricas (1971, p. 31-36). A CLT, 

na exposição de motivos, trazia referência aos adolescentes. A Constituição de 1937 aludia 

expressamente à infância e à juventude, mas também não definia uma e outra. Entretanto, a 

legislação pátria sempre rotulou “menor” aquele que ainda gozava de capacidade plena em 

virtude da idade. 

Assim é que, ao tratar das pessoas naturais, o Código Civil de 1916 considerava 

absolutamente incapazes para o exercício dos atos da vida civil os “menores” de dezesseis 

anos (art. 5º, I) e relativamente incapazes os “maiores de dezesseis e os menores de vinte e um 

anos” (art. 6º, I) e sentenciava que a “menoridade” só cessaria aos vinte e um anos completos 

(art. 9º). 

O Código Civil vigente manteve os critérios da incapacidade absoluta (art. 3º, I), 

reduziu a idade para a incapacidade relativa (agora atingindo os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos, consoante art. 4º, I) e, ainda valendo-se do termo “menoridade”, diz 

que ela cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos 

os atos da vida civil (art. 5º). 

Cabe aqui realçar que a CLT se antecipou ao novel Código Civil, pois o maior de 18 

anos, ainda que menor de 21, sempre foi considerado plenamente capaz para fins contratuais 

no que pertine ao trabalho (exceto o jogador de futebol, que até os 21 anos, para contratar, 

depende do consentimento de seu representante legal, sendo que, na falta ou negativa do 

assentimento, pode obter suprimento judicial, aos 18 anos, conforme Lei n. 6.354/76, art. 5º e 

parágrafo único)4. 

Note-se, ademais, que a jurisprudência orienta-se no sentido de que, se o menor possui 

carteira de trabalho, está apto a contratar, independente da assistência5. Isto porque, a 

expedição da CTPS está condicionada à apresentação de declaração expressa dos pais ou dos 

responsáveis legais, quando impossibilitado de exibir documento que o qualifique, como se 

                                                 
4 É possível entender, entretanto, que a exigência de 21 anos para capacidade contratual plena estaria revogada 

pelo novo Código Civil. 
5 “TRABALHO DO MENOR. Menor de idade tem capacidade relativa. Do art. 439 da CLT, que indica as 

limitações de suas manifestações de vontade, deduz-se que o menor pode contratar independentemente de 

assistência de seus responsáveis. Presume-se existir autorização pela posse da carteira de trabalho, posto que 

sua expedição está condicionada a autorização expressa de seu responsável legal. Se houvesse o impedimento 

do menor firmar contrato sem assistência, sua nulidade ou descaracterização (prazo determinado para prazo 

indeterminado, por exemplo), estariam previstas pelo legislador no Capítulo IV da CLT - Da Proteção do 

Trabalho do Menor. Não havendo qualquer proibição legal, prevalece válido o contrato experimental firmado 

pelo reclamante menor de 18 anos de idade [...]” (TRT-4 - RO: 757008519965040001 RS 0075700-

85.1996.5.04.0001, Relator: JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/09/1998, 1ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre). 
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infere do art. 17, § 1º, da CLT. O art. 16, parágrafo único, alínea “d”, da CLT, revogado em 

1989, era mais genérico do que o art. 17, § 1º, quanto à necessidade de autorização.  

Em consequência do que foi exposto, a jurisprudência6 tem admitido também a 

validade do aviso prévio concedido pelo empregado menor ao empregador, sem assistência 

dos pais ou representante legal, ao argumento de que, se ele está autorizado a contratar, deve 

se presumir autorizado a firmar o distrato. Compartilhamos desse entendimento, mesmo 

porque a lei não proíbe que o menor peça demissão, o que ela exige é a participação dos pais 

ou representante legal no ato lesivo à quitação final. Quando o legislador pretendeu exigir a 

assistência na demissão do trabalhador, ele foi claro, como se infere no art. 477, § 1º, da CLT. 

Os pais ou representante legal do menor não o representam, simplesmente o assistem, salvo 

nas exceções previstas em lei, isto é, quando entenderem que o prosseguimento da relação de 

emprego é prejudicial à integridade física ou moral do menor. Portanto, é lícito ao menor de 

18 anos firmar recibo pelo pagamento dos salários e férias, todavia, quando da quitação das 

verbas rescisórias, ele deverá estar assistido pelos responsáveis legais, sob pena de nulidade, 

sendo inteligência do art. 439, da CLT.  

A CLT ainda conferiu ao maior de 18 e menor de 21 anos a capacidade de estar em 

juízo, ou seja, capacidade processual (legitimatio ad processum), ao afirma-lhe, no art. 792, o 

direito de pleitear perante a Justiça do Trabalho sem assistência de seus pais ou tutores. 

A novidade introduzida pelo novo Código Civil de 2002 foi a possibilidade de 

emancipação, para os que tenham dezesseis anos completos (e nem poderia ser diferente, pois 

o trabalho só é permitido a partir da referida idade) e estejam vinculados a uma “relação de 

emprego”, desde que , em função dela, tenham “economia própria” (art. 5º, V), noção vaga, 

que aqui não será tratada. 

Tivemos dois “Códigos de Menores”: o Decreto n. 17.943-A, de 12 de outubro de 

1927, e o que o sucedeu, aprovado pela Lei n. 6.697, de 10 de outubro de 1979. O Código 

Penal considera inimputáveis os menores de 18 anos (art. 27). O Código de Processo Penal 

manda dar curador ao menor7, quando indiciado pela autoridade policial (art. 15) ou quando 

                                                 
6 “PEDIDO DE DEMISSÃO. MENOR. O artigo 439, da CLT não obsta o pedido de demissão por parte do 

menor; apenas exige a assistência do representante legal no ato da quitação. Na hipótese, a exigência 

estabelecida em lei foi observada, posto que o termo de rescisão contratual foi assinado pela representante legal 

do menor”. (TRT-2 - RO: 00034324020135020018 SP 00034324020135020018 A28, Relator: WILMA 

GOMES DA SILVA HERNANDES, Data de Julgamento: 14/10/2014, 11ª TURMA, Data de Publicação: 

21/10/2014). 
7 No entanto, com o advento do novo Código Civil, a jurisprudência majoritária entende que a figura do curador 

desapareceu, uma vez que a maioridade é alcançada aos 18 anos de idade (antes, a previsão aplicava-se ao 
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acusado (art. 262). O Código Comercial autorizava os “menores” legitimamente emancipados 

(art. 1º, “2”) a comerciar. A CLT sempre se referiu a “menor”, mesmo após o advento da Lei 

n. 10.097/2000. 

Os exemplos citados bastam para constatar que o legislador brasileiro, 

invariavelmente, fez uso do termo “menor” para designar, mesmo na esfera trabalhista, o 

indivíduo que ainda não atingiu a idade adulta ou a “maioridade”. A Constituição Federal de 

1988, no entanto, no Título VIII - Da ordem social, Capítulo VII - Da família, da criança, do 

adolescente e do idoso, especialmente no art. 227, optou pela utilização dos vocábulos criança 

e adolescente, conferindo-lhes absoluta e integral proteção, sobre a qual discorreremos 

adiante. 

A partir daí, muitos doutrinadores, que já enxergavam na palavra “menor” um sentido 

pejorativo, abandonaram-na. É bom que se diga, porém, que a própria Lei Fundamental não 

aboliu, de forma definitiva, a terminologia por muitos atacada. No art. 229, por exemplo, 

realça o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos “menores” e, bem assim, como 

contrapartida, o de os filhos “maiores” ajudarem e ampararem os pais na velhice, carência ou 

enfermidade.  

Foi, todavia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado pela Lei n. 8.069, de 

13 de julho de 1990 e que, com 267 artigos, entrou em vigor em 12 de outubro daquele ano 

(Dia da Criança), que consagrou, de forma decisiva, a nova terminologia. Não abandonou 

também, a exemplo da Carta Maior, o vocábulo “menor”. No art. 22, dentre outros, ao tratar 

dos deveres dos pais (sustentando, guarda e educação), refere-se aos “filhos menores”. 

Parece, entretanto, ter deixado a utilização da palavra para situações de pura 

delimitação etária, utilizando, em ocasiões de necessária personificação, criança e 

adolescente. Com essas “expressões genéricas”, segundo Wilson Donizeti Liberati (2002, p. 

15) “pretendeu o legislador não particularizar, não permitir a marginalização, a marca, o 

estigma, a cicatriz, o trauma”. A nosso sentir, uma evolução de tratamento, pois deixaram as 

crianças e adolescentes de ser considerados simples “menores” para ganhar status de 

indivíduos na titularidade plena de direitos. 

Tanto que, ao tratar do Acesso à Justiça (Título VI, arts. 141 a 224), o Estatuto, no 

Capítulo II, referiu-se à “Justiça da Infância e da Juventude”, agora designando os antigos 

                                                                                                                                                         
maior de 18 anos e menor de 21 anos de idade, posto que, para o adolescente que pratica ato infracional, o 

procedimento é aquele previsto no ECA). 
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juízes de menores como juízes da infância e da juventude8, além de estipular que os Estados e 

o Distrito Federal poderiam criar vagas especializadas e exclusivas da Infância e da Juventude 

(art. 145). 

Parece-nos adequado o novo tratamento lexicográfico-jurídico, pois não se pode 

olvidar que a designação “menor” pode traduzir menoscabo à pessoa a quem é endereçada. 

Convém, aliás, transcrever as diversas acepções do termo, segundo Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira (2016, p. 1119):  

 

menor. [Do lat. Minore,] Adj.2 g. 1. Comp. Irreg. De pequeno; mais pequeno; um 

vaso pequeno, outro menor. [É corretíssimo, e de uso muito largo, o comp. mais 

pequeno (v. pequeno).] 2. Diz-se da pessoa que ainda não atingiu a maioridade. 3. 

De segundo grau; de segundo plano: “Fiz-me arquiteto? Não pude!/Sou poeta 

menor, perdoai!” (Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, p. 173.) 4. Ínfimo, 

mínimo: Não lhe deu a menor atenção. 5. Hierarquicamente inferior; subordinado, 

subalterno. V. Cão-, círculos- es, determinante-, frade-, Leão-, leito-, modo-, 

premissa-, redondilha-, semi-eixo -, termo-, trajes- es e Ursa- . S.2 g. 6. Indivíduo 

menor (2). [Antôn.: maior.] S. f. 7. V. guimba. V. menores. De menor. De menor de 

idade; que ainda não atingiu a maioridade. 

 

Vê-se, assim, que menoridade se equipara à pequenez, algo ou alguém de pleno ou 

hierarquia inferior, ínfimo. Claro que a acepção técnico-jurídica é a segunda, acima transcrita. 

Mas, como adverte Erotilde Minharro (2003, p. 29). 

 

[...] a proteção do trabalho infanto-juvenil não está relacionada à capacidade para 

exercer pessoalmente atos da vida civil ou à sua inimputabilidade, mas refere-se, isto 

sim, à influência do exercício de determinadas atividades na má formação 

educacional, cultural, moral, física e mental das crianças e dos adolescentes e, de 

uma maneira mais ampla, às consequências da utilização desse tipo de mão-de obra 

para o futuro de uma nação. 

 

Parece-nos que, em se tratando de designação de pessoas em formação – física e 

intelectual – e sua relação (ainda que produtiva) com o trabalho, o termo “menor” mostra-se, 

efetivamente, equivocado. Sem contar que, conforme já salientado e na esteira do que pensa 

também Erotilde Minharro (op. cit., p. 29-30), “muitas vezes a palavra ‘menor’ é utilizada 

com intuito depreciativo, como sinônimo de infratores e delinquentes”, ou seja, sob uma ótica 

distorcida e preconceituosa. 

De fato, como constata Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (1995, p. 90), o termo 

“menor” assumiu, “ao longo do tempo, conotação bastante divorciada da finalidade tuitiva 

                                                 
8 A partir daí, “desfaz-se a figura do Juiz de Menores investido em funções que não estritamente jurisdicionais, 

impondo-se ao Judiciário seu papel de julgador, reservando-se aos demais personagens da vida pública sua 

devida atuação. Desaparece o Juiz com poderes ilimitados no exercício de uma atividade de controle social 

para dar lugar ao juiz Técnico, limitado pelas garantias processuais” (SARAIVA, 2003, p. 54). 
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expressa pelas normas de tutela da infância”. Exemplificando a dicotomia de tratamento entre 

pobres e ricos, infratores e aqueles que não o são, referido autor, louvando-se em artigo da 

Procuradora do Trabalho Sônia Costa Mota de Toledo Pinto, transcreve manchete de jornal 

que denunciaria a violência cometida por crianças pobres contra crianças mais abastadas nas 

saídas das escolas: “Menor agride criança” (FONSECA, 1995, p. 90-91). 

Ora, por que não “Criança agride criança”, ou “Adolescente agride criança”, ou, ainda, 

“Menor agride menor”? Isso ocorre em consequência, a nosso ver, do fenômeno da 

“menorização” de crianças e adolescentes notadamente pobres. Nesse sentido, estes, 

 

por não contarem com escolas suficientes, moradia adequada, atendimento médico, 

ou com qualquer outra prerrogativa institucional, caem na marginalidade e no 

abandono das ruas, ou se veem obrigadas (os) a ingressar precocemente no mercado 

informal de trabalho, desassistidas, portanto, dos respectivos direitos [...] 

(FONSECA, op. cit., p. 92). 

 

Em estudo publicado pela Universidade de São Paulo sobre violência, intitulado “A 

Criança Menorizada: Banco de Referências Bibliográficas”, coordenado pelo sociólogo 

Sérgio Adorno, a mazela social da “menorização da criança” foi assim identificada e 

denunciada já em 1991: 

 

A Criança Menorizada, portanto, é aquela que, devido à situação sociopolítica desta 

sociedade, acaba assumindo papéis que não são próprios as sua condição de criança. 

A necessidade obriga a sua inserção precoce no mercado de trabalho, sem as devidas 

garantias previstas por lei, ficando expostas a vários tipos de explorações e 

violências por parte dos adultos. Ao entrar precocemente no mercado de trabalho, 

muitas crianças se veem obrigadas a abandonar temporariamente ou definitivamente 

a escola. Além deste fator, a falta de vagas em escolas e o total distanciamento entre 

o que se aprende na vida cotidiana e aquilo que é ensinado nas salas de aula também 

ocasionam elevada evasão escolar (ADORNO, 1991, p. 8 apud FONSECA, 1995, p. 

92-93). 

 

Aderimos, pois, à corrente que entende serem os termos “criança” e “adolescente” 

mais apropriados para a identificação da etapa da vida daqueles que ainda não alcançaram 

maturidade suficiente, assim, por equiparação, menores impúberes com 12 anos ou mais e os 

púberes, adolescentes9.  

Contanto reconheçamos que no aspecto técnico-jurídico seja corrente a designação 

“menor” para identificar todos que tenham menos de 18 anos, ou seja, um gênero que 

                                                 
9 “Os menores dizem-se púberes e impúberes. É situação que se revela pelo desenvolvimento físico da pessoa, 

em relação aos órgãos genitais. Os impúberes dizem-se infantes. Os menores púberes, adolescentes”. (Cf. 

Plácido e Silva, 1997, p. 529). 
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abrangeria as espécies criança e adolescente, pelas razões expostas não a utilizaremos no 

desenvolvimento deste estudo. 

 

2.2 Criança  

 

Criança, segundo Antônio Chaves, “é o menino, o infante” (1997, p. 53). O último 

vocábulo é expressivo, de acordo com referido autor, na sua derivação etimológica: “do latim, 

infans, infantis, de in, partícula negativa, mais fon: falar: a que ainda não fala”. Para 

complementar referidas lições, o termo criança advém do latim creantia e designa “ser 

humano de pouca idade, menino ou menina; párvulo”. Tem também a acepção de pessoa 

ingênua, infantil (FERREIRA, 1994, p. 498). 

O art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa de até 12 

(doze) anos de idade incompletos. Partindo da ideia de desenvolvimento pessoal e levando em 

conta, inclusive, os limites fronteiriços da puberdade, somos obrigados a concordar com 

Antônio Chaves (Op. cit.) quando diz que o art. 2º do ECA revela melhor técnica do que a 

empregada pelo art. 1º da Convenção dos Direitos da Criança. 

Não é mesmo possível, como regra estabelecida, considerar criança o indivíduo com 

até 18 (dezoito) anos de idade, ainda que se possa afirmar que ele não tenha completado seu 

desenvolvimento que conte menos de 12 (doze) anos de idade. Partirá deste conceito, 

portanto, nossa abordagem futura de criança. 

  

2.3 Adolescente  

 

A adolescência é definida por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira como “o período 

da vida humana que sucede a infância, começa com a puberdade, e se caracteriza por uma 

série de mudanças corporais e psicológicas [...]” (1994, p. 48). Deriva do latim adolescentia. 

O adjetivo adolescente, por consequência, identifica pessoa que está na adolescência, que 

ainda não atingiu todo o vigor físico e intelectual, que já deixou a infância, mas ainda está em 

desenvolvimento. 

No plano jurídico, portanto, afigura-nos correto, no Brasil, considerar adolescente 

qualquer pessoa natural situada na faixa etária entre os 12 (doze) anos completos e os 18 

(dezoito) incompletos. Isto não importa, entretanto, na conclusão de que, quando 
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mencionarmos “trabalho do adolescente”, estaria implícita a ideia de que poderia haver labor 

a partir dos 12 (doze) anos, como veremos a seguir. 

 

2.4 Trabalho infantil 

 

Sublinhe-se, de plano, que o trabalho infantil é terminantemente proibido. Não é dele, 

aliás, que nos ocuparemos mais detidamente neste estudo, limitando-nos a tecer breves 

considerações acerca de iniciativas que visam a sua prevenção e completa erradicação.  

De qualquer modo, considerando a idade mínima fixada para o trabalho em 16 

(dezesseis) anos (art. 7º, XXXIII da CF e art. 403 da CLT), exceto na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze), advirta-se, desde logo, que a noção de trabalho infantil não pressupõe 

apenas aquele desenvolvido por crianças. 

No plano psicológico, é interessante a definição apresentada por Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira (1994) sobre a infância como sendo o período de vida que vai do 

nascimento à adolescência, extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento se faz, 

concomitantemente, em todos os domínios, e que, segundo os caracteres anatômicos, 

fisiológicos e psíquicos, divide-se em três estágios: primeira infância, de zero a três anos; 

segunda infância, de três a sete anos; e terceira infância, de sete anos até a puberdade. 

Mas, na acepção jurídica, repita-se, a expressão trabalho infantil não assinala 

simplesmente o período que vai até a puberdade, ou no qual a pessoa deixa de ser criança 

(segundo a legislação brasileira, aos 12 anos, como já frisado) e ingressa na adolescência. 

Deve ser adequada à realidade jurídica do país. 

Assim, no âmbito desta dissertação, a expressão “trabalho infantil” deve ser entendida 

como aquela que abrange trabalho essencialmente proibido, realizado por crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, excepcionada apenas a situação em que 

o adolescente esteja vinculado a contrato de aprendizagem, a partir dos 14 (catorze) anos. 

No mesmo sentido, em nota explicativa, o recente Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (M. T. E., 2004, p. 

9), define trabalho infantil como “aquelas atividades econômicas e/ou atividades de 

sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por criança ou 

adolescente em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, independentemente de sua condição 

ocupacional”. 
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Optamos, igualmente, pela definição de trabalho infantil como aquele que, em virtude 

da idade, seja proibido. Ou seja: todo labor desenvolvido até os dezesseis anos incompletos, 

sendo legalmente permitida a aprendizagem a partir dos catorze anos. Quando o trabalho se 

der em condição de aprendiz a partir desta idade, estaria, excepcionalmente, excluído da 

definição de trabalho infantil10. 

 

2.5 Trabalho adolescente 

 

Da mesma forma, para os fins do estudo aqui desenvolvido, não será – como já se 

disse anteriormente – considerado trabalho do adolescente aquele praticado após os 12 (doze) 

anos de idade, mas, sim, o trabalho desempenhado por qualquer pessoa que esteja na faixa 

etária permitida, ou seja, entre 16 (dezesseis) anos completos e 18 (dezoito) anos incompletos. 

Como o labor desenvolvido na condição de aprendiz, entre os 14 (quatorze) e 16 (dezesseis) 

anos, foi excepcionado do conceito de trabalho infantil, assim será acolhido. 

Nessa senda, para efeito de análise de suas normas de proteção, a aprendizagem, desde 

que observados todos os requisitos necessários para sua configuração, fica, portanto, 

abrangida pelo conceito, ora, formulado para trabalho de adolescente (adolescente aprendiz, 

no caso), a partir dos 14 (quatorze) anos. Resumindo, optamos pela utilização da expressão 

“trabalho do adolescente” para designar o labor permitido, excepcionalmente a partir dos 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, e, em regra, somente a partir dos 16 (dezesseis) 

anos de idade. 

Provavelmente, seguindo a diretiva da Convenção n. 182 da OIT, o Ministério do 

Trabalho e Emprego, no Plano Nacional já mencionado, condiciona a definição de trabalho de 

                                                 
10 Eis a definição para “trabalho infantil” apresentada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação de 

Trabalho Infantil - FNPETI, em seu glossário na Internet: “Para a Organização Internacional do Trabalho - 

OIT, a expressão ‘trabalho infantil’ define toda atividade econômica desempenhada por uma pessoa com 

menos de 15 anos de idade, seja qual for a situação de trabalho (assalariado, autônomo, familiar, não 

remunerado, etc.). Já a legislação brasileira, de maneira distinta das convenções internacionais que definem 

criança como todo aqueles com idade inferior a 18, considera criança a pessoa com idade até 12 anos e 

adolescente a que tem idade inferior a 18, considera criança a pessoa com idade até 12 anos e adolescente a que 

tem idade entre 12 e 18 anos incompletos. Optou-se pela utilização do termo ‘trabalho infantil’ para facilitar a 

distinção do trabalho dos adolescentes com idade penal na qual o trabalho é permitido, desde que não 

comprometa seu processo de formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem prejudique sua 

frequência à escola. Dessa forma, considera-se trabalho infantil todas as atividades econômicas e/ou atividades 

de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes 

em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua 

condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao trabalhador. Adolescente, será considerado todo trabalho 

desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos incompletos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18 

anos incompletos”. Disponível em: <http//www.fnpeti.org.br/conteúdo/tib/glossa/t/>. Acesso em: 03 jan. 2017. 
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adolescente à exigência de que “não comprometa seu processo de formação e 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem prejudique sua frequência à escola” 

(op. et p. cits.). 

Assim, situações irregulares de adolescentes com mais de 16 (dezesseis) anos 

(desenvolvendo, por exemplo, trabalho perigoso, insalubre ou penoso) devem, igualmente, ser 

prevenidas, combatidas e erradicadas. Mas, isto não as transmudará em trabalho infantil. 

Continuarão sendo trabalho de adolescente, porém, irregular. 
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3 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

 “Da indiferença à proteção integral”. É sugestivo o subtítulo da obra “Adolescente em 

Conflito com a Lei”, de João Batista Costa Saraiva, publicado pela Livraria do Advogado, de 

Porto Alegre, em 2003. 

É certo que a abordagem é feita no campo da responsabilidade penal juvenil, mas 

sintetiza – e bem! – a evolução do tratamento jurídico dispensado às crianças e adolescentes 

brasileiras ao longo do tempo, numa autêntica trajetória de afirmação de cidadania11. 

Decorrente dessa necessidade, segundo o autor, por iniciativa da Polônia, após dez 

anos históricos que duraram a sua elaboração, foi aprovada, em 1989, no trigésimo 

aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

que consagrou a Doutrina da Proteção Integral, constituindo-se no principal documento 

internacional de Direitos da Criança. O Brasil foi um dos signatários da referida convenção, 

obrigando-se, por isto, a respeitá-la. 

A Constituição Federal de 1988, entretanto, adiantando-se à proclamação da referida 

Convenção12, adotou integralmente a doutrina internacional da Proteção Integral, cuja origem 

remonta à Declaração dos Direitos da Criança, de 195913. No plano nacional, referida 

doutrina, a partir daí, deixou o campo teorético para transformar-se no Princípio da Proteção 

                                                 
11 Advirta-se que, aqui e em outros pontos deste trabalho, não se faz uso da palavra na estrita acepção técnico-

jurídica clássica, uma vez que cidadania, conforme Plácido e Silva (2006, p. 288), é expressão que “identifica a 

qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida no uso e 

gozo de seus direitos políticos [...]”. 

A doutrina da proteção integral seria o ponto culminante na evolução dos estudos dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, conforme Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Louvando-se em Bernardo Leôncio Moura 

Coelho, que por sua vez cita Alírio Cavallieri, ele aponta três correntes básicas: doutrina do direito penal do 

“menor”, doutrina intermediária da situação irregular (ora mencionada) e doutrina da proteção integral (sobre 

esta nos debruçaremos). “A primeira delas [...] defende a existência de normas de proteção somente em caso de 

transgressão, pelo ‘menor’, da lei penal. A segunda sustenta um conjunto de regras de tutela das chamadas 

crianças excluídas, ou aquelas em estado de patologia social. Norteava a política atinente às crianças e 

adolescentes no país até a promulgação da Constituição de 1988. Os Códigos de Menores e o ‘Programa Bom 

Menino’ do DL n. 2.318/86, são exemplos típicos da visão assistencialista que permeava a legislação 

específica sobre crianças e adolescentes. Nesse contexto, surge a doutrina da proteção integral, que advoga a 

criação de normas’ que assegurariam a satisfação de todas as necessidades das pessoas de menor idade, nos 

seus aspectos gerais” (FONSECA, 1995, p. 95). 
12 Participante do grupo de redação do ECA, Antônio Gomes da Costa (1994, p. 21) faz o seguinte relato 

histórico: “O caput do art. 227 introduz na Constituição brasileira o enfoque e a substância básica da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, texto cujo projeto já era conhecido no Brasil quando da 

elaboração da Carta constitucional. Assim, em 5 de outubro de 1988, o Brasil incorpora em sua Carta Magna 

os elementos essenciais de uma Convenção Internacional que só seria aprovada em 20 de novembro de 1989. 

Isso ocorreu basicamente em razão da força, da habilidade, da resolução e do compromisso do movimento 

social que se forjou em torno dos direitos da criança e do adolescente”. 
13 Neste sentido, ao analisar a legislação nacional, documento produzido pela OIT (CARVALHO et al., 2003, p. 

71 – Série: Documentos de Trabajo, 171). 
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Integral, incorporando-se definitivamente ao ordenamento jurídico pátrio, em sede de norma 

constitucional. 

Referido princípio é expresso, principalmente, no art. 227 da Lei Fundamental, mas, 

depois, no plano infraconstitucional, foi solidificado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Antes, porém, de discorrermos sobre o princípio em questão, conveniente tratar da sua 

normatividade, situando-o no conceito moderno de que os princípios, especialmente os 

positivados na Constituição Federal, têm caráter obrigatório, vinculando não apenas o 

legislador, como também governantes e governados e o próprio Judiciário, quando da solução 

de casos concretos. É superada a ideia de que os princípios servem apenas de diretrizes, tendo 

conteúdo meramente programático. Na nova concepção, princípios e regras são espécies do 

gênero norma.  

 

3.1 A normatividade dos princípios: o fim do mito axiológico das constituições  

 

Um dos temas mais profusamente discutidos na Teoria do Direito das duas últimas 

décadas é, sem dúvida alguma, o dos princípios. O debate – como todo mundo sabe – se inicia 

com um trabalho de Dworkin de 1967 (DWORKIN, 1978), se bem que os “princípios 

jurídicos” (ou os “princípios gerais de Direito”) são velhos conhecidos (ainda quiçá nada mais 

que conhecidos) dos juristas (ATIENZA; MANERO, 1991, p. 101, tradução nossa). 

No afã de superar a antinomia entre o positivismo e o jusnaturalismo, teve início – 

primeiro nas legislações infraconstitucionais e, por último, nos próprios textos fundamentais – 

uma onda crescente de positivação de princípios. Hoje, na era já cognominada do pós-

positivismo, tem-se como assente que os princípios são normas que não prescindem de 

concreção jurídica. 

Acerca do conceito de princípio, Manuel Atienza (2003, p. 181-182), ao discorrer 

sobre a teoria da argumentação jurídica formulada por Robert Alexy, faz as seguintes 

observações, por nós reputadas absolutamente pertinentes: 

 

Alexy aceita um conceito de princípio que está muito próximo ao de Dworkin. Para 

ele – assim como para Dworkin –, diferença entre regras e princípios não é 

simplesmente uma diferença de grau, e assim de tipo qualitativo ou conceitual. “As 

regras são normas que exigem um cumprimento pleno e, nessa medida, podem 

apenas ser cumpridas ou descumpridas. Se uma regra é válida, então é obrigatório 

fazer precisamente o que ela ordena, nem mais nem menos. As regras contêm, por 

isso, determinações no campo do que é fática e juridicamente possível” (Alexy, 

1988d, págs. 143-4). A forma característica de aplicação das regras é, por isso, a 
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subsunção. Os princípios, contudo, “são normas que ordenam a realização de algo 

na maior medida possível, relativamente às possibilidades jurídicas e fáticas. Os 

princípios são, por conseguinte, mandados de otimização que se caracterizam por 

poder ser cumpridos em diversos graus” (Ibidem, p. 143). Por isso, a forma 

característica de aplicação dos princípios é a ponderação. 

Embora – como já foi dito – não seja possível construir uma teoria dos princípios 

que os coloque numa hierarquia estrita, pode-se estabelecer uma ordem frouxa entre 

eles, que permita a sua aplicação ponderada (de maneira que sirvam como 

fundamento para decisões jurídicas), e não o seu uso puramente arbitrário [...]. E 

com relação às possibilidades jurídicas, a obrigação de otimização corresponde ao 

princípio da proporcionalidade, que se exprime nesta lei de ponderação: “Quanto 

mais alto for o grau de descumprimento ou de desprezo por um princípio, tanto 

maior deverá ser a importância do cumprimento do outro” (ALEXY, 1988, p. 147). 

 

Segundo Canotilho (2002, p. 1146), não há mais razão para a distinção feita pela teoria 

da metodologia jurídica tradicional entre normas e princípios. Sugere o consagrado autor que 

“(1) as regras e princípios são duas espécies de normas; (2) a distinção entre regras e 

princípios é uma distinção entre duas espécies de normas”. 

Para o constitucionalista português, “saber como distinguir, no âmbito do 

superconceito norma, entre regras e princípios, é uma tarefa particularmente complexa”. 

Louvando-se em lições de outros não menos renomados juristas, apresenta os seguintes 

critérios (Ibid., pp. 1.146-1.147): 

 

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstracção 

relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstracção 

relativamente reduzida. 

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por 

serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do 

legislador, do juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação directa. 

c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento 

jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios 

do Estado de Direito). 

d) “Proximidade” da ideia de direito: os princípios são “standards” juridicamente 

vinculantes radicados nas exigências de “justiça” (Dworkin) ou na “ideia de 

direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo 

meramente funcional. 

e) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são 

normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 

desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamental. 

 

Referindo-se ao direito constitucional como direito positivo, Canotilho (Ibid., p. 1162) 

assevera que “a constituição é a ordem jurídica fundamental de uma comunidade”. Admitindo 

a diversidade de natureza e densidade de princípios e regras jurídicos, argumenta que, 

“todavia, no seu conjunto, regras e princípios constitucionais valem como ‘lei’; o direito 

constitucional é direito positivo”. É nesse sentido, segundo ele, que Garcia de Enterria fala na 

“constituição como norma” e Konrad Hesse na “força normativa da constituição”. 
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Por fim, aludindo a uma ruptura em relação à doutrina clássica, Canotilho (Ibid., p. 

1163) prega a “morte” das normas constitucionais programáticas. Sentencia: 

 

[...] Não deve, pois, falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque 

qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer 

órgãos do poder político (Crisafulli). Mais do que isso: a eventual mediação 

concretizadora, pela instância legiferante, das normas programáticas, não significa 

que esse tipo de normas careça de positividade jurídica autônoma, isto é, que a sua 

normatividade seja apenas gerada pela interpositio do legislador; é a positividade 

das normas-fim e normas-tarefa (normas programáticas) que justifica a necessidade 

da intervenção dos órgãos ligeferantes. Concretizando melhor, a positividade 

jurídico-constitucional das normas programáticas significa fundamentalmente: (1) 

vinculação do legislador, de forma permanente, à sua realização (imposição 

constitucional); (2) vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo 

estes tomá-las em consideração como directivas materiais permanentes, em qualquer 

dos momentos da actividade concretizadora (legislação, execução,jurisdição); (3) 

vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos poderes públicos, 

justificando a eventual censura, sob a forma de inconstitucionalidade, em relação 

aos actos que as contrariam. 

Em virtude da eficácia vinculativa reconhecida às “normas programáticas”, deve 

considerar-se ultrapassada a oposição estabelecida por alguma doutrina entre 

“norma jurídica actual” e “norma prográticas”, (aktuelle Reschsnorm-

Programmsatz): todas as normas são actuais, isto é, têm uma força normativa 

independente do acto de transformação legislativa. Não há, pois, na constituição, 

“simples declarações (sejam oportunas ou inoportunas) a que não se deva dar valor 

normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá determinar em cada caso o alcance 

específico do dito valor” (Garcia de Enterria). Problema diferente é o de saber em 

que termos uma norma constitucional é susceptível de “aplicação directa” e em que 

medida é exequível por si mesmo. 

 

Ou seja: muito do que antes se invocava como verdade decorrente do Direito Natural, 

hoje encontra-se positivado nas Cartas Constitucionais, mas não apenas como conteúdo 

programático, mas com carga de normalidade intensa. A ponto de se reconhecer estar 

superado o mito da neutralidade axiológica dos textos constitucionais, vez que estes contêm 

normas (gêneros), das quais são espécies os princípios e as regras, aqueles numa posição 

hierarquicamente superior. 

Foi assim que, por exemplo, buscando a superação do conflito entre o positivismo e o 

direito natural, a Constituição espanhola, de 29 de dezembro de 1978, no seu art. 1º, 1, 

estabeleceu, como “valores superiores”, a justiça, a igualdade, a liberdade e o pluralismo 

político14. 

Peces-Barba (1986, p. 51) salienta, por sinal que a expressão “valores superiores” não 

é comum no Direito comparado. O primeiro texto que utilizou – explica – foi o espanhol, a 

                                                 
14 “Art. 1º, 1 – A Espanha constitui-se em Estado social e democrático de direito, que afirma como valores 

superiores do seu ordenamento jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político” (TAVARES, 

2001, p. 128). Conforme o professor André Ramos Tavares, a estes, se somariam os demais valores superiores, 

de natureza formal: a soberania popular e o princípio do Estado de Direito (op. cit., p. 141-142). 
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despeito de a jurisprudência da República Alemã ter construído um sistema de valores, 

deduzindo-os do ordenamento constitucional. Segundo referido autor, esta foi a finalidade do 

constituinte espanhol ao identificar os denominados “valores superiores”: 

 

[...] señalar los objetivos máximos a realizar por el Derecho, como objetivos éticos. 

Es decir, se trata de superar el formalismo ético consistente en afirmar que todo 

Derecho regularmente creado es justo (cuando hablo de ‘regularmento creado’ 

quiero decir por el órgano competente habilitado para ello), introduciendo estos 

critérios materiales, expresión del máximo acuerdo y consenso social (PECES-

BARBA, 1986, p. 51). 

 

 Prossegue Peces-Barba (Ibid., p. 51-52): 

 

Al mismo tiempo, esse carácter histórico-racional evita caer en posiciones 

iusnaturalistas, a las que hubiera conducido, por ejemplo, la utilización del término 

‘principio’ en el artículo 1º, que hubiera sugerido la existencia de unos conceptos a 

priori que el Derecho positivo tenia que garantizar. Ciertamente ahora se intenta 

flexibilizar el concepto de Derecho natural haciéndolo compatible com posiciones 

como las que aquí defendemos, pero, me parece, el término tiene, además de un 

pasado glorioso, unas connotaciones más concretas que desdibujan y aconsejan 

abandonarlo. 

 

Constatando, mais adiante, que os valores superiores são a cabeça da Constituição 

material, finaliza Gregório Peces-Barba (Ibid., p. 52):  

 

El artículo 1º-1 expresa el esfuerzo por superar el positivismo que se cierra ea 

consideraciones éticas de contenido y que, en el plano moral, solo hace metaética, y 

al mismo tiempo no quiere expresar sus criterios éticos con lenguaje insnaturalista. 

Creo que em esse planteamiento está la explicación última de la utilización del 

término “valores superiores”. 

 

Ressaltando que “a quase totalidade dos sistemas constitucionais – senão todos – tem 

incorporado expressamente determinados valores, que passaram a permear todas as demais 

leis e atos normativos estatais, sob pena de se atribuir a estes a pecha de ilegitimidade”, 

afirma André Ramos Tavares (2001, p. 127-128) que “o acolhimento de valores fez com que 

se desmitificasse a neutralidade axiológica da Constituição, que vinha sendo apontada pela 

doutrina”. 

Apoiando-se em Crisafulli15, o professor brasileiro observa que “os princípios 

constitucionais, que até então eram meras pautas dogmáticas ou científicas, são convertidos 

em Direito positivo, com plena eficácia normativa”. Ou, nas palavras de Usera, também 

                                                 
15 (I Principi Costituzionali dell’Interpretazione ed Applicazione delle Leggi. Padova: CEDAM, 1939, p. 18, 

apud USERA, Interpretación Constitucional y Fórmula Política, p 151) 
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citado por Tavares, “a inovação consiste, pois, na declaração formal que uma Constituição 

realiza de sua inspiração ideológica” (USERA, 1939. apud TAVARES, 2001, p. 128).  

Em trabalho mais recente, Tavares (2002, p. 87) explicita:  

 

Os princípios constitucionais são normas presentes na Constituição que se aplicam 

às demais normas constitucionais. Isso porque são dotados de grande abstratividade, 

e têm por objetivo justamente imprimir determinado significado às demais normas. 

Daí resulta o que se denomina sistema constitucional, que impõe a consideração da 

Constituição como um todo coeso de normas que se relacionam entre si (unidade da 

Constituição). Os princípios constitucionais, portanto, servem de vetores para a 

interpretação válida da Constituição. 

 

Não se pode olvidar, contudo, como acentua o próprio André Ramos Tavares (2002, p. 

86), que o sistema constitucional é aberto, “encontrando-se em constante evolução, tendo em 

vista o contato com a realidade social, o que ocorre especialmente pelos valores albergados 

constitucionalmente”. 

Isto faz com que não possa haver, no plano constitucional, radical separação entre 

realidade e norma, pois eventual ênfase numa ou noutra direção, como adverte Konrad Hesse 

(apud CANOTILHO, 2002, p. 1163), “leva quase inevitavelmente aos extremos de uma 

norma despida de qualquer elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer 

elemento normativo” (HESSE, 1991, p. 14). 

Mais adiante, após posicionar-se contrariamente à tendência para a frequente revisão 

constitucional. Hesse explica que a interpretação tem significado decisivo para a consolidação 

e preservação da força normativa da Constituição. Segundo ele, a interpretação constitucional 

está submetida ao princípio da ótima concretização da norma. Desta forma, a interpretação 

adequada é “aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da 

proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação” 

(apud HESSE, 1991, p. 22-23). 

Em outras palavras, sintetiza Hesse: “uma mudança das relações fáticas pode – ou 

deve – provocar mudanças na interpretação da Constituição”. Não fosse assim, no seu 

entendimento, haveria “a supressão da tensão entre norma e realidade com a supressão do 

próprio direito” (apud HESSE, 1991, p. 23). 

Defendendo uma interpretação construtiva, que considera sempre possível e 

necessária, Hesse destaca que a dinâmica existente na referida modalidade de interpretação 

“constitui condição fundamental da força normativa da Constituição e, por conseguinte, de 

sua estabilidade. Caso ela venha a faltar, tornar-se-á inevitável, cedo ou tarde, a ruptura da 

situação jurídica vigente” (Ibid., p. 23). 
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Para concluir, os princípios, conforme salientam com absoluta propriedade Luiz 

Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, “são regras-mestras dentro do sistema 

positivo. Devem ser identificados dentro da Constituição de cada Estado as estruturas básicas, 

os fundamentos e os alicerces desse sistema”. 

Constitucionalistas de nomeada como Carlos Ari Sundfeld, Celso Ribeiro Bastos, José 

Joaquim Gomes Canotilho, José Afonso da Silva, Jorge Miranda e outros não menos 

brilhantes, também posicionam os princípios como vértice – balizador e de informação – de 

todo ordenamento jurídico, deixando claro que não pode haver contradição entre eles 

(princípios) e os preceitos legais. 

Carnelutti (1936 apud RODRIGUEZ, 1997, p. 20), consagrou a ideia de que princípios 

e preceitos legais não podem colidir: “os princípios gerais do direito não são algo que exista 

fora, senão dentro do próprio direito escrito, já que deveriam das normas estabelecidas. 

Encontram-se dentro do direito escrito como álcool no vinho: são o espírito ou a essência da 

lei”. 

Desta forma, a lei não pode divorciar-se dos princípios, sendo comum recorrer-se ao 

aforismo de que mais vale a observância dos princípios do que da própria lei, pois esta tem, 

necessariamente, de inspirar-se naqueles. 

 

3.2 Evolução e normatividade dos princípios: pós-positivismo  

 

Parece não haver dúvida, pois, que os princípios gerais do Direito foram sendo, ao 

longo do tempo, positivados nas Constituições, de início como norte meramente 

programático, mas, depois, com carga de normatividade intensa, exigindo concreção, ainda 

que a partir de uma interpretação construtiva, teleológica, consoante com a realidade social, 

como defende, com absoluta correção, Konrad Hesse. Ao discorrer sobre essa evolução, Paulo 

Bonavides (2003, p. 257) identifica, na normatividade, “o traço que é qualitativamente o 

passo mais largo dado pela doutrina contemporânea para a caracterização dos princípios”. 

Compartilhamos a opinião do autor de que a carência da normatividade dos princípios 

é tese superada, que representa “o entendimento a que se abraçava a velha Hermenêutica 

constitucional, doravante a caminho de uma ab-rogação doutrinária irremediável” (Ibid., p. 

257). 

A juridicidade dos princípios, ensina Bonavides (2003), passa por três distintas fases: a 

jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista. 
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Na primeira, a mais antiga e tradicional, a normatividade dos princípios é nula e 

duvidosa, contratando “com o reconhecimento de sua dimensão ético-valorativa de ideia que 

inspira os postulados de justiça” (BONAVIDES, 2003, p. 259). Fazendo referência a Bobbio, 

Bonavides anota: 

 

[...] por volta de 1880, um artigo de Vitorio Scialoja marcava o momento culminante 

da ascensão positivista, mediante uma certa desconfiança votada à equidade, a par 

de extrema e rígida confiança consagrada às leis, expressão ainda, ao nosso ver, de 

um culto da autoridade e dos Códigos (Ibid., p. 260). 

 

Com o positivismo jurídico, ocorre o ingresso dos princípios nos Códigos e na 

legislação infraconstitucional como um todo, na condição de fonte normativa subsidiária. 

Contudo, como pondera o constitucionalista brasileiro, “o juspositivismo, ao fazer dos 

princípios na ordem constitucional meras pautas programáticas supralegais, tem assinalado, 

via de regra, a sua carência de normatividade, estabelecendo, portanto, a sua irrelevância 

jurídica” (Ibid., p. 263). 

Na terceira fase, a do pós-positivismo, os princípios passam a ser tratados como 

direito. Corresponde referida fase, segundo Bonavides (Ibid., p. 264), “aos grandes momentos 

constituintes das últimas décadas do século XX”. Conforme o autor, “as novas Constituições 

promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal 

normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”, 

arremata Bonavides, de forma absolutamente lúcida (Ibid., p. 265). 

É na idade do pós-positivismo que tanto a doutrina do Direito Natural como a do velho 

positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo golpes profundos e crítica lacerante, provenientes 

de uma reação intelectual implacável, capitaneada, sobretudo, por Dworkin, jurista de 

Harvard. Sua obra tem valiosamente contribuído para traçar e caracterizar o ângulo novo de 

normatividade definitiva reconhecida aos princípios. 

Identificando em Jean Boulanger “o mais insigne precursor da normatividade dos 

princípios” (Ibid., p. 266), Bonavides acentua que os princípios são normas e as normas 

compreendem as regras e os princípios. Em outras palavras: as normas constituem gênero, do 

qual fazem parte as regras e os princípios16. Obtempera que Crisafulli não hesita “em 

                                                 
16 Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero acentuam que “[...] los Derechos están  formados por normas (y por otras 

entidades de las que aqui no nos ocuparemos, como las definiciones) y que las normas pueden, a su vez, ser 

reglas o princípio” (1991 , p. 106-107). O próprio Bonavides esclarece, mais adiante, em sua obra, que “pelo 

novo discurso metodológico a norma é conceitualmente elevada à categoria de gênero, do qual as espécies vêm 

a ser o princípio e a regra” (2003, p. 276). Esta também é a classificação adotada por André Ramos Tavares. 

Recomendável, a propósito, a leitura, no Capítulo II (Dos Preceitos Fundamentais), do item 2 (Das normas, 
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demonstrar que um princípio, seja ele expresso numa formulação legislativa ou, ao contrário, 

implícito ou latente num ordenamento, constitui norma, aplicável como regra [...] de 

determinados comportamentos públicos ou privados” (BONAVIDES, 2003, p. 273). 

Bonavides atribui a construção doutrinária da normatividade dos princípios, em grande 

parte, ao empenho da Filosofia e da Teoria Geral do Direito, na tentativa de encontrarem “um 

campo neutro onde se possa superar a antinomia clássica Direito Natural/Direito Positivo” 

(Ibid., p. 276). 

Esta, definitivamente, parece-nos ter sido a gênese desta nova característica da qual 

revestem-se atualmente os princípios, tendo sido válidos os esforços despendidos no sentido 

de sobrepujar as contradições entre as duas correntes, de tal sorte que não hesitamos, com 

Bonavides (Ibid., p. 285), em afirmar que também a jurisprudência dos princípios, enquanto 

“jurisprudência dos valores”, domina a idade do pós-positivismo. 

Pelas razões até aqui expostas, é possível concluir, parafraseando Bonavides (Ibid., p. 

288), que quem decepa um princípio – seja o legislador, na formulação das leis, ou o juiz, na 

interpretação dada ao caso concreto – “arranca as raízes da árvore jurídica”. Para nós, como 

para Bonavides, resta clara a demonstração do reconhecimento da superioridade e hegemonia 

dos princípios na pirâmide normativa; supremacia que não é unicamente formal, mas, 

sobretudo, material, e apenas possível na medida em que os princípios são compreendidos e 

equiparados e até mesmo confundidos com os valores, sendo na ordem constitucional dos 

ordenamentos jurídicos, a expressão mais alta da normalidade que fundamenta a organização 

de poder. 

Cotejando os princípios gerais de direito de outrora e os de agora, conclui Bonavides 

(Ibid., p. 292-293): 

 

Dantes, na esfera juscivilista, os princípios serviam à lei; dela eram tributários, 

possuindo no sistema o seu mais baixo grau de hierarquização positiva como fonte 

secundária de normatividade. 

Doravante, colocados na esfera jusconstitucional, as posições se invertem; os 

princípios, em grau de positivação, encabeçam o sistema, guiam e fundamentam 

                                                                                                                                                         
princípios e regras: um imprescindível esclarecimento terminológico preliminar) da obra do insigne professor 

(TAVARES, 2001, p. 106-112). Mas, José Afonso da Silva parece não concordar com a classificação. Diz ele 

que a doutrina de quem concebe regras e princípios como espécies de norma exigiria, para sua compreensão, 

“conceituação precisa de normas e regras, inclusive para estabelecer a distinção entre ambas, o que os 

expositores da doutrina não têm feito, deixando assim obscuro seu ensinamento”. Apesar de dizer que não 

entraria a fundo na questão, em nota (5) que identifica Canotilho como um dos adeptos da doutrina 

mencionado, citando obra conjunta em que participou o mesmo autor e em que, segundo ele, “se afirmar  que a 

norma se distingue do princípio porque contém uma regra, instrução, ou imposição imediatamente vinculante 

para certo tipo de questões”, Silva conclui: “ Vale dizer, então, que a distinção é feita entre princípios e 

normas, e estas diferem daqueles porque contêm uma regra” (SILVA, 2006, p. 92). 
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todas as demais normas que a ordem jurídica institui e, finalmente, tendem a 

exercitar aquela fundação axiológica vazada em novos conceitos de sua relevância. 

Alguns sistemas já lhes reconhecem a chamada “função informativa” ou função 

fundamentadora, ponto de partida para o inequívoco reconhecimento da liquidez da 

ascensão dos princípios aos andaimes mais elevados do ordenamento jurídico, onde 

costumavam aparecer ao começo como fontes meramente terciárias, de natureza 

civilista e supletória, ou seja, na expressão lapidar de Gordillo Cañas, “in extremis 

ante a fatalidade das lacunas legais”. . 

As Constituições fazem no século XX o que os Códigos fizeram no século XIX: 

uma espécie de positivação do Direito Natural, não pela via racionalizadora da lei, 

enquanto expressão da vontade geral, mas por meio dos princípios gerais, 

incorporados na ordem jurídica constitucional, onde logram valoração normativa 

suprema, ou seja, adquirem a qualidade de instância juspublicística primária, sede de 

toda a legitimidade do poder. Isto, por ser tal instância a mais consensual de todas as 

intermediações doutrinárias entre o Estado e a Sociedade. 

 

Finalmente, sintetizando o seu profícuo estudo a respeito da evolução dos princípios, o 

eminente constitucionalista brasileiro apresenta conclusões que nos parecem irrefutáveis: 

 

Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os 

seguintes resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação 

metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo 

teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga 

inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística (seu ingresso nas Constituições); 

a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos 

princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a 

proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; 

o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das 

Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do 

gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento 

doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência 

dos princípios (BONAVIDES, 2003, p. 294). 

 

Entre os juristas brasileiros que proclamavam a normatividade dos princípios, na 

mesma linha filosófica e científica dos constitucionalistas europeus ligados à teoria material 

da Constituição, Bonavides destaca Eros Roberto Grau17. Considera significativa também, no 

Direito Português, a posição de Jorge Miranda18. De nossa parte, encampamos as lições 

transcritas, por acreditarmos que elas realmente expressam a posição de relevo conferida aos 

princípios no Direito contemporâneo, com uma visão que facilita, até, a compreensão da 

dimensão e da importância da equidade como forma de interpretação e integração normativa. 

 

 

                                                 
17 O insigne prof. Eros Roberto Grau é categórico: “Princípio é norma jurídica”. Segundo ele, “os princípios, 

todos eles – os explícitos e os implícitos – constituem norma jurídicas. Norma jurídica é gênero que alberga, 

como espécies, regras e princípios – entre estes últimos incluídos tanto os princípios explícitos quanto os 

princípios gerais de direito” (GRAU, 2002, primeira parte, XXIII). 
18 Canotilho, constitucionalista português por nós citado, também faz menção a Jorge Miranda. 
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3.3 A Força normativa do princípio da proteção integral  

 

Feita a necessária exposição sobre a normatividade dos princípios, passemos, agora, a 

analisar, especificamente, o Princípio Constitucional da Proteção Integral. Ele está positivado, 

de forma expressa – e escrita, é bom que se enfatize! – no art. 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Adotando classificação proposta por Atienza e Manero 

(1991), é princípio em sentido estrito e não mera diretriz ou norma programática. 

Referido princípio, por conseguinte, exige concreção. Deve, necessariamente, pautar o 

exercício de poderes normativos, tanto na esfera de criação (e aí se dirige ao legislador, 

impondo-lhe conduta que, se não observada, estará desconforme com a Carta maior e será, 

sem dúvida alguma, inconstitucional) como na aplicação (neste sentido, dirige-se ao Estado-

Juiz, que deve aplicá-lo sem ao menos pestanejar na solução dos casos que lhe são submetidos 

à apreciação). 

No plano não normativo, o Princípio da Proteção Integral deve guiar o comportamento 

de governantes e governados, em ações ou abstenções (ou, caso se prefira, no agir de forma 

comissiva ou omissiva), pois estes são os destinatários finais das normas jurídicas em geral, 

nos termos do comando concreto emergente do art. 227 da CF/88.  

Não demorou muito para que o legislador infraconstitucional, no afã de conferir 

eficácia ao princípio constitucional, também positivasse. A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no título I, em suas disposições preliminares, 

estabeleceu, de forma taxativa e categórica, no art. 1º: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente”.  

Em comento ao referido artigo, explica Antônio Chaves (1997, p. 51) o significado de 

proteção integral: 

 

Quer dizer amparo completo, não só da criança e do adolescente, sob o ponto de 

vista material e espiritual, como também a sua salvaguarda desde o momento da 

concepção, zelando pela assistência à saúde, e bem-estar da gestante e da família, 

natural ou substituta da qual irá fazer parte.  

 

Para Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 23), a proteção integral “constitui-se em 

expressão designativa de um sistema onde crianças e adolescentes figuram como titulares de 

interesses subordinantes frente à família, à sociedade e ao Estado”. Segundo referido autor, na 

construção da ideia de proteção integral, partiu da manifesta obviedade (Ibid., p. 24):  
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Crianças e adolescentes reclamam proteção jurídica frente à família, à sociedade e 

ao Estado, entidades que não raras vezes, a pretexto de protegê-los, negam seus 

interesses, entre os quais os mais básicos. Integral, portanto, no sentido, de 

totalidade de suas relações interpessoais, sem qualquer tipo de exclusão.  

 

Cumprindo o comando normativo constitucional, o Estatuto disciplinou os direitos 

fundamentais da Criança e do Adolescente: direito à vida e à saúde (arts. 7º a 14); direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade (arts. 15 a 18); direito à convivência familiar e 

comunitária (arts. 19 a 52); direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer (arts. 53 a 59); 

direito à profissionalização e à proteção ao trabalho (arts. 60 a 69), sendo os últimos aqueles 

em relação aos quais mais nos deteremos na presente dissertação. 

Note-se que não é uma proteção qualquer que é assegurada à criança e ao adolescente 

pela Constituição Federal, pelo Estatuto já referido e por outras normas (inclusive convenções 

internacionais ratificadas) que conferem substância ao referido princípio: é uma proteção 

rotulada integral. A adjetivação, na hipótese, não é aleatória e nem despropositada. Teve 

finalidade de realçar que essa especial proteção, que tem caráter de absoluta prioridade, deve 

ser total, completa, cabal, envolvendo, como agentes de sua efetivação, família, sociedade e 

Estado.  

Veja-se que referida proteção se espraia por todos os ramos do Direito. Restringindo-

nos aos aspectos trabalhistas dela derivados, convêm lembrar que o Direito do Trabalho, no 

seu todo, já é informado – e formado – a partir dos pilares que sustentam o Princípio da 

Proteção, uma vez que, “ao invés de inspirar-se num propósito de igualdade, responde ao 

objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das partes: o trabalhador” 

(RODRIGUES, 1997, p. 28). 

O princípio da Proteção, específico do Direito do Trabalho, consagra a igualdade 

jurídica, tornando possível, a partir dessa preocupação central, “alcançar-se uma igualdade 

substancial e verdadeira entre as partes” (Ibid. loc. cit.). Implica, conforme Ruprechet (1995, 

p. 9), “uma violação do tradicional princípio da igualdade jurídica das partes, inclinando-se a 

favor de uma delas para compensar certas desvantagens” (sociais, econômicas, 

acrescentaríamos para completar a ideia do consagrado jurista argentino).  

Embora haja quem sustente a desatualização e morte do Princípio da Proteção19, não 

hesitamos em advogar sua atualidade e vigor. Aliás, dentro da concepção aristotélica de que 

                                                 
19 Entre os juristas pátrios, Arion Sayão Romita revelou-se um dos mais contundentes críticos ao princípio da 

Proteção que, segundo ele, está em xeque. “Surgem oposições ao princípio da proteção x princípio da 

flexibilização ou, com maior ênfase na visão política: princípio autoritário e corporativista x princípio da 

democracia”, destaca em ensaio (2003, p. 22). Para Romita, “não constitui função do direito – de qualquer dos 
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igualdade é justamente tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na 

exata medida da desigualdade que exista entre eles, pensamos que o Princípio da Proteção 

está para o Direito do Trabalho, como o Princípio da Isonomia para o direito de um modo em 

geral. 

Não se pode olvidar que, no art. 1º, estabelece a Carta Magna vigente, como alguns 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, 

a dignidade da pessoa humana (III) e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (IV). 

Em alusão a este último inciso, discorre o constitucionalista brasileiro Prof. Vidal Serrano 

Nunes Júnior, sobre a gênese dos direitos sociais (2009, p. 63-69):  

 
Direitos sociais, com efeito, envolvem uma ampla seara de direitos, como, por 

exemplo, os de proteção do trabalho, o direito a saúde e o direito a educação. 

Naqueles florescem disposições como as que limitam a jornada de trabalho, impõem 

pisos salariais e asseguram participação nos lucros da empresa, mas também outras 

que indicam a existência do direito de greve e do direito de sindicalização, além de 

outras formas organizatórias mais específicas. 

[...] 

a) Direito subjetivo. Os direitos sociais devem ser identificados a partir de uma 

dimensão subjetiva, como direitos a prestações públicas que, materializadas por 

meio de serviços e ações do Poder Público, permitam que o indivíduo partilhe 

dos benefícios da vida em sociedade. Neste caso, pressupõe-se a existência de 

segmentos da sociedade de mandatários de prestações estatais para a satisfação 

de necessidades materiais básicas. Cogita-se aqui de prestações públicas como as 

que devem ocorrer em matéria de educação e saúde.  

b) Atividade normativo-reguladora do Estado. Os direitos sociais devem ser 

enfocados a partir da premissa de que as relações sociais, se engendradas 

naturalmente, sem a intervenção do Estado, acabam por espelhar a correlação de 

forças no aparelhamento do fenômeno produtivo. Desse modo, as relações 

jurídicas estabelecidas se ressentem de uma atividade moduladora do Estado, 

que, verificando a existência de uma desigualdade ingênita em tais relações, 

deve, sobretudo por meio de leis, definir padrões de comportamento que coíbam 

o abuso do poder econômico. É o que ocorre nas relações de trabalho ou nas 

relações de consumo. Note-se que não houvesse normas jurídicas limitando a 

jornada, estabelecendo direito ao repouso o definindo piso de salário, existiriam 

situações – aliás, historicamente constatadas – de submissão absoluta do 

trabalhador.  

c) Instrumentos assecuratórios. Os direitos sociais devem englobar mecanismos que 

permitam aos próprios indivíduos a proteção dos interesses envolvidos. A antiga 

dicotomia entre direitos e garantias fundamentais tem aplicação especifica em 

relação aos direitos sociais. Com efeito, de um lado existem normas que, quer 

estabelecendo prestações públicas, quer normatizando relações econômicas, 

declaram direitos. Ao mesmo tempo, existem disposições predispostas a fornecer 

garantias, vale dizer, instrumentos assecuratórios desses direitos. Podemos dizer 

                                                                                                                                                         
ramos do direito – proteger alguns dos sujeitos de cada relação social. Função do direito é regular a relação em 

busca da realização do ideal de justiça” (ROMITA, 2003, p. 23). Dizendo dentre outras coisas, que se foi 

válido outrora, hoje ele não o é mais e que “Princípio que hoje não existe, não existe mesmo, isto é, jamais 

existiu” (p. 25); que a proteção conferida fortalece o protetor e debilita o protegido (p. 29); que “não cabe ao 

Estado-legislador, menos ainda ao Estado-juiz, proteger o trabalhador”, que a Carta de 1988 reverencia o 

autoritarismo e o corporativismo (p. 31), representando “a vitória do retrocesso, o apego às concepções 

retrógradas impostas pelo Estado Novo e, assim, impede a democratização das relações de trabalho no Brasil” 

(p. 32), Romita apresenta juízo hostil e lacerante em relação ao princípio em tela. 
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que existem instrumentos genéricos também aplicáveis na órbita dos direitos 

sociais, como o acesso a jurisdição, como também instrumentos específicos, 

como a greve, a organização dos trabalhadores em sindicatos, o dissídio coletivo 

e as convenções coletivas de trabalho.  

 

Na hipótese declinada, a consagração do direito social não se fez pela definição de um 

direito subjetivo frente ao Estado, mas pela criação de um sistema jurídico de ordenação das 

relações entre particulares, em que a vontade constitucional, ou legal, faz-se inserir no 

conteúdo da relação jurídica a ser travada entre as partes da relação jurídico-privada, como 

estabelecida entre o trabalhador infantil e o empregador.  

Nesse caminho, entendemos que as normas consagradoras de direitos sociais devem, 

em primeiro lugar, receber a salvaguarda quanto ao seu caráter estritamente jurídico, o que as 

faz dotadas de sanção e exigibilidade. Em segundo lugar, devemos interpretá-las à luz da 

forma como foram positivadas, pois daí é que se pode extrair o propósito da Constituição, 

inclusive quanto à sua eficácia e aplicabilidade. Em terceiro lugar, os direitos sociais, 

porquanto sancionáveis, obrigatórios e exigíveis, são, cada qual ao seu modo, dotados de 

justiciabilidade, pena de subversão do princípio esculpido pelo art. 5, XXXV, de nossa Lei 

Maior. 

Vê-se também a supremacia aludida – salientamos no trabalho mencionado – no Título 

VII (Da Ordem Econômica e Financeira), Capítulo I (Princípios Gerais da atividade 

econômica), no qual a Constituição determina que a ordem econômica seja fundada na 

valorização do trabalho humano, com a finalidade de assegurar a todos existência digna (art. 

170, caput), tendo também como princípio – que não colide e deve conformar-se com os 

anteriores – a busca do pleno emprego (art. 170, VII). 

No Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), a Constituição Federal 

assentou, no art. 5º, o princípio da igualdade, prevendo tratamento isonômico para todos. Mas 

não se pode pensar apenas em igualdade formal, perante a lei. O estágio atual da interpretação 

constitucional do referido princípio permite, segundo Carmem Lúcia Antunes Rocha (1990, p. 

39), concluir que:  

 

[...] o direito abandona a veste nobre que recobriu e ganha os uniformes das fábricas. 

O Direito faz-se forma e força de ação. O princípio jurídico da igualdade refaz-se na 

sociedade e rebaliza conceitos, reelabora-se ativamente, para igualar iguais 

desigualados por ato ou com permissão da lei. O que se pretende, então, é que a 

“igualdade perante a lei” signifique “igualdade por meio da lei”, vale dizer, que seja, 

a lei o instrumento criador das igualdades possíveis e necessárias ao florescimento 

das relações justas e equilibradas entre pessoas. Há se desbastarem, pois as 

desigualdades encontradas na sociedade por desvirtuamento socioeconômico, o que, 

impõe, por vezes, a desigualação de iguais sob o enfoque tradicional.  
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Ora, se o trabalhador em geral, por ser considerado social e economicamente 

hipossuficiente, tem constitucionalmente assegurada a proteção, o que deveria ocorrer – 

particularmente no que trata o trabalho – em relação aos infantojuvenis? – A resposta é de 

obviedade ululante: referida proteção deve, necessariamente, ser reforçada. É por isso que a 

proteção conferida a esses seres humanos, em peculiar condição de desenvolvimento (como 

define o art. 6º, do ECA), tem um “plus”: ela é integral e absolutamente prioritária.  

No campo dos princípios, a uma relação de trabalho envolvendo adolescente todos se 

aplicarão: proteção (desdobrado: in dubio pro operário, aplicação da norma mais favorável e 

condição mais benéfica), irrenunciabilidade, continuidade da relação de emprego, primazia da 

realidade, razoabilidade e boa-fé. Mas com uma carga mais intensa ainda, pois devem ser 

ajustados à peculiar condição em que se encontra o trabalhador, de pessoa em 

desenvolvimento.  

E o tratamento normativo diferenciado se justifica. Referindo-se ao Direito do 

Trabalho (e à proteção dele derivada), Chaim Perelman (1999, pp. 221-222) enfatiza:  

 

Quando as relações são econômica e socialmente desiguais, a liberdade conduz à 

liberdade conduz à opressão do mais fraco; buscar-se-á protegê-lo com leis 

imperativas, que limitam o campo de liberdade contratual: passar-se-á do regime de 

“autonomia da vontade”, para a determinação de um estatuto do trabalhador 

elaborado no século XX por esse ramo do direito social que recebeu o nome de 

Direito do Trabalho. Para evitar que uma igualdade de tratamento teórica aplicada a 

situações desiguais redunde em consequências iníquas, uma nova legislação social, 

visando proteger o operário e o empregado, favorecerá, em vários pontos de vista, de 

modo que se compense a desigualdade real entre os contratantes.  

 

Conforme sentenciou Ripert, “a experiência demonstra que a liberdade não basta para 

assegurar a igualdade, pois os mais fortes depressa se tornam opressores” (RIPERT apud 

SÜSSEKIND, 2000, p. 83). Diríamos, parafraseando o religioso francês Jean Baptiste Henri 

Dominique Lacordaire (1802-1861): nas relações entre o forte e o fraco, entre o rico e o 

pobre, a liberdade escraviza e a lei liberta. A frase que se tornou célebre e permanece atual 

como nunca, é aqui reproduzida sem fonte certa e sem preocupação com a literalidade.  

Note-se que a Constituição Federal responsabilizou a família, a sociedade e o Estado 

pela prioritária proteção a ser destinada aos infantojuvenis. Todos têm obrigações, de cunho 

prospectivo e preponderantemente comissivo (fazer), mas também de natureza comissiva (não 

fazer), nos seus campos distintos de atuação, sendo igualmente responsáveis, “não cabendo 
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como Dalmo de Abreu Dallari (2002, p. 22) – a quaisquer dessas entidades assumir 

exclusividade as tarefas, nem ficando uma delas isentas de responsabilidade”20. 

A família, que tem responsabilidade universalmente reconhecida como um dever 

moral, decorrente da consanguinidade e do fato de ser o primeiro ambiente em que a criança 

toma contato com a vida e no âmbito da qual o adolescente tem a possibilidade de revelar 

mais rapidamente suas deficiências e as agressões e ameaças que estiver sofrendo 

(DALLARI, 2002), deve assegurar a integridade física, a formação psíquica e moral, 

proporcionar o que de melhor houver e estiver ao seu alcance para um desenvolvimento sadio 

e completo da criança e do adolescente. Esse papel, portanto, conduz a um dever negativo: o 

do não abandono.  

A comunidade (como acrescentou o art. 4º, do ECA, a título de reforço e maior 

proximidade ambiental) e a sociedade – organizada – em geral, devem facilitar a integração 

daqueles que estão em formação, respeitando sua individualidade como pessoa e 

empreendendo todos os meios possíveis para ajudar a desenvolver suas potencialidades, 

participando ainda, por meio de organizações representativas (ONGs), da formulação de 

políticas voltadas para o atendimento infantojuvenil e do controle das ações em todos os 

níveis, como estatui, aliás, o art. 2014, II, da CF. 

O Estado, personificado no Poder Público pelo ECA, tem por sua vez, o dever de 

elaboração legislativa, compatível com o princípio acolhido, adotando, nos seus três níveis 

(União, Estados e Municípios) providências que assegurem às crianças e aos adolescentes o 

acesso aos seus direitos, que proporcionem a necessária proteção por meio do 

desenvolvimento de ações governamentais direcionadas, políticas públicas e sociais de 

inclusão, prestando educação, investindo na saúde, proporcionando uma tutela jurisdicional 

diferenciada, enfim, convertendo impostos em bem-estar, o que nada mais é que a sua 

obrigação.  

A proteção integral aludida, no plano trabalhista, compreende, notadamente o direito à 

profissionalização de adolescente, o desenvolvimento de programas de integração social do 

adolescente portador de deficiência por meio de treinamento para o trabalho, o respeito à 

                                                 
20 “O cidadão de papel: A infância, a adolescência e os Direitos Humanos no Brasil”, é o título do livro de 

Gilberto Dimenstein, no qual o jornalista reproduz o retrato do drama vivido por crianças e adolescente no 

Brasil. Como conclusão de sua obra, indaga (p. 153): “Será que aquela pergunta do começo do livro sobre o 

que tem comum entre você e o menino de rua é mesmo maluca? Ou será que o Brasil esta com uma infecção e 

o menino de rua – um cidadão com direitos garantidos apenas no papel – é o termômetro dessa febre? E pela 

situação do menino de rua, o Brasil esta com uma infecção tão forte que torna o próprio país uma democracia 

de papel”.  
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idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho (protegendo, assim, as crianças), a 

garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e, como não poderia deixar de ser, garantia 

ao acesso à escola.  

Se todos cumprirem a sua parte, as pessoas, durante a infância e a juventude, poderão 

desfrutar, de fato e na sua plenitude, das conquistas que o ordenamento jurídico lhes assegura, 

com mais direitos do que aqueles conferidos aos cidadãos adultos, justamente em razão do 

peculiar prestígio da vida em que se encontram, ou seja, do seu desenvolvimento incompleto.  

 

3.4 Desdobramento do princípio da proteção integral  

 

O princípio da proteção integral, conforme classificação proposta por Ricardo Tadeu 

Marques da Fonseca (1995) desdobra-se em seis outros: da Cidadania, do Bem Comum, da 

Condição Peculiar da Pessoa em Desenvolvimento, do Atendimento Prioritário, da Ação 

Paritária e da Proteção Especial ao Trabalho e à Educação do Adolescente Portador de 

Deficiência.  

 Os três primeiros, de acordo com ele, foram identificados por Edson Seda (1994 apud 

FONSECA, 1995, p. 100) e encontram-se positivados no art. 6º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: “Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”. 

Os demais, conclui-se por inferência, foram encontrados pelo autor combativo 

integrante do Ministério Público do Trabalho, que tem se dedicado com afinco ao estudo de 

questões relacionadas ao trabalho das crianças e adolescentes. Dado o grau de abstração das 

normas mencionadas, concordamos, na esteira do já exposto anteriormente, que elas podem 

ser classificadas como princípios.  

Registre-se, porém, que o legislador, no próprio ECA e em legislação esparsa, já 

cuidou de dar concreção a muitos deles, ainda que de forma parcial. Sempre oportuno lembrar 

que, reduzida a abstração e ampliada a densidade normativa, as normas de concreção passam 

a ser regras, o que não faz, porém, com que os princípios que as inspiram deixem de existir. 

Dessa forma, albergando os ensinamentos do doutor Procurador, passaremos a apresentá-los.  

 

 

 



 

 

 

58 

3.4.1 Princípio da cidadania 

 

Em comentário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem delineada a situação 

por Paolo Vercelone, Juiz de Direito italiano (2002, p. 20):  

 

Crianças e adolescentes não mais pessoas capitis deminutae, mas sujeitos de direitos 

plenos; eles têm inclusive mais direitos que outros cidadãos, isto é, eles têm direitos 

específicos [...]; e estes direitos específicos são exatamente aqueles que têm que lhes 

assegurar o desenvolvimento, o crescimento, o cumprimento de suas 

potencialidades, a tornarem-se cidadãos adultos livres e dignos.  

 

Segundo Fonseca (1995, p. 100-101), Edson Seda concebe a cidadania de forma mais 

ampla do que a doutrina clássica, pois a cidadania materializa-se não apenas quando da 

aquisição da participação política, ou da capacidade dos exercícios dos atos jurídicos, 

vislumbrando-a referido autor “sob a perspectiva social, no sentido de que o cidadão é todo 

aquele povo, a quem deve o Estado estender as benesses inerentes ao pleno desenvolvimento 

do potencial humano”.  

Embora em desenvolvimento, segundo raciocina Seda, “os pequenos cidadãos são 

pessoas plenas a quem se devem direitos prioritários, bem como, de quem se podem exigir 

deveres”. Sugestiva, transcreve-se a argumentação, extraída originariamente da obra 

“Constituir o Passado”, série “Direitos da Criança”, da Editora Malheiros (1993 apud 

FONSECA, 1995, p. 101):  

 

Os conceitos de infância e de adolescente, com seu profundo conteúdo ontológico, 

foram acolhidos por nosso Direito Positivo. É menor quem não é maior. É maior 

quem pode se autodeterminar na sociedade. É criança ou adolescente quem, perante 

a natureza (ontológica), vive a condição infanto-juvenil objetivamente observável no 

desenvolvimento pessoal de cada um. É daí que vem o princípio de que, em seu 

desenvolvimento, crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos vivem na plenitude 

da condição humana - o respeito a essa condição que é de todos, está na base do 

conceito de cidadania, em seu sentido moderno.  

 

Acrescenta Fonseca (Id.) que, mesmo no conceito tradicional de cidadania, que 

pressupõe a possibilidade de votar e ser votado e de exercício dos atos da vida civil, a CF e o 

ECA conferiram poderes-deveres às crianças e aos adolescentes, incluindo-os, de forma 

tutelada, na vida cívica. Exemplifica com a faculdade que adolescentes com mais de 16 anos 

têm de votar, “ou o conteúdo do art. 53, do ECA, que confere às próprias crianças e 

adolescentes, o direito de contestar os métodos educacionais e de serem respeitados pelos 

educadores, bem ainda, a participação política em entidades estudantis” (Ibid., p. 102).  
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Lembramos aqui, também, as hipóteses de emancipação (art. 5º, do Código Civil de 

2002), agora acrescidas da “existência da relação de emprego” (inciso V), desde que, em 

função dele, tenha o adolescente economia própria.  

Concordamos com Dallari, citado por Fonseca (1995, p. 101), ser erro grave, “que 

ofende o direito de ser, conceber a criança como apenas um projeto de pessoa, como alguma 

coisa que no futuro poderá adquirir a dignidade de um ser humano”. Não há dúvida de que a 

criança, ou o adolescente, são pessoas e, como tais, merecedoras do respeito que é devido na 

mesma medida a todas as pessoas. 

Inquieta-nos, entretanto, é preciso confessar, a utilização, num trabalho jurídico, do 

termo cidadania num contexto em que não haveria preenchimento de todos os requisitos para 

a sua plenitude. Os direitos da cidadania, conforme Jose Afonso da Silva, “adquirem-se 

mediante alistamento eleitoral na forma da lei” (2003, p. 345). 

 No entanto, dentro dessa concepção proposta, considerando que a Carta Magna 

assegurou direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes e, bem assim, que é objetivo 

fundamental da República promover o bem de todos, sem quaisquer preconceitos, inclusive 

de idade (art. 3º, III, da CF), sendo vedada ainda, por essa razão, no plano trabalhista, a 

diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão (art. 7º, XXX, da 

CF), resolvemos, ao menos por ora, manter a classificação proposta e, bem assim, a 

denominação do princípio.  

Isto porque, no sentido técnico jurídico formal, no mínimo, a criança e o adolescente 

têm direito ao “preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, como 

ensina o art. 53, do ECA, ao passo que, no plano social, apenas não lhes é conferido o poder 

de voto e ainda não possuem capacidade civil plena.  

Por outro lado, não há dúvida que se busca o pleno exercício da cidadania universal. É 

fato, ainda, que as crianças e os adolescentes de hoje serão os cidadãos de amanhã, com 

direito de votar e de serem votados. Obterão plena capacidade civil aos 18 anos (em regra). 

Nesse sentido, a aplicação do princípio de modo peculiar às crianças e adolescentes se 

justifica.  

É bom que se diga que, conforme o ECA, sem prejuízo da proteção integral que lhes 

deve ser conferida prioritariamente, a criança e o adolescente “gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana” (art. 3º). Assim, devem ter asseguradas todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de facultar-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, 
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espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, como preceitua o mesmo 

dispositivo. 

 

3.4.2 Princípio do bem comum 

 

É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, como já salientado, 

promover o bem de todos, sem discriminação, inclusive em decorrência da idade (art. 3º, IV, 

da CF). O ECA, além de afirmar, no art. 6º21, que, “na interpretação desta Lei, levar-se-ão em 

conta os fins sociais a que ela se dirige”, o que se aplica ao ordenamento jurídico como um 

todo (art. 5º da LINDB)22, foi também expresso em determinar, de forma particularizada, a 

observância do intérprete, das “exigências do bem comum”. 

As exigências do bem comum devem ser vistas num contexto em que, na perspectiva 

do Direito do Trabalho, as crianças tenham assegurado o direito de brincar e estudar, sem ter, 

por exemplo, de trocar brinquedos e bancos escolares por pesadas enxadas, quando ainda nem 

forças para manejá-las possuem.  

O bem comum tem, ainda, de inserir-se num contexto em que seja assegurado o direito 

ao não trabalho para aqueles que ainda não alçaram a idade mínima. Em que se garanta, não 

só às crianças, mas também aos adolescentes, condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento físico, moral, psíquico e intelectual. Que se permita a profissionalização e o 

preparo adequado para o ingresso no mercado de trabalho não apenas dos aquinhoados 

economicamente, mas também aos meninos e meninas pobres, desassistidos de dinheiro e 

sorte.  

 

3.4.3 Princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento 

 

Prossegue Ricardo Marques da Fonseca (1995, p. 103) dizendo que referidas normas 

devem “mantê-los livres de qualquer fator inibidos da plena aquisição do desenvolvimento 

físico, moral e intelectual. Para tanto, devem ser instituídas leis específicas para as crianças e 

                                                 
21 O art. 6º do ECA, segundo José Tavares da Silva, “é o dispositivo eixo” que deve mover todo o Estatuto. “A 

regra básica dessa hermenêutica é a consideração que o intérprete terá sempre em mente de que o direito 

estatutário é especialmente protetor. A redação defeituosa de alguns dispositivos, os erros as técnicas 

legislativas e outros, impropriedades de expressões, por vezes contratadas no texto desta lei provocam dúvidas 

que o interprete deve dirimir recorrendo a este art. 6º, como bússola que indica o norte”. 
22 Art. 5º da LINDB: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum”.  
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os adolescentes”. É a hipótese, por exemplo, de vedar qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos (protegendo crianças e adolescentes até esta faixa etária), ou de proibir 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a adolescentes. 

A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento traz algumas implicações, 

segundo Antônio Carlos Gomes da Costa (1996, p. 39-40):  

 

[...] primeiramente, o reconhecimento de que a criança e o adolescente não 

conhecem inteiramente seus direitos, não tem condições de defendê-los e fazê-los 

valer de modo pleno, não sendo assim capazes, principalmente as crianças, de suprir, 

por si mesmas, as suas necessidades básicas. 

A afirmação da e criança e adolescente em desenvolvimento não pode ser definida 

apenas a partir do que a criança não sabe, não tem condições e não é capaz. Cada 

fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida de singularidade e de 

completude relativa, ou seja, a criança e adolescente não são seres inacabados, a 

caminho de uma plenitude a ser consumada com a idade adulta, enquanto portadora 

de responsabilidades pessoais, cívicas e produtivas plenas. Cada etapa é, à sua 

maneira, um período de plenitude que deve ser compreendida e acatada pelo mundo 

adulto, ou seja, pela família, pela sociedade e pelo Estado.  

 

Ao nosso sentir, a ênfase dada para a condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento de crianças e adolescentes tem o fito de realçar as desigualdades existentes 

entre estes e os adultos, como ser uma tutela diferenciada, tuitiva. José de Farias (2002, p. 17) 

define pessoa em desenvolvimento como a “pessoa humana em fase de imaturidade 

biopsíquico-social por ser menor de 18 (dezoito) anos de idade, segundo a presunção legal”.  

 

3.4.4 Princípio do atendimento 

 

 Trata-se de proteção que deve ser dada com absoluta prioridade, como determina a 

Constituição (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º). Por absoluta 

prioridade deve ser entendido o direito de a criança e o adolescente serem atendidos em 

primeiro lugar. 

 A criança e o adolescente deverão, segundo Wilson Donizeti Liberati (2002, pp. 16-

17), “estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes”. Expõe o autor que 

entende por absoluta prioridade na área administrativa:  

 

[...] enquanto não existirem creches e escolas, postos de saúde, atendimento 

preventivo e emergências às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deveriam 

asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, monumentos artísticos, etc., por que a 

vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras de 

concreto que ficam para demonstrar o poder do governante.  
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Complementando a ideia de prioridade, o parágrafo único do art. 4º do ECA descreve 

que a mesma compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência de formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção a infância e à 

juventude.  

A enumeração, conforme bem lembrado por Dallari (2002, p. 27), é meramente 

exemplificativa, “não estando aí especificadas todas as situações em que deverá ser 

assegurada a preferência à infância e à juventude, nem todas as formas de assegurá-la”. Ou 

seja: não é exaustiva, “representa o mínimo exigível e é indicativa de como se deverá dar 

efeito prático à determinação constitucional”.  

Tal prioridade não pode ser, entretanto, levada a extremos, a ponto de consagrar o 

absurdo, como adverte José de Farias Tavares (2002, p. 16):  

 

Deve-se levar em conta a relatividade do dever aqui imposto. A hierarquia dos 

valores sociais que a ordem jurídica tutela, em geral, não pode ser atropelada pela 

primazia absoluta. Tanto que, por exemplo, o ato de salvar uma vida em perigo 

iminente, seja de quem for, deve preferir a obrigação de atender uma criança ou 

adolescente em situação de fato que não tenha essa gravidade. Como seria absurdo 

deixar de prestar socorro a um acidentado exangue ou um velho acometido de mal 

súbito, para ocupar-se, nesse exato momento, de entreter uma criança um ou mesmo 

levá-la a uma aula que se inicia em sua escola. Casos em que o desvio de conduta 

configuraria o crime de omissão previsto no Código Penal, art. 135, cuja 

responsabilidade não poderia ser por isso ilidida. Guardando-se as proporções, 

obviamente, deve-se dar preferências às crianças e adolescentes, segundo as 

circunstâncias em atendimento aberto ao público. Assim, como na elaboração da 

política orçamentária que terá que priorizar benefícios à população infanto-juvenil.  

 

De qualquer modo, e para concluir, se alguma dúvida houver, a solução deve ser dada 

priorizando a criança ou o adolescente (in dúbio pro infans), não cabendo, na hipótese, 

interpretação restritiva, posto que o direito de precedência é assegurado no plano 

constitucional e reafirmado pela lei ordinária.  

 

3.4.5 Princípio da ação paritária 

 

O referido princípio está ligado à política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, que deve ocorrer por meio de um “conjunto articulado de ações governamentais 

e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 86, 
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do ECA). São mecanismos instituídos para garantir, fazer valer, tornar eficaz, o mandamento 

do art. 227 da Lei Maior. 

O ECA, no art. 88, II, estabeleceu como uma das diretrizes da política de atendimento 

da infância e juventude a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 

criança e dos adolescente, que “são órgãos deliberativos e controladores das ações em todos 

os níveis”, assegurando a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas. Ou seja, tanto ao Estado como à sociedade civil, nos três níveis e respeitadas 

as particularidades locais, incumbe agir e fiscalizar o cumprimento da legislação.  

Para se ter uma ideia da importância da atuação desses órgãos também para o Direito 

do Trabalho, a Portaria n. 702, de 18 de dezembro de 2001, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que estabelece normas para avaliação da competência das entidades sem fins 

lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, e 

que se proponham a desenvolver programas de aprendizagem (art. 430, II, da CLT) para 

adolescentes na faixa de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos de idade, estabelece em seu art. 1º, 

a obrigatoriedade de as referidas entidades procederem à inscrição desses junto ao conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, na forma do parágrafo único do art. 90 do 

ECA.  

 

3.4.6 Princípio da proteção especial ao trabalho e à educação do adolescente portador de 

deficiência  

 

Por fim, ínsito ao Princípio da Proteção Integral, encontra-se a proteção especial que 

deve ser conferida ao adolescente portador de deficiência, no tangente tanto à educação 

quanto ao trabalho. O art. 227, § 1º, II, da Constituição Federal, estabelece, como preceito de 

observância obrigatória pelo Estado: 

 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.  

 

O art. 54, III, do ECA, reproduzindo o disposto no art. 208, III, da CF, estipula o dever 

do Estado de assegurar às crianças e ao adolescentes portadores de deficiência atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, ao passo que o art. 
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66, do mesmo Estatuto, preceitua que “ao adolescente portador de deficiência é assegurado o 

trabalho protegido”.  

Há, ainda, a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto n. 

3.298, de 20 de dezembro do mesmo ano, que consolida as normas de proteção à pessoa 

portadora de deficiência; a Lei n. 10.845, de março de 2004, que institui o Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de 

Deficiência – PAED; a Convenção Internacional para eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Decreto n. 3.956, de outubro de 

2001); a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002 (Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS), que é 

o meio legal de comunicação e expressão de comunidade de pessoas surdas.  
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4 NORMAS GENÉRICAS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL 

 

O Direito do Trabalho tem como característica marcante a plurinormatividade. Já 

salientamos que o trabalho subordinado, em geral, é regido por normas inspiradas no 

princípio da proteção. No que tange ao trabalho infantojuvenil, como lembra Oris de Oliveira 

(1993, p. 6), a melhor doutrina reconhece que ele merece uma proteção diferenciada. A nossa 

Constituição Federal garante uma proteção especial, que deve ser conferida com absoluta 

prioridade (art. 227), positivando, no plano nacional, a denominada doutrina – no Brasil 

Princípio – da Proteção Integral. 

Segundo a origem e a composição dos órgãos das quais emanam, o Direito do 

Trabalho brasileiro possui fontes de produção estatal (Constituição Federal, Leis 

Complementares, Leis Ordinárias, Medidas Provisórias, etc.), fontes de produção 

internacional (Convenções e Recomendações da OIT ratificadas, etc.), fontes de produção 

mista (sentenças normativas) e fontes de produção profissional (Convenções, Acordos 

Coletivos, etc.). As fontes de produção profissional são classificadas como autônomas, 

enquanto as demais, como heterônomas. 

Em relação ao trabalho infantojuvenil, como salienta Oris de Oliveira (Ibid., p. 7), as 

heterônomas constituem a maioria, sendo que, a seu ver, a existência de pequeno número de 

normas autônomas de pouca expressão – o que é a mais pura verdade – “revela da parte dos 

parceiros sociais, especialmente dos sindicatos, das federações e confederações dos 

trabalhadores um desinteresse pelas reais condições de trabalho de milhares de crianças e de 

adolescentes”. 

Assim, são de ordem fisiológica, para que se permita o seu desenvolvimento normal 

sem os inconvenientes das atividades insalubres e penosas, o desenvolvimento cultural, para 

que o menor possa ter instrução adequada, o moral, para que seja afastado de ambientes 

prejudiciais à sua moralidade, e de segurança, para que não seja exposto aos riscos de 

acidentes do trabalho. 

 

4.1 Das espécies de trabalho do menor  

 

O trabalho do menor comporta as seguintes espécies: 
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a) Menor aprendiz (ECA, arts. 62 e 63 do ECA; CLT, arts. 428 e 429) é um contrato 

especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em um 

programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível 

com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com 

zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação;  

b) Menor aprendiz não empregado (CLT, art. 431) é o menor que tem aprendizagem 

ministrada por entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a assistência ao 

adolescente e à educação profissional, registrada no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) O trabalho socioeducativo do menor que é autorizado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 67), que assim considera aquele previsto em programa social, sob 

responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins 

lucrativos; 

d) O trabalho familiar (CLT, art. 402, parágrafo único) que é prestado “em oficinas 

em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a 

direção do pai, mãe ou tutor”, que não configura vínculo de emprego; 

e) O menor jornaleiro (CLT, art. 405, § 4º) é o que trabalha “nas localidades em que 

existem, oficialmente reconhecidas, instituições destinadas ao amparo dos menores 

jornaleiros”; 

f) O menor bolsista é aquele com menos de 14 anos de idade, cujo trabalho é 

compensado com uma bolsa e não com um salário (ECA). Uma observação: de 

acordo com o dispositivo constitucional, todo trabalho do menor de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, é vedado, daí o conflito que tais modalidades podem gerar 

com o texto constitucional;  

g) Primeiro emprego, com a finalidade de proporcionar ao jovem a oportunidade de 

obter uma primeira ocupação como empregado, foi instituído em 2003 (Leis ns. 

10.748 e 10.940, ambas de 2004) o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego para Jovens – PNPE. A finalidade é de atender a jovens com idade de 

dezesseis a vinte e quatro anos em situação de desemprego involuntário que, 

cumulativamente, não tenham tido vínculo anterior, sejam membros de famílias 

com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Há ainda as seguintes 

disposições sobre o instituto: no mínimo 70% (setenta por cento) dos empregos 
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criados no âmbito do PNPE serão preenchidos por jovens que ainda não tenham 

concluído o ensino fundamental ou médio; os contratos de trabalho, do programa, 

poderão ser por tempo determinado (duração mínima de 12 meses) ou 

indeterminados, sendo vedada a contratação de jovens que sejam parentes, ainda 

que por afinidade, até segundo grau, dos empregadores e sócios das empresas ou 

entidades contratantes; o programa não abrange o trabalho doméstico nem contrato 

de experiência; os empregadores terão subvenção econômica no valor de seis 

parcelas bimestrais de R$ 250,00 por empregado gerado. 

 

4.2 Da idade mínima para o trabalho  

 

A Constituição Federal, após o advento da Emenda n. 20, de 15 de dezembro de 1998, 

proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, exceto na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (catorze) anos (art. 7º, XXXIII). Eis a dicção do dispositivo constitucional, com 

a nova redação que lhe foi conferida: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos”. 

A indeterminação derivada do adjetivo “qualquer” significa que em nenhuma hipótese 

o trabalho será permitido para crianças ou adolescentes com idade inferior a dezesseis anos, a 

não ser na condição de aprendiz (e somente a partir dos catorze), porque esta é expressamente 

excepcionada pelo próprio texto constitucional. Ou seja: não importando em que condição ele 

seja desenvolvido, o trabalho, para aqueles que não completaram dezesseis anos e nem sejam 

aprendizes, é terminantemente vedado. 

No § 3º do art. 227, o legislador constituinte, uma vez mais, ao explicitar a 

abrangência da proteção especial que deve ser conferida às crianças e adolescentes, 

estabeleceu, no inciso I, “idade mínima de quatorze anos [o correto, após o advento da EC n. 

20/98, é dezesseis, mas o texto original ainda não foi alterado] para admissão ao trabalho, 

observado o disposto no art. 7º, XXXIII”. 

Na mesma linha, a CLT, no Título III (Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho), 

Capítulo IV (Da proteção do trabalho do menor), Seção I (Disposições Gerais), mantendo – 

mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 10.097, de 19.12.00, publicada no Diário 

Oficial da União em 20.12.00 – a terminologia “menor”, por nós abolida neste trabalho, 
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estabelece: “Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de 

quatorze até dezoito anos”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), no Título II (Dos Direitos 

Fundamentais), Capítulo V (Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho), estatui 

no Art. 60: “É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz”. 

No particular, o legislador não promoveu, também, a necessária reformulação no plano 

infraconstitucional, para adequar a lei ordinária à modificação decorrente da EC n. 20/98. A 

nova leitura que deve ser feita do artigo em referência é a seguinte: “É proibido qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

catorze”. Da forma como originalmente redigido, o dispositivo não foi recepcionado pelo 

texto constitucional vigente. 

Ademais, cumpre mencionar que a Lei Complementar nº 150/2015 veda a Contratação 

de menor de 18 anos para o Desempenho de Trabalho Doméstico, de acordo com a 

Convenção nº 182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com 

o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008. 

De qualquer modo, o art. 61 do ECA estatui que “a proteção ao trabalho dos 

adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei”, 

remetendo o intérprete para a CLT. Assim, a incongruência, a exemplo daquela verificada na 

esfera constitucional, não traz maiores transtornos, pois não remanesce dúvida sobre ser 

dezesseis anos a idade mínima para admissão ao trabalho, que é permitido, a partir de catorze 

anos, somente para aprendizes.  

 

4.2.1 A Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 da OIT sobre idade mínima 

 

Antes de tratarmos propriamente da Convenção e da Recomendação mencionadas 

acima, convém lembrar lições de Renato Rua de Almeida (1974), proferidas em tema diverso 

do aqui tratado, mas que agora são pertinentes. O Brasil, lembra o professor, “como todo 

Estado-membro da OIT, tem obrigações a cumprir em relação às normas internacionais do 

trabalho (convenções e recomendações) aprovadas em Convenção Internacional do Trabalho” 

(Ibid., p. 796). 

Essas obrigações, segundo Almeida (Op. cit., loc. cit.), compreendem “a de submeter 

as convenções e recomendações às autoridades competentes nacionais; a de, uma vez 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
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ratificada a convenção, aplicá-la convenientemente no direito interno, e, enfim, a obrigação de 

respeitar certas normas e princípios fundamentais da OIT”. Submetidas ambas – convenção e 

recomendação acima identificadas – aos procedimentos exigíveis, passou a primeira a 

incorporar o ordenamento jurídico interno e a última a servir de norte para o legislador e fonte 

de inspiração na adoção de políticas públicas nacionais relacionadas ao tema23. 

Pelo Decreto Legislativo n. 179, promulgado em 14 de dezembro de 1999, o 

Congresso Nacional, como lhe compete (art. 49, I, da Constituição Federal), aprovou os textos 

da Convenção n. 138 e da Recomendação n. 146 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, adotadas em junho de 1973, em 

Genebra, que passaram a vigorar em 1976. 

Referida Convenção entrou em vigor no Brasil em 28 de junho de 2002, nos termos do 

§ 3º do seu art. 12, após ter o Presidente da República baixado o Decreto n. 4.134, em 15 de 

fevereiro de 2002, em que, seu art. 2º prescreveu que “para os efeitos do art. 2º, item 1, da 

Convenção, fica estabelecido que a idade mínima para admissão a emprego ou trabalho é de 

dezesseis anos”. 

Cabe lembrar que a Convenção n. 138, já no seu art. 1º, prega a abolição efetiva do 

trabalho de crianças e a elevação progressiva da idade mínima de admissão ao emprego ou ao 

trabalho, de modo que seja possível aos adolescentes desenvolvimento físico e mental o mais 

completo possível. 

É preciso reconhecer, entretanto, que o Brasil, com a Emenda Constitucional n. 20/98, 

adotou idade mínima superior à preconizada pela Convenção Internacional. É que, como já 

salientado na seção 2 deste trabalho, a Convenção n. 138 estabeleceu, no art. 2º, § 3º, que a 

idade mínima a ser fixada não deveria ser inferior à idade em que cessa a obrigação escolar 

ou, em qualquer caso, a quinze anos. Ou seja, adotou a idade de 15 anos para, em regra, 

admitir a partir dela o ingresso de adolescentes no mercado de trabalho. 

Não obstante a previsão em questão, a Convenção n. 138 da OIT, no parágrafo 

seguinte (§ 4º do mesmo art. 2º), possibilita que o país membro, cuja economia e sistemas 

                                                 
23 O Brasil, ao retificar a Convenção n. 144 da OIT, citada como a “Convenção sobre a Consulta Tripartite”, que 

entrou em vigência no território nacional em 27 de setembro de 1995 (foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 

6, de 1º 6.89, do Congresso Nacional; ratificada em 27 de setembro de 1994 e promulgada pelo Decreto n. 

2.518, de 12.3.98), assumiu o compromisso de conferir efetividade máxima às normas internacionais. Deve, 

assim, promover consultas efetivas que envolvam representantes do Governo, empregadores e trabalhadores, 

sobre os assuntos relacionados com as atividades da Organização Internacional do Trabalho, da qual é 

membro. Tais consultas, dentre outras coisas, visam a elaborar propostas relativas “à obediência às convenções 

e recomendações em conformidade com o art. 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho” 

(art. 5º, “b”, da Convenção n. 144. SÜSSEKIND, 1998, p. 357). 
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educacionais não estejam suficientemente desenvolvidos, adote, após prévia consulta a 

organizações sindicais de empregados e empregadores, quando estas existirem, a idade 

mínima de catorze anos para o trabalho. 

Quando isto ocorrer, no entanto, haverá a necessidade de o país apresentar relatórios à 

OIT, nos quais serão declarados que subsistem os motivos para tal especificação ou que, a 

partir de determinada data, o país renunciaria ao direito de continuar amparando-se na referida 

previsão (art. 2º, § 5º, a e b da Convenção). 

A Recomendação n. 146 da OIT, suplementar à Convenção sobre idade mínima – que 

preconiza, dentre outras coisas, a adoção de políticas nacionais que conduzam ao pleno 

emprego; atenuem a pobreza; assegurem às famílias padrões de vida e de renda que tornem 

desnecessário recorrer à atividade econômica das crianças; e a frequência de crianças e 

adolescentes em escolas de tempo integral ou a participação em programas aprovados de 

orientação ou formação profissional –, sugere dezesseis anos como a idade ideal. 

Nesse sentido, pode-se observar que o Brasil encontra-se, hoje, em posição confortável 

perante a comunidade internacional no aspecto da idade mínima para o trabalho, pois a 

Recomendação n. 146 estabelece que “os membros da OIT deveriam fixar com o objetivo a 

elevação progressiva para dezesseis anos da idade mínima [...]” (art. 7º, I), salientando, ainda, 

no parágrafo seguinte, que quando a idade mínima fixada for inferior a quinze anos, “urgem 

medidas imediatas para elevá-la a esse nível”. 

Assim, o que para muitos ainda é uma meta a ser atingida, para o Brasil, já é uma 

realidade positivada na Constituição Federal e na legislação ordinária. No entanto, como a 

idade permitida seria de quinze anos e considerando que, para países em desenvolvimento, 

como é o caso do nosso, seria possível a fixação da idade em 14 anos para ingresso no 

mercado de trabalho, críticas têm sido feitas.  

 

4.2.2 Crítica à idade mínima fixada no Brasil e as alegações mais frequentes para reabilitar 

o trabalho infantil  

 

Diante da situação acima retratada, inevitáveis são as críticas à postura adotada pelo 

Brasil. A constatação de que o trabalho infantil (na concepção adotada na seção 2, ou seja, 

assim considerada toda prestação de serviços realizada por adolescente com menos de 16 

anos, exceto se aprendiz, quando a idade permitida é 14) continua a ser uma dura realidade no 

país suscita mesmo indagação, em paráfrase a Georges Ripert, renomado civilista francês e 
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Professor da Faculdade de Direito de Paris: será que quando o Direito ignora a realidade, a 

realidade não se vinga, ignorando o próprio Direito (RIPERT; BOULANGER, 1963)? 

Defendendo a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 20, o saudoso 

Eduardo Gabriel Saad faz ácidas considerações à modificação: 

 

Temos a impressão de que o nosso legislador, ao aprovar a EC n. 20, estava 

persuadido de que o Brasil é uma nação do primeiro mundo e de que, sob os prismas 

cultural, social e econômico, é um todo homogêneo, com taxa de emprego da ordem 

de 3% e renda per capita de 25 mil reais. Desse devaneio do nosso legislador, 

nasceu verdadeiro pesadelo para inúmeros adolescentes que chegaram ao término de 

sua educação fundamental aos 14 ou 15 anos e estão sem acesso ao mercado de 

trabalho (SAAD, 1999, p. 188). 

 

A elevação da idade mínima para dezesseis anos também é considerada, por Arnaldo 

Süssekind (2002, p. 505-506), um absurdo. Diz ele: 

 

Recordemos, neste passo, que a precitada Convenção n. 138, da OIT, fixou em 

quinze anos a idade mínima para o trabalho, facultando, todavia, ao país cuja 

economia e meios de educação estejam insuficientemente desenvolvidos, que esse 

limite seja de quatorze anos. Este, sem dúvida, é o caso do Brasil, o qual, 

paradoxalmente, e ao contrário do que se verifica em países plenamente 

desenvolvidos, estabeleceu a idade mínima para o trabalho de dezesseis anos, só 

admitindo contrato de aprendizagem a partir de quatorze anos. 

Tratando-se de norma proibitiva, é inquestionável que sua aplicação imediata 

independente de lei; e, por ser de ordem pública, incidiu, a partir de 16 de dezembro 

de 1998, sobre as relações jurídicas em curso (art. 5º, § 1º da Const.). 

 

Há quem afirme que o objetivo do país, ao adotar a idade recomendada – e, portanto, 

não obrigatória – de 16 anos, seria reduzir o índice de desemprego, com a diminuição da 

população existente na faixa etária considerada economicamente ativa. Se verdadeira a 

assertiva, o que não queremos crer, o tiro – com o perdão da linguagem metafórica, hoje tão 

em voga – saiu pela culatra, pois, além de não ter baixado o índice de desemprego, a medida 

provocou um aumento da população passível de exploração do trabalho considerado infantil. 

É preciso confessar que a inquietação sobre o acerto, ou não, da elevação da idade 

mínima para dezesseis anos também por vezes nos assaltou. Quando da elaboração do projeto 

de pesquisa jurídico-científica deste trabalho, já advertíamos não ser possível ignorar que, a 

par da inconcebível exploração do trabalho infantil, há também o problema de crianças e 

adolescentes carentes que assola o país. Às vezes, por desocupação ou extrema necessidade, a 

população infantojuvenil se vê às voltas com a criminalidade, como já dito alhures. 

Na vigência da Carta de 1946, quando o art. 157, IX, apesar de proibir o trabalho 

daqueles que não tivessem completado 14 anos, previa exceções criadas por “condições 



 

 

 

72 

estabelecidas em lei” e outras “admitidas pelo Juiz competente”, o Juiz de Menores de São 

Paulo, em 30 de novembro de 1951, baixou a Portaria n. 8, justificando a autorização para o 

trabalho de menores de 14 anos e maiores de 12. Isto, conforme dito pelo então Ministro do 

Tribunal de Alçada e ex-Juiz de Menores da Capital, Aldo de Assis Dias (1968, p. 168-169), 

eliminou um “hiato nocivo”: 

 

Dess’arte se procurou fugir aos inconvenientes gravíssimos que decorrem do 

chamado “hiato nocivo” que medeia entre os 12 e 14 anos, durante o qual os 

menores, não pretendendo ou não podendo seus pais ou responsáveis mantê-los em 

estudo e não podendo ainda trabalhar, ficam muitas vezes ao desamparo e em 

liberdade excessiva, da qual se valem as más companhias para os mais perniciosos 

efeitos. Além do mais, assim se enseja o encaminhamento profissional do futuro 

obreiro. 

 

Apesar de mostrar-se contrário à redução da idade mínima pela Constituição de 

1967/1969 para 12 anos, classificando-a como um retrocesso, Alyrio Cavallieri (1976, p. 240-

241) acentua, no entanto, que “é insistir no óbvio afirmar que o trabalho é a melhor terapia 

para a situação irregular do menor, por lhe proporcionar meios de subsistência e conferir-lhe 

‘status’ que o afasta da marginalidade”. 

Mesmo atualmente, é difícil conscientizar a população sobre os benefícios de vedar-se 

o trabalho daqueles que ainda não completaram dezesseis anos. Conforme a OIT (2002, p. 

16), apesar de “condenável e proibido por lei, ainda há quem procure justificar a necessidade 

do trabalho infantil”. A entidade rechaça alguns argumentos frequentemente usados: 

 

Crianças e jovens (pobres) devem trabalhar para ajudar a família a sobreviver. 

É a família que deve amparar a criança e não o contrário. Quando a família se torna 

incapaz de cumprir essa obrigação, cabe ao Estado apoiá-la, não às crianças. O custo 

de alçar uma criança ao papel de “arrimo de família” é expô-la a danos físicos, 

intelectuais e emocionais. É um preço altíssimo, não só para as crianças como para o 

conjunto da sociedade pois, ao privá-las de uma infância digna, de escola e 

preparação profissional, reduzimos o valor dos recursos humanos que poderiam 

impulsionar o desempenho do país no futuro. 

Criança que trabalha fica mais esperta, aprende a lutar pela vida e tem condições de 

vencer profissionalmente quando adulta. 

O trabalho precoce nunca foi estágio necessário para uma vida bem-sucedida. Ele 

não qualifica e, portanto, é inútil como mecanismo de promoção social. O tipo de 

trabalho que as crianças exercem, rotineiro, mecânico, embrutecedor, impede-se as 

de realizar as tarefas adequadas à sua idade: explorar o mundo, experimentar 

diferentes possibilidades, apropriar-se de conhecimentos, exercitar a imaginação [...] 

O trabalho enobrece a criança. Antes trabalhar que roubar. 

Esse argumento é expressão de mentalidade vigente, segundo a qual, para crianças e 

adolescentes (pobres, pois raramente se refere às das famílias ricas), o trabalho é 

disciplinador: seria a “solução” contra a desordem moral e social a que essa 

população estaria exposta. O roubo – aí conotando marginalidade – nunca foi e não 

é alternativa ao trabalho infantil. O argumento que refuta esse é, “antes crescer 

saudável que trabalhar”. O trabalho infantil marginaliza a criança pobre das 

oportunidades que são oferecidas às outras. Sem poder viver a infância estudando, 



 

 

 

73 

brincando e aprendendo, a criança que trabalha não é preparada para vir a ser cidadã 

plena, mas para perpetuar o círculo vicioso da pobreza e da baixa instrução. 

 

Outra alegação usualmente utilizada, segundo a OIT, é de que o “trabalho é um bom 

substituto para a educação”. O argumento é utilizado para justificar, principalmente, o 

trabalho de crianças que enfrentam dificuldades na escola. As famílias “acabam incorporando 

a ideia de que é melhor encaminhar seus filhos ao trabalho”. Nesse caso, segundo a OIT, 

“cabe à escola repensar sua adequação a essa clientela, pois a função social da escola em uma 

sociedade democrática é permitir o acesso de todos os alunos ao conhecimento”. 

Assim, impossível não concordar que o trabalho infantil não se justifica e não é 

solução para coisa alguma. A solução – conforme a entidade – “é prover as famílias de baixa 

renda de condições tais que elas possam assegurar a suas crianças um desenvolvimento 

saudável” (OIT, op. cit., loc. cit.). Além do mais, como lembra a OIT, o trabalho precoce 

interfere diretamente no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças e 

adolescentes que, ao serem inseridas no mundo do trabalho, são impedidas de viver sem ter 

assegurados seus direitos de brincar e estudar. 

Sem perder de vista a preocupação da sociedade com o destino de crianças e 

adolescentes carentes, deve o Estado-juiz, como já salientávamos por ocasião da elaboração 

do projeto desta pesquisa, manter-se atento à evolução do Direito. A legislação volta-se para a 

proteção cada vez maior do adolescente, a ponto de ampliar, como já dito, de 14 para 16 anos 

a idade mínima para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (a partir dos 14). 

Dizíamos, então, não se saber se o Brasil estaria preparado para isto. A pobreza e a 

miséria que grassam pelo país levam-nos, por vezes, a concluir que o trabalho do adolescente 

com idade inferior a 16 anos seria necessário, muitas vezes, para assegurar (ou pelo menos 

contribuir com) a própria subsistência da família. Entretanto, cabe reeditar pergunta já feita: 

será que é justo atribuir tal responsabilidade a um adolescente? Parece evidente que não. 

Devem ser atacadas as causas dos problemas, e não, simplesmente, minimizar os seus 

efeitos24, mormente agora, quando se vê que, com as mudanças implementadas na 

Previdência Social, o fato de ter iniciado a prestação de serviços mais cedo não possibilitará 

ao trabalhador aposentar-se mais jovem. Perverso seria, portanto, concluir que a melhor 

solução para o adolescente era a anterior, que possibilitava o trabalho antes dos 16 anos. 

                                                 
24 Adalberto Martins também pensa que, na questão do trabalho do adolescente, “é a realidade social que precisa 

adaptar ao Direito, mormente quando se considera que vivemos num país em desenvolvimento”. Ele reputa 

adequada “a fixação da idade mínima em dezesseis anos, ressalvando-se as hipóteses de aprendizagem a partir 

dos catorze anos de idade” (2002, p. 80-81). 
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Até a referida idade, deve, na verdade, preparar-se para a vida, primeiro, brincando e, 

depois, frequentando os bancos escolares. E é incumbência do Estado garantir-lhe condições 

para tal. Até porque, como é cediço, cada vaga ocupada por uma criança ou adolescente pode 

representar a subtração do emprego de um pai de família, gerando um círculo vicioso de 

miséria. Assim, não hesitamos hoje em concluir que o limite estabelecido na Carta Maior 

deve ser respeitado. 

 

4.3 A Convenção nº 182 e a Recomendação nº 190 da OIT sobre as piores formas de 

trabalho infantil 

 

Pelo Decreto Legislativo n. 178, promulgado em 14 de dezembro de 1999, o 

Congresso Nacional, como lhe compete (art. 49, I, da Constituição Federal), aprovou os textos 

da Convenção n. 182 e da Recomendação n. 180 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre a proibição das piores formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua 

Eliminação, concluídas em Genebra em 17 de junho de 1999. 

Em 12 de setembro de 2000, o Presidente da República baixou o Decreto n. 3.597, por 

meio do qual promulgou referidas Convenção e Recomendação. Na prática, os atos 

multilaterais citados, considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de 

Ratificação da referida Convenção em 2 de fevereiro de 2000, passaram a vigorar, para o 

Brasil, em 2 de fevereiro de 2001. 

Os documentos complementam a Convenção e a Recomendação sobre a idade mínima 

de admissão ao emprego, de 1973. Como já salientado anteriormente (ver 2.1) , para efeitos 

da Convenção n. 182, o termo “criança” designa toda pessoa menor de 18 anos, no que 

respeita ao nosso estudo, no entanto, pelas razões já expostas, ficam mantidos os conceitos 

dados, sem invalidar a necessidade de adoção de providências inclusive em relação ao 

trabalho irregular de maiores de 16 anos.  

De acordo com o art. 3º da Convenção n. 182, a expressão “as piores formas de 

trabalho infantil” abrange: 

 

(a)  Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e 

tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado ou compulsório, 

inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas 

em conflitos armados; 
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(b)  utilização, procura e oferta de crianças para fins de prostituição, de produção de 

material pornográfico ou espetáculos pornográficos; 

(c)  utilização, procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para 

a produção e tráfico de drogas, conforme definidos nos tratados internacionais 

pertinentes; 

(d)  trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são 

susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

 

A convenção determina, no art. 5º, a todo país membro que a ratificar, o 

desenvolvimento de programas de ação para eliminar, com prioridade, as piores formas de 

trabalho infantil suprarrelacionadas. E, no art. 7º, além de preceituar a adoção de medidas 

assecuratórias do seu cumprimento, inclusive com a elaboração e aplicação de sanções penais, 

a Convenção n. 182, considerando a importância da educação para a eliminação do trabalho 

infantil, ordena a adoção de medidas efetivas com o fim de: 

 

(a)  impedir a ocupação de crianças nas piores formas de trabalho infantil; 

(b)  proporcionar a necessária e apropriada assistência direta para retirar as crianças das 

piores formas de trabalho infantil e assegurar sua reabilitação e integração social; 

(c)  garantir o acesso de toda criança retirada das piores formas de trabalho infantil à 

educação fundamental gratuita e, quando possível e conveniente, à formação 

profissional; 

(d)  identificar crianças particularmente expostas a riscos e entrar em contato direto 

com elas; e 

(e)  levar em consideração a situação especial das meninas. 

 

A Recomendação n. 190, que suplementa as disposições da Convenção sobre as Piores 

Formas de Trabalho Infantil (1999), exorta os países membros a elaborarem e executarem em 

caráter de urgência os programas de ação mencionados no art. 6º da Convenção n. 182. 

Dentre outras sugestões contidas no documento, pregam especial atenção ao problema dos 

trabalhos ocultos, nos quais as meninas estão particularmente expostas a riscos, e a outros 

grupos de crianças com vulnerabilidades ou necessidades especiais (art. 2º, “c”, III e IV). 
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Na parte destinada à abordagem do trabalho perigoso, a OIT recomenda que os países 

membros (art. 3º), ao determinarem os tipos de trabalho a que se refere o art. 3º (d) da 

Convenção e ao identificarem sua localização, devem, entre outras coisas, levar em conta: 

 

(a)  os trabalhos que expõem as crianças a abuso físico, psicológico ou sexual; 

(b)  os trabalhos subterrâneos, debaixo d’água, em alturas perigosas ou em espaços 

confinados; 

(c)  os trabalhos com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos ou que 

envolvam manejo ou transporte manual de cargas pesadas; 

(d)  os trabalhos em ambientes insalubres que possam, por exemplo, expor as crianças 

a substâncias, agentes ou processamentos perigosos, ou a temperaturas ou a níveis 

de barulho ou vibrações prejudiciais a saúde; 

(e)  os trabalhos em condições particularmente difíceis, como trabalho por longas horas 

ou noturno, ou trabalhos em que a criança é injustificadamente confinada às 

dependências do empregador. 

 

Dentre as medidas preconizadas com vista à proibição e à eliminação das piores 

formas de trabalho infantil, a OIT inclui informação, sensibilização e mobilização da opinião 

pública. De fato, sem que isto ocorra, nunca nos livraremos deste flagelo presente no nosso 

dia a dia, em pleno século XXI. 

 

4.4 Proibição de trabalho noturno  

 

Também no inciso XXXIII do art. 7º, a Constituição Federal proíbe – sem defini-lo – o 

trabalho noturno aos que ainda não completaram dezoito anos de idade. A vedação, conforme 

Oris de Oliveira (1993, p. 9), justifica-se porque “os estudos científicos comprovam que o 

trabalho noturno tem como efeito um maior desgaste físico e mental, sem falar em outros de 

natureza diversa, como o de dificultar a convivência familiar e social”. Com efeito, se afeta o 

relógio biológico das pessoas, sendo prejudicial até para adultos, não deve ser permitido para 

adolescente. 

Embora concordemos com Oris de Oliveira quando, de lege ferenda, defende que, 

considerando vários fatores, o tempo tido como “noturno” deveria fixar-se entre 20h00 e 6h00 

(1993, p. 9) ou das 20h00 às 7h00 (2002, p. 217) para o trabalho do adolescente, a verdade é 
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que o conceito está atrelado à lei vigente, devendo ser extraído a partir de fundamentos 

jurídicos e não de senso comum. 

Assim, para efeitos trabalhistas, não pode ser considerado noturno, simplesmente, o 

tempo que medeia entre o pôr-do-sol e o alvorecer. O legislador ordinário fornece as balizas 

necessárias para a compreensão, pelo intérprete, da extensão da vedação sob comento. 

O art. 404 da CLT, reproduzindo a disposição contida no § 2ª do art. 73 do mesmo 

diploma aplicável aos trabalhadores em geral, definiu, como noturno, o trabalho executado 

entre as 22h00 de um dia e as 5h00 do dia seguinte. Não considera, assim, as particularidades 

relativas ao trabalhador rural. 

Adotando a mesma tendência, o ECA veda ao adolescente empregado, aprendiz, que 

esteja em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica ou assistido por entidade 

governamental, o trabalho noturno “realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte”. 

Deve-se realizar, entretanto, uma interpretação sistemática. Os horários mencionados 

referem-se ao trabalho noturno urbano. No que respeita ao trabalho rural, conquanto o 

legislador constitucional o tenha equiparado ao urbano (art. 7º, caput, da CF), isto não afastou 

certas peculiaridades do campo, as quais devem ser entendidas de conformidade com o 

disposto na Lei n. 5.889/73, que estatui normas reguladoras específicas do trabalho rural, 

sendo, por isto, especial. 

No seu art. 7º, a lei em questão considera noturno o trabalho executado entre as vinte e 

uma horas (21h00) de um dia e as cinco horas (5h00) do dia seguinte, na lavoura, e entre as 

vinte horas (20h00) de um dia e as quatro horas (4h00) do dia seguinte, na atividade pecuária. 

A nosso ver, a previsão tem inteira aplicação, mesmo quando se tratar de trabalho de 

adolescente25. Aliás, havendo o intuito de proteção, ela é até mais abrangente que a do 

trabalhador urbano. 

Com efeito, na zona urbana, por ficção jurídica, a hora noturna tem duração de 52 

minutos e 30 segundos, o que, na prática, reduz a jornada considerada noturna para sete horas 

corridas (das 22h00 às 5h00). Já na zona rural, como a hora noturna é contada como hora 

                                                 
25 No mesmo sentido, Pedro Vidal Neto, citado por Oris de Oliveira (2002, p. 2170).  No entanto, pondera, com 

acerto, Oliveira: “Impõe-se uma alteração para que o trabalho noturno do adolescente tenha outros limites 

únicos para o setor urbano e rural, por exemplo, entre 20,00 h de um dia as 07,00 h do dia seguinte, 

propiciando mais tempo para descanso e laser”. Note-se que os advogados, por exemplo, destoando dos demais 

trabalhadores, têm considera das noturnas as horas trabalhadas entre as 20h00 de um dia e às 5h00 do outro 

(art. 20, § 3º, da Lei n. 8.906/94 – EOAB). Por que não, então, o tratamento diferenciado em relação aos 

adolescentes? 
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normal (de 60 minutos), o lapso temporal em que o trabalho é vedado torna-se maior: oito 

horas corridas. 

No entanto, verificando a antinomia aparente entre as normas, Adalberto Martins 

(2002), valendo-se dos critérios cronológico, hierárquico ou da especialidade, encontra 

fórmula engenhosa para solucionar a questão, defendendo a aplicação conjunta do ECA e da 

Lei n. 5.889/73. 

A aplicação do critério cronológico nos levaria à conclusão de que deve prevalecer o 

ECA em detrimento da Lei n. 5.889/73 (lex posterior derogat legi priori). Neste caso, o 

menor de dezoito anos, que mais deve ser protegido, poderia trabalhar na pecuária até às vinte 

e duas horas ou a partir das quatro horas, enquanto haveria proibição de trabalho ao maior de 

dezoito anos em idênticas condições, solução que nos parece inadequada. 

O critério hierárquico (lex specialis derogat legi generali) também não se revela 

adequado à solução de nosso problema. Isto porque, nas palavras de Maria Helena Diniz, 

“uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os elementos típicos da norma 

geral e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes”, e tanto o 

ECA quanto a Lei n. 5.889/73 são gerais, eis que não se destinam à proteção do trabalho do 

menor. 

Assim, entendemos que continua prevalecendo o critério da norma mais favorável, que 

deve ser aplicado, levando-se em consideração o desmembramento do art. 67, I, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e do art. 7º da Lei n. 5.889/73 em duas normas. 

Impõe-se, destarte, a conclusão de que, na pecuária, o menor de dezoito anos não pode 

trabalhar após as vinte horas (art. 7º da Lei n. 5.889/73) e também não poderá fazê-lo antes 

das cinco horas (art. 67, I, do ECA). 

Como se vê, por vezes depara-se o intérprete com dificuldades até mesmo para definir 

o que seria mais favorável ao trabalhador. Adotou professor Adalberto Martins, conforme 

definição de Plá Rodriguez (1997) a teoria da acumulação (ou atomização), extraindo de cada 

norma as disposições que lhe pareciam mais favoráveis. Em contraposição a esta, há a teoria 

do conglobamento, que sustenta que as normas devem ser comparadas em seu conjunto.  

Dessa forma, se descumprida a proibição, o trabalhador deve ter assegurados todos os 

direitos cabíveis, uma vez que as normas que visam a protegê-los não podem ser interpretadas 

a seu desfavor. 
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4.5 Proibição de trabalho insalubre, perigoso e penoso  

 

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais adicional de 

remuneração quando há exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 

lei (art. 7º, XXII). A Lei ordinária tratou da insalubridade e da periculosidade (arts. 189 a 193, 

da CLT), porém, até hoje não regulamentou o trabalho penoso, que carece mesmo de 

definição legal.  

No que pertine ao adolescente, apesar de a CF, a par do trabalho noturno, ter vedado, 

também, o perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, silenciou sobre o penoso. A CLT, no 

inciso I, do art. 405, asseverou não ser permitido ao “menor”26 o trabalho em locais e serviços 

perigosos ou insalubres, porém, não se reportou, igualmente, à atividade considerada penosa.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, referindo-se, sem distinção, ao 

adolescente empregado (inclusive aprendiz) e àquele que trabalhe em regime familiar, ou seja, 

aluno de escola técnica ou assistido em entidade governamental, proibiu, para todos, o 

trabalho perigoso, insalubre ou penoso (art. 67, II), sem oferecer, todavia, conceito para este. 

Enquanto isso, a doutrina titubeia, mas oferece indicativos do que seria trabalho penoso, 

“como tal o que importa maior desgaste físico ou psíquico” (OLIVEIRA, 2009, p. 217).  

A exigência de serviços superiores às forças do adolescente, que autoriza inclusive a 

despedida indireta (art. 483, a, da CLT), constitui, segundo corrente doutrinária por nós 

perfilhada, uma das formas de trabalho considerado penoso (OLIVEIRA, 2009). 

A esse respeito, o art. 405, § 5º, da CLT manda aplicar, ao adolescente, o disposto no 

art. 390 e seu parágrafo único, também do diploma consolidado, que trata da proteção ao 

trabalho da mulher. Assim, tanto em relação à mulher quanto ao adolescente, é vedado ao 

empregador exigir serviços que demandem o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) 

quilos, para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos, para o trabalho ocasional. 

Assim, dúvida não há: o trabalho penoso, assim como o perigoso e o insalubre, 

também é vedado aos que ainda não completaram dezoito anos. Segundo Oris de Oliveira 

(1993, p. 8), as normas que proíbem o trabalho em condições tais visam a “resguardar a 

saúde, a integridade física, a segurança, sobretudo, contra acidentes”. Registra o autor que 

estudo da Organização Mundial da Saúde (El Trabajo de lós niños: riesgos especiales para la 

                                                 
26 Pedro Paulo Teixeira Manus (2002, p. 203), como nós, também entende que “a expressão menor é fruto de 

concepção ultrapassada, inclusive pelo texto do art. 227, da CF, que adotou a expressão criança e adolescente”. 
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salud, Genebra, 1987) revela que “a criança e o adolescente sofrem mais que o adulto os 

efeitos nocivos dos agentes insalubres, como, por exemplo, os agrotóxicos”.  

 

4.6 Proibição de trabalho em locais prejudiciais à formação, ao desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social do adolescente 

 

Tanto os incisos III e IV do art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o 

parágrafo único do art. 403 Consolidado proíbem que adolescentes exerçam suas atividades 

laborativas em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social, bem como vedam os trabalhos realizados em horários e locais que não 

permitam a frequência à escola.  

O texto consolidado descreve como sendo prejudiciais à formação moral do menor, 

exemplificativamente, as atividades realizadas em teatros de revista, boates, cassinos, cabarés, 

empresas circenses, as atividades ligadas à venda a varejo de bebidas alcoólicas e à confecção 

e veiculação de impressos comprometedores dos bons costumes. Entretanto, poderá o juiz da 

infância ou da juventude autorizar o trabalho teatral ou circense, desde que a representação 

tenha finalidade educativa ou não venha a trazer nenhum mal à formação da criança, ou ainda, 

se esta ocupação for primordial para a subsistência da criança ou de seus responsáveis.  

Como trabalhos prejudiciais à formação social, têm-se aqueles que segregam as 

crianças ou adolescentes do restante da comunidade.  

O § 2º do art. 405 preceitua que o labor exercido nas ruas, praças e outros logradouros 

(tais como: Office-boy, vendedor de flores, etc.) dependerá de autorização do juiz da infância 

e da juventude para que possa ser realizado por menores de 18 anos (MINHARRO, 2003). 

Entendeu o legislador ser a rua local em que o adolescente fica exposto a males de toda a 

sorte, não apenas correndo riscos de sofrer acidentes de trânsito, mas podendo facilmente 

entrar em contato com pessoas ligadas a drogas, prostituição, jogos de azar, etc., daí a 

necessidade de autorização legal. 

 

4.7 Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes  

 

A exploração Sexual Comercial de Crianças é uma violação fundamental de seus 

direitos. Constitui-se em uma forma de coerção e violência contra as crianças, que 

pode implicar em trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão. 

(Estocolmo, 1996) 
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Na Agenda de Ação de Estocolmo (1996), consolidou-se o conceito de exploração 

sexual comercial infantil como todo tipo de atividade em que as redes e/ou pessoas usam o 

corpo de uma criança ou adolescente para tirar vantagens ou proveito de caráter sexual, com 

base numa relação de exploração comercial e de poder. 

Pretende-se, com este novo conceito, substituir o de prostituição infantojuvenil, pois 

que a palavra prostituição traz consigo a ideia de consentimento informado, o que coloca as 

crianças e os adolescentes prostituídos na situação de agentes, não de vítimas. É preciso 

diferenciar a exploração sexual comercial do abuso sexual que não abrange o aspecto 

comercial. 

A Convenção n. 182 da OIT, de 1999, classifica entre as piores formas de trabalho 

infantil a utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a prostituição, ou seja, a 

exploração sexual comercial de crianças e, também, de adolescentes, pois as normas 

internacionais não fazem tal distinção. 

Em se tratando de crianças e adolescentes, não há que se falar no consentimento. Mas, 

em algumas situações, a violência que obriga as crianças ou os adolescentes a terem seus 

corpos usados sexualmente é tão dissimulada que leva à equivocada impressão de que houve 

destas ou destes o consentimento. Tal aparente consentimento levanta algumas questões, que 

trataremos a seguir. 

 

4.7.1 Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e a cultura do consumo 

 

Segundo a Agenda de Ação de Estocolmo (1996): 

 

São vários os fatores que contribuem para a exploração sexual comercial de 

crianças, dentre os mais complexos temos as disparidades econômicas; as estruturas 

socioeconômicas injustas; a desintegração familiar; a questão da educação, 

consumismo; a migração rural-urbana; a discriminação de gênero; a conduta sexual 

masculina irresponsável; as práticas tradicionais nocivas e o trafico de crianças. 

Portanto, a pobreza não pode ser considerada como o único fator determinante do 

fenômeno. Todos esses fatores aumentam a vulnerabilidade de meninas e meninos, 

frente àqueles que buscam utiliza-los para fins de exploração sexual comercial. 

Existem também fatores adicionais que conduzem direta ou indiretamente à 

exploração sexual comercial de crianças, como: corrupção, ausência de leis ou a 

existência de leis inadequadas, o descumprimento da lei e a limitada sensibilidade da 

pessoa encarregada da aplicação dessas leis sobre os efeitos nocivos nas crianças. 

Isso favorece a exploração sexual comercial pelas redes criminais, por indivíduos e 

famílias. 

A exploração sexual de crianças é um fenômeno transversal, atingindo todas as 

classes sociais e grupos na Sociedade, os quais podem contribuir para a exploração, 

através da indiferença, o desconhecimento das consequências nocivas sofridas pelas 

crianças e pelos valores que consideram crianças como mercadorias. 
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Precisamos nos deter sobre a questão da influência da cultura do consumo, porque ela 

pode embaçar a percepção subjetiva da gravidade da exploração, trazendo uma superficial e 

enganosa noção de que a exploração beneficiaria a vítima, o que descaracterizaria a 

exploração. Este pensamento equivocado é revelado no trecho de um julgamento, em que se 

comparou a situação de adolescentes vítimas de exploração sexual com a de adolescentes 

estupradas: 

 

(...) uma das questões a serem observadas são os antecedentes da vítima, e que esta é 

que pode ter dado causa à prática do crime, consentindo no ato sexual, por ter 

capacidade de discernimento suficiente para esse fim. 

 

Esse falso consentimento, ou esta falta de percepção de que se trata de exploração, é 

compartilhada por membros do judiciário experientes, como os que proferiram a decisão 

acima mencionada, a qual voltará a ser discutida mais adiante, e por meninas vítimas da 

exploração, que não têm consciência da violência que estão sofrendo, como se vê neste trecho 

de um estudo patrocinado pela Organização Internacional do Trabalho: 

 

A dificuldade de identificação da situação de exploração pelo adolescente explorado 

já foi apontada por trabalhos anteriores. Em pesquisa realizada por Durand, Santos, 

Rocha e Kassar (2003), verificou-se que, muitas vezes, não havia a identificação dos 

jovens explorados sexualmente com a imagem da exploração sexual. Em outras 

palavras, muitos jovens não se percebiam como explorados, muito menos 

“vitimados”. Alguns viam o dinheiro ou o objeto, fruto da exploração, como um 

“presente” do encontro, ou algo semelhante. 

 

Na revista Newsweek, de 11 de agosto de 2003, na sua versão para a América Latina, 

foi publicada uma reportagem com o título “This could be your kid” (Este poderia ser seu 

filho), da jornalista Suzanne Smalley. O título traz uma discriminação oculta. A matéria é 

sobre a exploração sexual de adolescentes nos EUA, mas o que causa espanto à jornalista é 

que adolescentes de classe média estavam aceitando serem explorados sexualmente. Há 

ênfase neste ponto, não se trata de adolescentes pobres, que moram em bairros pobres ou que 

são imigrantes ilegais. São adolescentes de classe média. A revista sabe que seu público é de 

classe média para cima, daí porque diz que “este poderia ser seu filho”. 

No Brasil, um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho em Foz do 

Iguaçu também identifica quatro níveis de exploração sexual, do mais desorganizado e ligado 

à situação de miséria das vítimas, envolvendo meninos e meninas que vivem nas ruas, até a 

exploração de adolescentes de classe média, organizada por agenciadores, em que os clientes 

são ricos: 
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[...] crianças e adolescentes de classe média que são explorados sexualmente em 

boates, grandes casas de prostituição, hotéis de médio e grande porte. São aliciadas a 

partir de agências de modelo e de fotografia. São solicitadas por meio de books 

fotográficos ou a partir de desfile para clientes. Nem sabem quem realmente fez o 

contato com o cliente. Não há indício de um local de agenciamento. Apenas o book 

concentra todas as adolescentes. Há indicação de que traficam drogas para a Europa. 

Seus documentos são alterados para atingirem a maioridade. 

[...] observa-se que se trata de um fenômeno complexo, de causas socioeconômicas e 

histórico-culturais. Dentre as principais causas socioeconômicas está a desigual 

distribuição de renda, a pobreza, a migração, o rápido avenço do processo de 

urbanização, a debilidade das políticas sociais. 

Em relação às causas histórico-culturais, identifica-se a visão de crianças como 

objeto da dominação ou mercadoria, a nova estrutura familiar e suas consequências, 

o consumismo, a ideologia pós-moderna do subjetivismo e do prazer, a cultura da 

impunidade. 

 

É possível afirmar que, tanto nos EUA quanto no Brasil, existem duas situações que 

levam à exploração sexual. Existem adolescentes de famílias tão pobres que seus pais 

permitem ou mesmo favorecem que sejam explorados sexualmente, para que essa atividade 

seja uma fonte de renda que amenize a miséria absoluta em que estão. Mas existe também a 

situação de adolescentes que, em busca de autonomia financeira, são levados à sua própria 

exploração, mesmo porque comumente já houve uma desintegração familiar e os pais não são 

mais referências. Como dito anteriormente, não há que se falar em consentimento destes 

adolescentes. Mas podemos dizer que não há, muitas vezes, resistência inicial a esta forma de 

violência. Ao contrário, os/as adolescentes aceitam vender seus próprios corpos sob a 

promessa de terem acesso a bens essenciais, como alimentação, e bens simbólicos, como 

roupas de marca e celulares. 

Aparentemente, as roupas caras que cobrem seus corpos valem mais do que seus 

próprios corpos. Assim, não é apenas a miséria absoluta e a falta de acesso a bens básicos 

como alimentação e moradia, por exemplo, que levam estes ou estas adolescentes a uma 

aparente complacência na própria exploração. É preciso destacar que esta complacência 

inicial, muitas vezes, acaba resultando em violência expressa quando o ou a adolescente 

resolve deixar de participar da atividade. Mas o que leva a esta complacência? Será que as 

roupas valem mesmo mais que o próprio corpo que as veste? 

Podemos encontrar algumas respostas na forma como a nossa sociedade está 

estruturada, fundamentada no consumo. O sociólogo americano Don Slater afirma que a 

“cultura do consumo é singular e específica: é o modo dominante de produção cultural 

desenvolvido no Ocidente durante a Modernidade”. O sociólogo acrescenta que a cultura do 

consumo tem um alcance prático e uma profundidade ideológica que lhe permite estruturar e 

subordinar amplamente todas as outras. Prossegue Slater: “embora saibamos que o acesso às 
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mercadorias é restringido pelo acesso ao dinheiro, o consumo de mercadorias é tratado, em 

princípio, como uma atividade da população inteira”. Assim, completa: 

 

embora a cultura do consumo pareça universal por ser retratada como um território 

de liberdade onde todos podem ser consumidores, ela também é vista como 

universal porque todos devem ser consumidores: essa liberdade peculiar é 

compulsória. De modo geral, é através das mercadorias que a vida cotidiana, assim 

como as identidades e relações sociais que nela vivemos, são sustentadas e 

reproduzidas. 

 

O que acontece então se o consumo é atividade de todos, que devem consumir, no 

caso de países de profundas desigualdades sociais onde muitos não podem consumir? A 

resposta é a criação de uma tensão social, que frequentemente resulta em violência, tanto real 

quanto simbólica. Uma das formas de violência é a exploração sexual de crianças e de 

adolescentes. É preciso ter claro que a cultura do consumo não está baseada apenas no 

consumo de bens essenciais, como a alimentação. Vai muito além, permeando todas as 

relações sociais e interferindo na própria identidade das pessoas. Em última instância, o 

consumo está ligado ao direito à própria felicidade e à igualdade. Também está ligado à ideia 

de aceitação e de liberdade, apelos irresistíveis para os adolescentes. 

O professor Mario Frota, Presidente do Centro de Estudos do Direito do Consumidor 

de Coimbra, em entrevista à revista Carta Capital, em outubro de 2003, também nos dá 

algumas pistas ao afirmar que “a publicidade deseja fidelizar o consumidor desde a tenra 

idade, ou seja, fazer do homem um escravo do consumo, já que nos condiciona a existência e 

a felicidade ao ato de consumir” (FROTA, 2003, p. 48).  

No estudo “Crianças no narcotráfico, um diagnóstico rápido”, patrocinado pela OIT, 

tratou-se dessa questão, em relação às crianças e adolescentes no narcotráfico: 

 

Pode ser visto como estranho que muitos jovens estejam entrando no narcotráfico 

simplesmente para possuírem roupas caras e coisas similares, entretanto, é 

importante entender que em uma sociedade de consumo, que dá mais importância ao 

que alguém ‘possui’ do que ao que alguém “é”, roupas ou produtos equivalentes 

adquirem novo significado. Tornam-se um símbolo de poder e posses, representam 

uma forma importante de distinção, conforme definido por Pierre Bordieu (1994). A 

ilusão do consumo confere a estes adolescentes uma sensação de força; possuem 

algo que a desigualdade, intrínseca para a sociedade brasileira, limita. 

 

A Professora Maria Lúcia Pinto Leal (2003, p. 47-48) trata especificamente da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e sua relação com o consumo: 

 

Essas crianças terminam virando presas fáceis para o mercado do crime das redes de 

exploração sexual. Recrutadas e aliciadas pelos exploradores, deixam-se enganar por 

falsas promessas e artigos de consumo, dirigidos aos desejos da infância e da 
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adolescência. Essas crianças e adolescentes aceitam se submeterem a uma ordem 

perversa de trabalho, já não só pela necessidade material, mas por desejos de 

consumo imputados pelos meios de comunicação e pela lógica consumista da 

sociedade capitalista, reproduzida pelo seu grupo de pertencimento. 

 

A exploração sexual comercial de adolescentes está relacionada ao desejo de 

consumir. Não só por partes destes, mas também dos que exploram esta pior forma de 

trabalho infantil. Recorro novamente à reflexão de Slater (2002, p. 19-22): 

 

[...] da mesma forma, se não há um princípio restringindo quem pode consumir o 

quê, também na há uma restrição de princípio sobre o quê pode ser consumido: 

todas as atividades, objetos e relações sociais podem, em princípio, ser trocados 

como mercadorias. [...] Esse potencial que todas as coisas, atividades ou 

experiências têm de se tornarem mercadoria, ou serem substituídos por mercadorias, 

coloca perpetuamente o mundo íntimo da vida cotidiana no mundo impessoal do 

mercado e de seus valores. 

 

A professora Maria Lúcia Pinto Leal (Ibid, p. 47-48), por sua vez, afirma que  

 

é da natureza do mercado construir estratégias de disponibilizar ao consumidor, 

através do comércio, uma variedade de produtos e bens de consumo, elaborados pela 

força de trabalho humano (seja assalariada/explorada ou escravizada) e pelo 

recrutamento forçado do trabalho infantil. Também disponibilizada a venda da 

prestação de serviços, inclusive os sexuais e, de acordo com as transformações do 

capital, o mercado expande-se diversificando-se. 

 

O que se vê é que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está 

inserida na forma como a nossa sociedade se organiza, baseada na cultura do consumo, na 

intermediação do mercado, que parece naturalizada. Muitas pessoas, sejam vítimas, 

exploradores e mesmo autoridades, mostram-se anestesiadas para a violência, como se os 

sentidos que lhes permitem a percepção da realidade estivessem entorpecidos. 

 

4.7.2 Proposta para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes com fins 

comerciais 

 

Não é razoável nem eficaz propor uma total reestruturação da nossa sociedade para 

combater a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Existem medidas, 

algumas paliativas, outras que atuam na essência do problema, que podem ajudar a combater 

este mal. 

Por outro lado, certamente, existem, além da cultura do consumo, muitos fatores que 

atraem e mantêm adolescentes nas piores formas de trabalho infantil, inclusive a violência não 
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dissimulada, não simbólica. Mas pretende-se mostrar que este fator, que não é menos 

importante, é de difícil intervenção pelo Estado ou menos diretamente pela sociedade. 

O consumo é estimulado pela publicidade e por outras formas de interação humana. 

Mas, sem dúvida, a publicidade é um dos meios mais importantes. O professor Mário Frota 

(2003), na entrevista já citada, revela a batalha legal contra a publicidade dirigida a crianças e 

adolescentes, trazendo exemplos de países como a Dinamarca, que proibiu a publicidade 

dirigida aos menores de 12 anos. O currículo nacional da Suécia procurou combater os 

“estereótipos” de gênero, ou seja, os “papeis” atribuídos pela sociedade a cada sexo, 

atribuindo o pronome “hen” para meninos e meninas27. Vale lembrar que, na Alemanha, a 

propaganda de brinquedos é proibida, e, na Grécia, a publicidade de brinquedos é proibida das 

7 às 22 horas. Mas o próprio professor (apud Frota, 2003) afirma que a publicidade não 

precisaria sofrer restrições se: 

 

desde a tenra idade, às crianças e adolescentes fosse proporcionada educação para a 

sociedade de consumo. Uma educação que lhes permitisse uma postura crítica 

perante a própria publicidade [...]. A educação pró-consumo tem de ser uma 

realidade confortante para que, dentro de uma geração, possamos louvar-nos desse 

projeto grandioso de preparar articuladamente cidadãos, que possam sentir-se bem 

na própria pele e no mundo. 

 

Embora eu compartilhe desta ideia, que é basicamente a transformação dos valores da 

sociedade por meio da educação, é preciso evitar que ela se transforme em uma educação 

discriminadora, que ensine ao pobre que ele não deve desejar consumir e ao rico o oposto, o 

que certamente apenas aumentará a desigualdade social. Como já disse anteriormente, na 

forma pela qual nossa sociedade está estruturada, o direito de consumir é legítimo e é geral. 

Se houver regras estabelecendo limites ao consumo, como, por exemplo, a fim de garantir 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, elas devem ser as mesmas para ricos e 

pobres. 

                                                 
27 A escola “Egalia”, do distrito de Sodermalm, em Estocolmo, evita o uso dos pronomes “ele” (han) ou “ela” 

(hon) quando se dirige aos mais de trinta meninos e meninas que lá estudam, com idade de um a seis anos. Em 

vez disso, usa-se a palavra sexualmente neutra “hen”, um termo inventado que não existe em sueco, mas que é 

amplamente usado por feministas e homossexuais. A escola contratou um “pedagogo de gênero” para ajudar os 

professores a removerem todas as referências masculinas ou femininas na linguagem e no comportamento. Os 

blocos Lego e outros brinquedos de montar são mantidos próximos aos brinquedos de cozinha, a fim de evitar 

que seja dada qualquer preferência a um “papel” sexual. Os tradicionais livros infantis são substituídos por 

outros que tratam de duplas homossexuais, mães solteiras, crianças adotadas e ensinam “novas maneiras de 

brincar”. Jenny Johnsson, uma professora da escola, afirma: “a sociedade espera que as meninas sejam 

femininas, delicadas e bonitas e que os meninos sejam masculinos, duros e expansivos. Egalia lhes dá uma 

oportunidade fantástica para que eles sejam qualquer coisa que queiram ser”. 

http://www.lifesitenews.com/news/gender-madness-swedish-pre-school-bans-him-and-her.  

http://www.lifesitenews.com/news/gender-madness-swedish-pre-school-bans-him-and-her
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Se os mecanismos inerentes ao mercado detectarem a existência de consumidores 

interessados em desfrutar de serviços sexuais prestados por adolescentes, o mercado, de forma 

subterrânea e, às vezes, de forma mais explícita do que se supõe, oferecerá estes serviços, ou 

será produzido material pornográfico, que funciona como publicidade. 

Assim, em primeiro lugar, este consumo e este desejo de consumir serviços sexuais de 

adolescentes, bem como toda publicidade que estimule este comportamento, devem ser 

reprimidos por meio da ação da política, do Ministério Público e do Poder Judiciário, 

punindo-se clientes e intermediadores. Quanto aos clientes, é preciso que eles recebam, se 

quiseram e se for o caso, tratamento psicológico, pois o caso também é uma questão de saúde 

pública. 

Os mecanismos legais de repressão à exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes serão analisados detalhadamente no próximo tópico. Mas a prática tem 

demonstrado que a repressão, isoladamente, não é eficiente. 

Campanhas educativas e de conscientização são um caminho. Muitas pessoas, de 

diferentes classes sociais, não veem como moralmente reprovável a prática comercial de sexo 

com adolescentes. Apenas da importância destas campanhas, seria ingênuo supor que seriam 

também suficientes de forma isolada, considerando a natureza de certa forma patológica na 

conduta daqueles que possuem tais desejos de consumo. É que, embora perfeitamente inserida 

na cultura do consumo, a exploração sexual surge como subproduto desta. 

Revela-se imprescindível a criação de alternativa dignas que permitam aos e às 

adolescentes ter acesso ao consumo ou pelo menos a perspectiva de que terão tal acesso de 

forma digna, de forma a serem menos vulneráveis ao induzimento ou aliciamento. A primeira 

alternativa é a escola pública de qualidade, acompanhada de programas como o Bolsa Escola 

ou Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, que permita aos adolescentes ao 

menos vislumbrar um futuro melhor. 

Aqui, cabe uma consideração sobre o PETI. Seriam necessárias adaptações para 

atender a crianças e adolescentes em situação de exploração sexual comercial, as quais são 

bastante complexas. Não se deveria criar nenhum tipo de diferenciação no valor pago às 

famílias inscritas no programa. É que não se pode criar uma hierarquia econômica entre as 

diversas formas de trabalho infantil, com mais valor para umas que para outras. Ademais, 

também não se pode rotular as crianças e os adolescentes pela forma de trabalho infantil que 

exercem. Mas, por outro lado, precisamos considerar que o PETI não foi idealizado para 

atender algumas das piores formas de trabalho infantil, como a exploração sexual e o tráfico 
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de drogas, principalmente pela complexidade decorrente da relação destas formas de trabalho 

com a cultura do consumo. De qualquer forma, ainda que seja possível adaptar o programa, 

para muitos adolescentes, essa opção parece inalcançável. Para estas ou estes adolescentes, 

que buscam certa autonomia financeira, o melhor talvez seja lhes assegurar o direito à 

formação profissional, previsto na Convenção da ONU sobre Direitos das Crianças.  

A Lei n. 10.097/00, que reformulou o conceito de aprendizagem, apesar de críticas 

construtivas que se podem fazer, é uma alternativa viável para, de forma digna, permitir, de 

imediato, que adolescentes em busca de autonomia financeira possam acessar o consumo, 

oferecendo, para mais além, a real perspectiva de um emprego digno. 

Por fim, defendo a regulamentação da profissão de prestador de serviço sexual como 

uma forma de aumentar a fiscalização estatal sobre esta atividade e, em consequência, melhor 

reprimir a exploração de crianças e adolescentes. Reconheço o teor polêmico desta posição, a 

qual envolve aspectos morais, para muitos, incontornáveis. Minha análise, contudo, 

fundamenta-se principalmente no que seria melhor para as crianças e adolescentes.  

É de se observar que a profissão de prestador de serviços sexuais é reconhecida no 

Código de Ocupações Brasileiro, sob o título “Profissional do Sexo”. 

 

4.7.3 Criminalização da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

 

 No já mencionado Congresso Mundial sobre Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, realizado em Estocolmo, em 1996, detectou-se como uma das causas da 

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes a ausência ou ineficiência das leis: 

 

Existem também fatores adicionais que conduzem direta ou indiretamente à 

exploração sexual comercial de crianças, como: corrupção, ausência de leis ou a 

existência de leis inadequadas, o descumprimento da lei e a limitada sensibilidade da 

pessoa encarregada da aplicação dessas leis sobre os efeitos nocivos nas crianças. 

Isso favorece a exploração sexual comercial pelas redes criminais, por indivíduos e 

famílias. 

 

Diante disso, no referido documento de Estocolmo (1996), propõe-se, entre tantas 

medidas:  

 

Examinar e Revisar, quando possível, a legislação, as políticas, os programas e as 

práticas vigentes com o intuito de eliminar a exploração sexual e comercial de 

crianças; 

Aplicar a legislação, as políticas e os programas para proteger as crianças diante da 

exploração sexual e comercial e reforçar a comunicação e cooperação entre as 

autoridades encarregadas da execução da lei; 
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Promover a adoção, implementação e disseminação das leis, políticas e programas 

com o apoio dos mecanismos pertinentes em nível local, nacional e regional, contra 

a exploração sexual e comercial de crianças. 

A primeira tentativa no nosso país de tipificar e criminalizar especificamente a 

exploração sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais materializou-se na 

modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao qual se acresceu o art. 244-A: 

 

Art. 244-A. Submeter a criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 

2º desta lei, à prostituição ou exploração sexual: 

Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo 

local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas 

no caput deste artigo. 

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização 

e de funcionamento do estabelecimento.  

 

Este dispositivo, segundo Luciana Bergano Tchorbadjian, surgiu no seguinte contexto, 

“O presente dispositivo legal foi acrescentado à Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) pela Lei n. 9.975, de 23 de junho de 2000”.  

O projeto de lei que deu origem à Lei n. 9.975/00, de autoria da Deputada Federal 

Luiza Erundina, foi fruto de debate travado entre diversas organizações da sociedade civil, 

durante a 27º sessão do Tribunal Permanente dos Povos, ocorrida em São Paulo, no mês de 

março de 1999. 

O Tribunal Permanente dos Povos é uma entidade internacional que investiga, julga e 

propõe soluções para questões de caráter mundial, relacionadas à violação aos direitos 

humanos. Esse Tribunal está vinculado à Fundação Internacional Lélio Basso pelos Direitos e 

pela Libertação dos Povos, constituída na Itália, em 1976, pelo jurista que lhe deu o nome, e 

tem o reconhecimento da Organização das Nações Unidas - ONU. 

A sessão acima mencionada, segunda que teve como temática a infância e a juventude 

(a primeira ocorreu na Itália, em 1995), perseguiu dois objetivos principais: sensibilizar o 

Estado e a sociedade sobre a distância existente entre a realidade e as normas da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e avaliar a vinculação desta última lei referida com as políticas públicas. 

Ainda na Câmara dos Deputados, o projeto de lei em questão foi enriquecido pelo 

substitutivo global apresentado pelos Deputados Dr. Hélio, Rita Camata, Geraldo Magela, 

João Fassarella, Jandira Feghali e Laura carneiro. 

Bastante exemplificativa deste entendimento é a decisão proferida pelo superior 

Tribunal de Justiça, em caso que envolveu um conhecido atleta brasileiro: 
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Recurso Especial n. 820.018 – MS (2006/ 0028401-0), publicado no DJ de 

15.6.2009 

Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima 

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 

Recorrido: Lofda A 

Advogado: Kátia Maria Souza Cardoso e Outro(s) 

Recorrido: J L B 

Advogado: Nelson Buganza Junior 

PENAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ART. 244-A DO ECA. RÉUS QUE SE 

APROVEITAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VÍTIMAS JÁ INICIADAS NA 

PROSTITUIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NO TIPO PENAL. 

EXPLORAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES NÃO CONFIGURADA. 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. O Superior Tribunal de justiça tem 

entendimento no sentido de que o crime previsto no art. 244-A do ECA não abrange 

a figura do cliente ocasional, diante da ausência de exploração sexual nos termos da 

definição legal. Exige-se a submissão do infante à prostituição ou à exploração 

sexual, o que não ocorreu no presente feito. REsp 884.333/ SC, Rel. Min. GILSON 

DIPP, Quinta Turma, DJ 29.6.07. 2. Recurso especial improvido. 

 

No acórdão, supracitado é reproduzida decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

do Sul integralmente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 

Antes de observar apenas o fato de uma adolescente ter se relacionado sexualmente 

com alguém, responsabilizando este último por um crime, é preciso observar os 

antecedentes desses adolescentes, uma vez que neste caso deve ser aplicada a 

mesma regra para o estupro e o atentado violento ao pudor praticado contra menores 

de 14 anos de idade, com violência presumida, onde uma das questões a ser 

observada são os antecedentes da vítima, e que esta é que pode ter dado causa à 

prática do crime, consentindo no ato sexual, por ter capacidade de discernimento 

suficiente para esse fim. O desconforto para o julgador quanto à condenação por 

crime desta natureza reside exatamente nessa questão dos antecedentes da ofendida, 

visto que quem deve responder pelo fato de uma adolescente ter se corrompido é o 

corruptor, não aquele que pratica fato posterior com ela, já que nesse momento pode 

ser a própria menor que o atraiu para essa relação sexual, e que as prostitutas 

esperam o cliente na rua e já não são mais pessoas que gozam de uma boa imagem 

perante a sociedade. 

Assim, toda vez que um homem for praticar uma relação sexual com uma menor e 

esta já for uma prostituta, torna-se imperioso reconhecer que apenas aderiu a uma 

conduta que hoje não pode ser considerada como crime, até porque prostituição é 

uma profissão tão antiga que é considerada no meio social apenas um desregramento 

moral, mas jamais uma ilegalidade penal. 

 

Mas, logo após esta decisão, que causou grande polêmica, tendo recebido atenção da 

mídia e dos movimentos de proteção dos direitos da criança e adolescente, foi sancionado um 

projeto de lei que tramitava há vários anos no Congresso Nacional, trazendo modificações 

mais profundas na legislação, inclusive no Código Penal. O projeto tinha a intenção de 

extinguir qualquer dúvida que ainda houvesse no sentido de que é crime a prática de sexo, 

mediante pagamento, com crianças e adolescentes. Esta intenção é explicitada no Relatório 

Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes: 
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Partindo dessa perspectiva, foi criado, em consórcio com a CPMI, um Grupo de 

Estudos de Análise Legislativa em reunião de setembro de 2003 da Comissão 

Intersetorial de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, então 

coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Esse 

Grupo produziu anteprojeto, que culminou na presente proposição, e teve 

representantes dos seguintes órgãos e instituições: Ministério da Justiça, Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público 

Federal, Defensoria Pública da União, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Organização Internacional do 

Trabalho. 

É importante frisar que com a CPMI pretendeu combater especialmente redes de 

exploração sexual comercial, atenção foi dada à definição do crime de 

favorecimento à prostituição e outras formas de exploração sexual de vulneráveis. E, 

nesse sentido, amplia o art. 244-A do ECA, porquanto, além de “submeter”, torna 

também “induzir” e “atrair à prostituição” núcleos do tipo penal. Outra atenção foi 

dada em relação ao cliente da prostituição infantil, acrescentando-se o art. 218-B, do 

qual deve constar parágrafo a dispor que ocorre também no crime de favorecimento 

quem tem conjunção carnal ou prática outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 

anos e maior de 14 anos. Vale lembrar que alguém que mantenha relações sexuais 

com pessoa menor de 14 anos cometeria estupro de vulneráveis (novo art. 217), 

situação de prostituição ou não. Também incorre em crime quem induz pessoa 

menor de 14 a satisfazer a lascívia de outrem, imputado com reclusão e, se cometido 

para obter vantagem econômica, também com multa (art. 218-B28).  

 

Foram inseridos, então, novos artigos no Código Penal, com o objetivo acima 

mencionado: 

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. 

(Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)  

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração 

sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir 

ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 

2009) 

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) 

§ 2ª Incorre nas mesmas penas: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) 

I- quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo: 

(Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) 

II- o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) 

§ 3ª Na hipótese do inciso II do § 2ª, constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído 

pela Lei n. 12.015, de 2009). 

 

Não cabe aqui tratar de todas as modificações produzidas pela Lei n. 12.015, de 2009, 

mas é importante mencionar que a alteração mais profunda se deu com o bem jurídico que a 

lei tutelava. Antes da nova lei, o bem jurídico protegido era a moral e o costume, daí porque o 

                                                 
28 Art. 218-B, incluído pela Lei n. 12.015, de 2009.  
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raciocínio desenvolvido na doutrina e na jurisprudência é que, estando o patrimônio moral da 

vítima já “corrompido”, não havia mais o que proteger, restando descaracterizado o crime. Foi 

essa a lógica que resultou no julgamento pelo STJ, mencionado acima, se bem que de forma 

equivocada, pois o crime de exploração sexual comercial infantil está inserido no ECA e não 

no Código Penal, e, portanto, mesmo antes da Lei n. 12.115/09, o bem jurídico tutelado no 

Código Penal também passou a ser a dignidade sexual, como revela o título VI, que antes era 

“dos crimes contra os costumes” e agora é “dos crimes contra a dignidade sexual”. 

 

4.7.4 Legitimidade do Ministério Público para combate à exploração sexual comercial de 

crianças e adolescente 

 

A análise da legitimidade do Ministério Público do Trabalho e competência material 

da Justiça do Trabalho para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes deve, 

necessariamente, ter início pela leitura do art. 114 da Constituição Federal: 

 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; (grifo apócrifo) 

[...] 

IX- outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

 

A Emenda Constitucional n. 45, de 2004, com a exclusão das expressões 

“empregador” e “trabalhador” se deu na direção de consolidar a competência da Justiça do 

Trabalho para julgar quaisquer controvérsias decorrentes da relação de trabalho, seja qual for 

a sua natureza. 

Há muito, percebeu-se o caráter multifacetado e complexo da exploração do trabalho 

de crianças e adolescentes e a necessidade de atuação, para o seu combate, em diversas frentes 

simultaneamente. O art. 227 da Constituição, ao estabelecer o dever do Estado de assegurar os 

direitos das crianças e adolescentes, não limita quais os setores estatais que têm tal obrigação. 

Pelo contrário, todos, de forma complementar, devem estar envolvidos na luta pela eficácia 

das garantias e direitos das crianças e adolescentes, estabelecidos na lei, na Constituição e nas 

normas internacionais. Entre as instituições que podem e, mais que isso, têm o dever de agir, 

estão o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. 

A exploração Sexual Comercial de Crianças é uma violação fundamental dos seus 

direitos. Constitui-se em uma forma de coerção e violência contra as crianças, que pode 



 

 

 

93 

implicar em trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão (Agenda de Ação de 

Estocolmo, 1996). 

A Convenção n. 182 da OIT, ratificada pelo Brasil, diz expressamente que a 

exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil: 

 

Art. 3º Para efeitos da presente Convenção, a expressão ‘as piores formas de 

trabalho infantil’ abrange”: 

[...] 

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção 

de pornografia ou atuações pornográficas. (ratificada pelo Decreto n. 3.597/00). 

 

No que se refere à legitimidade do MPT para o combate à exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes, o art. 127 da Constituição estabelece que “o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

A Lei Complementar do Ministério Público da União (LC n. 75/93) atribui ao 

Ministério Público do Trabalho a prerrogativa de promover a ação civil pública perante a 

Justiça do Trabalho (art. 83, inciso III). 

O Ministério Público do Trabalho vem cumprindo sua missão constitucional e já 

obteve êxito na condenação ao pagamento de danos morais coletivos por exploradores sexuais 

pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso e da Paraíba, esta em decisão confirmada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho. Chama a atenção o fato de que a condenação em segunda 

instância na Justiça do Trabalho acontece antes que o processo fosse julgado em primeira 

instância no foro criminal. 

Contudo, de forma a tornar ainda mais explícitas estas legitimidades e competência e 

diminuir a resistência a elas, tramita no Congresso Nacional e Projeto de Lei n. 6.938/10 de 

autoria dos ilustres deputados Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) e Maria do Rosário (PT-

RS) que “Dispõe sobre a reparação civil coletiva decorrente da exploração sexual de crianças 

e adolescentes para fins comerciais e dá outras disposições protetivas dos direitos das crianças 

e dos adolescentes”. Com efeito, no projeto fica estabelecido que: 

 

Art. 4º Compete ao Ministério Público do trabalho ajuizar as ações cabíveis para 

reparação dos danos, inclusive morais coletivos, decorrentes da exploração sexual de 

crianças e adolescentes para fins comerciais. 

Art. 5º Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações civis públicas 

decorrentes da exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais. 
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Mas alguns argumentam que, em face da ilicitude da exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes, a proteção no âmbito da Justiça do Trabalho é impossível. Segundo 

este entendimento, poder-se-ia perseguir exclusivamente a responsabilidade criminal dos 

exploradores e a responsabilidade civil estaria limitada ao que prevê o art. 387, IV, do Código 

de Processo Penal - CPP. 

Ora, este entendimento considera um aspecto da exploração sexual, esquecendo-se do 

caráter de multidisciplinaridade intrínseca ao combate efetivo desta forma de violência. Fixar-

se apenas no aspecto criminal é escrever a amplitude dos direitos das crianças e adolescentes, 

alguns deles enumerados na Constituição29: 

 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

 

Pelo entendimento de que se trata de uma questão exclusivamente criminal, os direitos 

à saúde e à educação destas crianças e adolescentes explorados, inclusive o direito à formação 

profissional, que lhes permitissem uma perspectiva de acesso ao trabalho digno, não poderiam 

ser protegidos por iniciativa dos setores estatais competentes. 

Além dos direitos das crianças e adolescentes enumerados na Constituição, existem 

aqueles constantes de normas internacionais, como a Convenção n. 182 da OIT, bem como a 

correlata Recomendação n. 190, ambas da Organização Internacional do Trabalho, em vigor 

no território nacional, por meio do Decreto Legislativo n. 178/99. Em tais normas, considera-

se como uma das piores formas de trabalho infantil “a utilização, o recrutamento ou a oferta 

de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas”. 

Há uma enorme diferença entre atuação do Estado na repressão ao trabalho ilícito no 

tráfico de armas, por exemplo, e a atuação na repressão à exploração do trabalho escravo ou à 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. No primeiro caso, o bem jurídico 

tutelado, entre outros, é o direito à proteção da vida de toda a sociedade contra a ação 

criminosa daqueles que atuam no contrabando e comercialização de armas ilegais, sejam os 

líderes, sejam os que estão envolvidos diretamente nestas atividades. Esses são criminosos e 

merecem punição, e para os mesmos não há qualquer tutela pelo Ministério Público do 

Trabalho. 

                                                 
29 Art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988. 
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No segundo caso, toda a sociedade e, principalmente, os próprios trabalhadores 

explorados, na qualidade de vítimas principais, merecem a proteção contra os que cometem 

estes crimes tipificados de exploração do trabalho escravo e de exploração sexual de crianças 

e adolescentes para fins comerciais. O bem jurídico tutelado é, primariamente, a dignidade do 

trabalhador, ameaçada pela exploração, e, de forma reflexa, a dignidade da sociedade como 

um todo. Em relação aos adolescentes e às crianças explorados sexualmente, o bem jurídico 

tutelado é a dignidade destes, e os direitos que compõe a dignidade, como o direito ao 

desenvolvimento sexual saudável, entre outros direitos próprios da infância. Assim, não faz o 

menor sentido restringir a competência da Justiça do Trabalho, como alguns defendem, e 

retirar a tutela coletiva e difusa destes direitos pelo Ministério Público do Trabalho, 

prejudicando quem merece proteção de todas as perspectivas, trabalhista, civil, penal, entre 

outras. 

 

4.7.5 Obrigação de indenizar os danos morais decorrentes da exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes  

 

Antes de abordar a questão específica, a violação da dignidade em decorrência da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, faz-se necessário tratar de algumas 

questões mais gerais, como o conceito de dignidade do ser humano e a consequente obrigação 

de reparar o dano moral em caso de violação destes direitos. 

O conceito de dignidade do ser humano não é facilmente obtido, nem há muito 

consenso na doutrina sobre este. José Cláudio Monteiro de Brito Filho (2004, p. 120) afirma 

que “não é simples reduzir em palavras o significado da dignidade da pessoa humana. Como 

tantos outros conceitos, parece ser mais fácil identificar o que atenta contra a dignidade do 

que identificá-la em si mesma”. Mas, evitando este estratagema (apud, BRIT, 2004, p 129) a 

apresenta definição que, no seu entender, exprime de forma completa a ideia de dignidade da 

pessoa humana. É a apresentada por Ingo Wolfgang Sarlet, para quem, dignidade é: 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
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Se o ser humano possui a dignidade como qualidade intrínseca, o problema, do ponto 

de vista jurídico, surge do não reconhecimento desta qualidade. Norberto Bobbio afirmou que 

“o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto de justificá-los, 

mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. Parafraseando 

Bobbio, diria que o problema fundamental em relação aos direitos humanos é o seu 

reconhecimento, no sentido da sua admissão como legítimo e verdadeiro. A dignidade, 

portanto, estaria inserida neste processo de reconhecimento, eis que a palavra dignidade, por 

si só, nada significa. Lembremos que a dignidade, historicamente, era reconhecida apenas aos 

nobres. Depois, passou-se a reconhecer este direito em relação aos trabalhadores. Benjamim 

Franklin dizia que a dignidade decorria de acordar cedo e dormir tarde, jamais deixar uma 

dívida sem pagá-la. Este princípio moral atravessou séculos e fronteiras. 

A expressão dignidade ganha relevo quando relacionada aos direitos humanos 

universalizados. A dignidade não é, portanto, um atributo do ser humano, mas um atributo dos 

seres humanos nas suas inter-relações. A dignidade é, portanto, a expressão do 

reconhecimento: reconheço em ti a plenitude de um ser humano digno, sujeito de direitos 

fundamentais exigíveis perante a mim e perante o Estado. Não há nada mais fundamental que 

a necessidade de um ser humano ser reconhecido como tal por outro ser humano. Mas esse 

reconhecimento não vem de graça e não é permanente, ele surge de conflito e tensão e precisa 

ser reafirmado a cada segundo da existência humana, em cada ambiente de relacionamento 

humano.  

É pertinente, portanto, tecer algumas considerações sobre a ação de indenização por 

danos morais, um dos mecanismos legais asseguradores da dignidade. Alguns autores 

afirmam que dano moral é todo aquele dano que não é patrimonial. Outros enumeraram as 

possibilidades de dano moral, afirmando que é aquele que causa sofrimento, dor, tristeza, 

buscando sintetizar tais conceitos. 

Walmir Oliveira da Costa define danos morais como sendo “a lesão que alguém sofre 

em seus bens imateriais pela ação de outrem que lhe causa abalos a direitos personalíssimos”. 

Para nosso objetivo, consideramos dano moral aquele que atinge a dignidade, no 

sentido que tratamos anteriormente, ou seja, incorre em dano moral aquele que não reconhece 

a dignidade de outro ser humano. Para este fim, não é relevante se o ato causou efetivamente 

sofrimento, bastará que este ato atente contra a obrigação de reconhecimento da condição de 

ser humano. Neste sentido, leciona Xisto Tiago de Medeiros Neto (2002, p. 49): 
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A responsabilidade, portanto, tratando-se de dano moral, decorre, em Regra, do 

simples fato da violação (damnum in re ipsia), não se cogitando analisar-se o traço 

subjetivo do ofensor ou se provar a existência do prejuízo extrapatrimonial, que, por 

si só, já é uma evidência do próprio fato (ipso facto), salientando-se, mais a 

impossibilidade de, para tal fim, ingressar-se na esfera psíquica da vítima. 

 

A ação, que afinal importará em indenização econômica ou outra forma de reparação, 

busca antes obrigar o reconhecimento da dignidade. Assim, a condenação econômica deve ser 

suficiente para reparar o dano, mas também para desestimular este ato atentatório à dignidade. 

Novamente recorremos a Medeiros Neto (2002, p. 49) e, segundo o autor, “observa-se, com, 

efeito, que tem concebido como dupla a natureza e a finalidade da reparação do dano moral: a 

de satisfazer ou compensar o lesado, de um lado, e a de sancionar o lesante, em proporção 

exemplar, de outro lado”. 

A obrigação de reparar o dano moral decorre da responsabilidade civil em geral. Ou 

seja, é preciso que certa conduta cause uma lesão injusta a interesse alheio, que esta conduta 

efetivamente cause dano (material ou moral) e que haja um nexo casual entre a conduta e o 

dano. A questão da culpa do agente é, modernamente, uma questão secundária. O novo 

Código Civil, embora reitere a regra geral de que deve haver culpa do agente, também abre 

espaço para a teoria do risco, em que o agente, embora não tenha culpa, assume o risco de que 

sua conduta possa causar prejuízo. 

Quando falamos da dignidade do ser humano sempre temos em mente o ser humano 

adulto. Mas, e as crianças e adolescentes? Lembremos que as crianças, historicamente, eram 

consideradas adultos pequenos, com direitos proporcionais. O valor que se dava às crianças 

era menor que o valor de um adulto. Apenas com a Declaração dos Direitos das Crianças e, 

muito recentemente, com a edição da Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por quase 

todos os países integrantes da ONU, à exceção dos Estados Unidos da América e da Somália, 

é que as crianças passaram a gozar de certo reconhecimento de sua dignidade. 

Mas, o que afronta a dignidade de uma criança ou adolescente? As crianças, estas 

consideradas internacionalmente como todos aqueles que contam menos de dezoito anos de 

idade, possuem direitos humanos especiais, listados na Convenção da ONU sobre o Direito 

das Crianças, de 1989, na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Todos estes instrumentos reconhecem a condição das crianças de seres humanos em 

desenvolvimento. Tal desenvolvimento deve ocorrer em um ambiente de felicidade, amor e 

compreensão. Textualmente, diz o ECA que as crianças e adolescentes têm direito ao 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Este conjunto de 
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normas direcionadas a garantir o bem-estar das crianças e adolescentes está contido no 

“princípio da proteção integral”. 

Assim, para o reconhecimento da dignidade das crianças e adolescentes, deve-se levar 

em consideração esta condição especial de ser humano em processo de formação e a 

obrigação da família, da sociedade e do Estado de promoverem a proteção integral das 

crianças e dos adolescentes. Em outras palavras, o reconhecimento da dignidade da criança e 

do adolescente deve abranger estas especificidades. Ao se analisar a configuração de danos 

morais, em razão de uma conduta antijurídica praticada contra crianças e adolescentes, tem-se 

que levar em conta estes princípios e normas. Um mesmo ato pode ter cunho meramente 

econômico, material, quando praticado contra os direitos de um adulto e configurar dano 

moral quando praticado contra uma criança ou adolescente. 

Para exemplificar, submeter um adulto a uma jornada de trabalho excessiva pode levar 

a uma obrigação do pagamento de horas extras. Mas, em se tratando de criança, esta mesma 

prática pode levar não só à obrigação de pagar horas extras, mas também de indenizar o dano 

moral sofrido pela frustração de outros direitos, como o direito à educação e à convivência 

familiar. O direito de frequentar a escola é um exemplo claro de direito de natureza moral. O 

direito de frequentar a escola é uma condição para a igualdade de acesso às oportunidades 

profissionais. Assim, não há como quantificar o prejuízo material que a frustração deste 

direito causa na vida profissional da criança quando esta se tornar adulta. Mas, sem dúvida, é 

possível vislumbrar o prejuízo moral. 

Não há, portanto, que se confundir a obrigação de reparar o prejuízo causado pela 

eventual não observância dos direitos trabalhistas, com os reflexos desta relação de trabalho 

na preservação da dignidade da criança e adolescente. 

Em face da natureza das atividades consideradas piores formas de trabalho, o simples 

fato de submeter crianças e adolescentes a estas configura dano moral, merecedor de reparo. 

Por tudo isso, há de se concluir que: a) a Exploração sexual de crianças e adolescentes, 

para fins comerciais é uma relação de trabalho proibido, indecente, indigna e pior forma de 

trabalho, conforme a Convenção n. 182 e o decreto n. 6.481/08; b) tal prática ofende a 

sociedade brasileira e atinge em especial a dignidade das crianças e adolescentes. Assim, além 

da responsabilidade criminal já defina em lei própria, incumbe ao Ministério Público do 

Trabalho, perante a Justiça do Trabalho, propor ação civil pública, objetivando a declaração 

da ilicitude desta relação de trabalho e a condenação dos responsáveis em obrigações de fazer, 

de não fazer e de pagar os danos morais coletivos causados à sociedade brasileira; c) as 
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normas internacionais, a Constituição e a legislação infraconstitucional já consagram a 

legitimidade do Ministério Público do Trabalho, para propor ação civil pública contra 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, e a competência da Justiça do 

Trabalho para julgar estas ações; d) a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça 

do Trabalho na repressão à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes atende aos 

compromissos firmados pelo Brasil ao ratificar normas internacionais protetoras das crianças 

e dos adolescentes e está em consonância com as disposições constitucionais e 

infraconstitucionais que tratam dos direitos de crianças e adolescentes. Mas, acima de tudo, é 

mais uma ferramenta na incansável luta pelo reconhecimento da dignidade da infância. 

 

4.8 Trabalho proibido: nulidades e seus efeitos  

 

O término do contrato por nulidade contratual merece estudo sob três abordagens: a 

primeira no que diz respeito à nulidade dos contratos de trabalho, inclusive em suas 

generalidades, a segunda sobre o trabalho do menor e a terceira sobre os efeitos de sua 

nulidade.  

De plano, ressalvamos que questões de trabalho infantil são um tema caro para o 

Direito do Trabalho, sobretudo, sob a ótica dos Direitos Humanos, já que é desastroso para 

um Estado Democrático de Direito ver milhares de crianças e jovens perderem a oportunidade 

de formação educacional para se engajarem de forma açodada no mercado de trabalho, daí 

assaz importância que o operador do direito deve dar para toda a rede de proteção que envolve 

a matéria. Por outra seara, o tema nulidade é árido até para os civilistas, que, mesmo com seus 

institutos milenares da época romana ou mais recentemente da época napoleônica, portanto, 

bem mais maduros do que os do Direito do Trabalho, chegaram a irritar Clóvis Beviláqua 

(1955, p. 236), que disse textualmente: “A teoria das nulidades é ainda vacilante no doutrina, 

circunstância que, aliada à falta de nitidez dos dispositivos legais, à ausência de princípios 

diretores do pensamento em função legislativa, tem dado a esse assunto um aspecto 

particularmente rebarbativo”. 
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4.8.1 Dos princípios próprios do direito do trabalho diante das nulidades contratuais 

  

Decretada a nulidade do contrato de trabalho, uma das principais peculiaridades é que 

se deve admitir em toda a extensão o brocardo “trabalho feito é salário ganho”. Pelas 

seguintes razões:  

 

a) Pela regra da repetição do indébito. O trabalho poderia ser repetido, isto é, o 

trabalhador teoricamente teria direito à restituição do trabalho feito, o 

empregador não teria obrigação de pagar o salário; esta restituição do trabalho se 

resolve praticamente em restituição por equivalente em dinheiro, que seria, afinal 

de contas, o próprio salário ajustado. 

b) Pela regra da negação do enriquecimento ilícito, que representa o pagamento 

obrigatório do trabalho feito; assim, o trabalhador teria direito a soma 

equivalente em dinheiro, que corresponde a seu salário, já que o enriquecimento 

ilícito ocorre quando alguém, a expensas de outrem, obtém vantagem 

patrimonial sem causa, ou seja, sem que tal vantagem decorra da lei ou de 

negócio jurídico anterior. O Código Civil de 2002 aduz no art. 884: “Aquele que, 

sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

c) Pela regra da classificação do contrato de trabalho como de trato sucessivo, daí 

tanto a nulidade quanto a anulabilidade somente se fazem sentir no estilo ex 

nunc, como acontece com a simples resolução, do momento do seu 

pronunciamento para o futuro, sendo válidos os atos praticados no passado. 

 

4.8.2 Do trabalho ilícito e do trabalho proibido  

 

Outra peculiaridade caríssima ao Direito do Trabalho, quando tratamos desse assunto, 

é a diferenciação entre trabalho ilícito e trabalho proibido, já que no proibido a regra é para 

proteger o próprio prestador e então serão admitidos os direitos trabalhistas na sua totalidade, 

porém, quando for ilícito deixará de ocorrer tal obrigação, pelo menos em tese, como explica 

o mestre Evaristo de Moraes Filho: 

 

No trabalho simplesmente proibido, que não chega à ilicitude penal, não resta a 

menor dúvida que os direitos trabalhistas são devidos. Podem ser lembrados os 

casos de trabalhos proibidos a certas pessoas (menores, estrangeiros, mulheres, não 

habilitados etc.) ou sob certas circunstâncias (falta de licença, trabalho 

extraordinário sem acordo escrito, trabalho em dias de repouso não autorizados etc.). 

Aqui não se trata mais de ilicitude, sendo devidos todos os direitos trabalhistas, pela 

simples prestação fática de serviços. Ainda que nulo o contrato, seus efeitos se 

fazem sentir ex nunc, para o futuro, com pagamento das prestações de trabalho 

passadas (1967, p. 114). 

 

Há polêmicas, na doutrina, se tal situação de trabalho proibido enseja caso de 

legitimação da parte ou de inidoneidade do objeto, conforme nos informa Octavio Bueno 

Magano: 
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Orlando Gomes e Elson Gottschalk aludem à proibição do trabalho da mulher em 

atividades insalubres como se fosse um caso de falta de legitimação da parte delas 

(op. cit., 1975. v. 1, p. 251). Parece-nos, porém, mais acertada a posição de Vazques 

Vialard, que considera esse um caso de inidoneidade do objeto (1991, p. 192). 

 

O mestre Orlando Gomes, que, além de doutrinador trabalhista foi também exímio 

civilista, define a questão no campo da legitimidade, pois que a lei impõe limitação em 

relação à celebração do contrato do trabalho com determinado objetivo, por parte de certos 

indivíduos: 

Poder-se-ia explicar a situação dizendo-se que o pressuposto é a idoneidade do 

objeto. O contrato de trabalho da mulher para servir em tais indústrias insalubres ou 

perigosas não é ilícito. Seu objeto é lícito. 

O que não admite é, apenas, a posição de uma categoria de pessoas em relação a ele. 

É o que ocorre, do mesmo modo, em relação aos estrangeiros quando a lei lhes 

proíbe o exercício de certas atividades (GOMES; GOTTSCHALK, 1996, p. 179). 

 

Ante tal quadro, aduzem os doutrinadores que o Direito do Trabalho construiu uma 

teoria específica com relação ao problema das nulidades. Delgado, então, nos oferece 

ferramenta útil, ao dispor que a questão é vital e ao analisar o grau do interesse público ferido 

para auferir o plus de direitos a que faz jus o trabalhador, e, a partir daí, surgem, obviamente, 

os embates doutrinários e jurisprudenciais: 

 

Em primeiro lugar, a circunstância de que se torna inviável, faticamente, após 

concretizada a prestação efetiva do trabalho, o reposicionamento pleno das partes à 

situação anterior. Em segundo lugar, na medida em que a prestação obreira já foi 

efetivamente quitada com o cumprimento dos serviços, surgiria como imoral 

enriquecimento sem causa do tomador a negativa de incidência sobre ele dos demais 

efeitos justrabalhistas da relação socioeconômica desenvolvida. Em terceiro lugar, a 

convicção de existir uma prevalência incontestável conferida pela ordem jurídica em 

seu conjunto (inclusive a Constituição da República) ao valor-trabalho e aos direitos 

humanos; esse critério de salvaguarda determina a repercussão de efeitos 

justrabalhistas ao trabalho efetivamente cumprido (embora negado, tais repercussões 

a partir do instante em que a nulidade é reconhecida); porém, à medida que os bens 

tutelados aproximam-se do interesse público (confrontando o valor trabalho a outro 

valor também de inquestionável interesse público), tende-se a restringir, 

proporcionalmente, a aplicação da teoria justrabalhista especial (DELGADO, 

2006, p. 509-510, grifamos). 

 

No confronto, portanto, entre o interesse público e as especialidades do Direito 

Laboral é que surgem os impasses, devendo, por fim, serem lembradas as palavras de Gomes 

e de Gottschalk, segundo as quais “essas considerações finais, entretanto, encerram o 

conteúdo de uma tese, uma simples tentativa de sistematização da teoria das nulidades em 

Direito do Trabalho, visto com excesso de rigor na aplicação da sanção civil é tão prejudicial 

quanto a sua escassez” (1996, p. 104). 
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4.8.3 A doutrina estrangeira  

 

Antes de adentrar nos casos específicos, parece-nos de todo conveniente fazer-se um 

rápido giro no Direito Comparado, sempre lembrando que diante de uma matéria tão lacunosa 

como essa, é uma possibilidade para o intérprete a utilização do art. 8º da CLT que dispõe 

que: 

 

As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais 

ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por 

equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 

trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas 

sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público. 

 

O art. 115 do Código do Trabalho português, em vigor a partir de dezembro de 2003, 

dispõe sobre o assunto de forma clara, ao estabelecer, no inciso I: “O contrato de trabalho 

declarado nulo ou anulado produz efeitos como se fosse válido em relação ao tempo durante o 

qual esteve em execução. Se, entretanto, “o contrato tiver por objeto ou fim uma atividade 

contrária à lei, à ordem pública ou for ofensivo aos bons costumes, a parte que conhecia a 

ilicitude perde, a favor do Instituto de Gestão Financeira da Seguridade Social, todas as 

vantagens auferidas decorrentes do contrato de trabalho” (art. 171, I, do Código do Trabalho 

de Portugal). “A parte que conhecia a ilicitude não pode eximir-se do cumprimento de 

qualquer obrigação contratual ou legal, nem reaver aquilo que prestou, ou o seu valor, quando 

a outra parte ignorar essa ilicitude” (art. 117, II, do Código de Trabalho português) 

(BARROS, 2006, p. 323). 

A doutrina espanhola, por sua vez, assevera que a relação de trabalho fundada no 

contrato nulo recebe eficácia jurídica, confirmando-se os efeitos produzidos, mas quando a lei 

assim pretender, baseando-se na equidade e em motivos práticos (BARROS, 2006). 

A Lei do Contrato de Trabalho da Argentina bem demonstra a diferença entre objeto 

ilícito, que é o contrário à moral e aos bons costumes, não tendo nenhuma validade (art. 39), e 

trabalho proibido, em que é vedado o emprego de determinadas pessoas ou determinadas 

tarefas, épocas ou condições (art. 40). Ensina Ramirez Gronda (1945, p. 222) que “se a 

locação tiver por objeto a prestação de serviços impossíveis, ilícitos ou imorais, aquele a 

quem tais serviços sejam prestados não terá direito de demandar a outra parte pela prestação 

desses serviços, nem para exigir restituição do preço que tenha pago”. 
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Feito isso, passamos à análise da particularidade das situações mais comuns no 

cotidiano da Justiça do Trabalho em que se constitui a nulidade do contrato de trabalho por 

incapacidade da parte, ou seja, do menor de dezesseis anos, pelo objeto ilícito, como no caso 

do contrato de trabalho que é nulo por não revestir a forma prescrita em lei, como o caso da 

investidura em emprego público sem a aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos.  

 

4.8.4 Das proibições  

 

A proteção ao menor, conforme a doutrina dominante, do que é exemplo a de Amauri 

Mascaro Nascimento, é de ordem fisiológica, para que permita o seu desenvolvimento normal 

sem os riscos das atividades insalubres e perigosas; de ordem cultural, para que o menor possa 

ter instrução adequada; de ordem moral, para que possa ser afastado de ambientes prejudiciais 

à sua moralidade; e de segurança para que não seja exposto aos riscos de acidentes de 

trabalho. 

O jovem empregado não pode ser menor de dezesseis anos; aos 18 anos cessa a 

menoridade, porém, ao pai é facultado, até que o filho complete 21 anos, pleitear a extinção 

do contrato de trabalho, se prejudicial à formação do trabalhador (CLT, art. 408). 

Ao menor de 18 anos é lícito assinar recibos, menos o de quitação final do contrato de 

trabalho – art. 439, da CLT. 

Há ainda proibições ao trabalho do menor nos seguintes termos: a) trabalho noturno, 

assim considerado aquele a partir das 22 horas (art. 404 da CLT); b) trabalho em ambiente 

insalubre, com periculosidade ou capaz de prejudicar a moralidade (art. 405 da CLT); c) 

trabalho em ruas, praças e logradouros públicos, salvo mediante prévia autorização dos 

juizados dos menores (art. 405, § 2º da CLT); d) trabalho que demande o emprego de força 

muscular, superior a 20 quilos, se contínuo, ou 25 quilos, se ocasional (art. 405, § 5º da CLT). 

São também proibidas as horas extras, salvo decorrentes de acordo de compensação de 

horas (art. 413, I da CLT) ou no caso de força maior, e com direito a adicional de 50%, e 

quando o menor for empregado em mais de uma empresa, somando-se todos os horários, 

como se fosse de um emprego só, sendo proibido ultrapassar o total de 8 horas diárias de 

trabalho.  
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4.8.5 Das proteções  

 

Como normas legais de proteção, encontram-se: o dever dos pais de afastar os 

menores de empregos que diminuam consideravelmente suas horas de estudos (CLT, art. 

427); a manutenção pelos empregadores de local apropriado para ministrarem instrução 

primária em certas condições (CLT, art. 427); a concessão de férias no emprego coincidentes 

com as férias na escola (CLT, art. 136); e a proibição de fracionar o período de gozo das 

férias (CLT, art. 134, § 2º). 

 

4.9 Dos efeitos da nulidade 

 

4.9.1 Da incapacidade das partes 

 

Como já visto, o Texto Constitucional em vigor, em seu art. 7º, inciso XXXII, proíbe o 

trabalho do menor de 14 anos, em qualquer situação, e ao menor de 16 não aprendiz falta 

capacidade para firmar o contrato, pois o trabalho lhe é proibido. A questão da idade mínima 

para o trabalho recebeu tratamentos diferentes nas nossas Constituições. Lembremo-nos de 

que passou de 14 para 12 anos. Para em 1988 voltar a 14 anos, e, em 1998 (EC n. 20), para 16 

anos, salvo a exceção do aprendiz. De toda sorte, o Texto Constitucional não diz quais são os 

efeitos legais da prática do contrato de trabalho, ou seja, nem que é nulo e nem quais são as 

responsabilidades patrimoniais dos envolvidos. Contudo, trata-se de patente caso de contrato 

nulo por incapacidade do trabalhador, cabendo à doutrina e à jurisprudência solucionar as 

lacunas existentes. 

Para Alice Monteiro de Barros (2006, p. 462), tal contrato será nulo “mas produzirá 

certos efeitos, entre os quais o pagamento de uma compensação razoável, a teor dos art. 593 e 

606 do Código Civil de 2002”. 

Aduz Mauricio Godinho Delgado (2006, p. 509) que cabem todas as consequências 

legais, lembrando, contudo, o papel do Poder Judiciário de declarar a nulidade e cessar de 

imediato a continuidade do pacto laboral: 

 

Ilustrativamente, o defeito concernente ao elemento jurídico-formal da capacidade.  

Tratando-se de trabalho empregatício prestado por menor de 16 anos (ou 14, antes 

da EC n. 20, de 15 de dezembro de 1998), cabe o reconhecimento de todos os efeitos 

justrabalhistas ao contrato irregularmente celebrado. É verdade em que deverá o 

juiz, ao mesmo tempo, decretar a nulidade do ato, inviabilizando a permanência da 

nulidade desde então (se o menor ainda estiver abaixo de 16 anos - salvo o aprendiz- 
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na época do exame judicial, evidentemente). Da mesma maneira procede-se em 

certos defeitos concernentes à forma (como, por exemplo, a falta de lavratura de 

instrumento escrito em contrato de atleta profissional). 

 

Malgrado as divergências supracitadas, pelos princípios já vistos, há uma proibição 

que procura proteger o próprio menor, não se mostrando plausível que, na ocorrência do 

contrato de trabalho, seja eximido o empregador de pagar todos os direitos trabalhistas 

decorrentes de sua concretização. O bem público protegido, em suma, é o próprio trabalhador 

menor, que, na maioria das vezes, vende sua força de trabalho por conta da necessidade de 

sua sobrevivência, mas a realização do contrato não ofende a moralidade pública, não se 

aproxima de qualquer tipo penal, cabendo apenas ao Judiciário declarar a nulidade do contrato 

de trabalho, mas considerar todos os efeitos cabíveis, como férias, 13º salário, FGTS, aviso 

prévio, 40% do FGTS etc.. 

 

4.9.2 Do trabalho proibido  

 

Como já visto, é dever dos responsáveis legais de menores (os pais ou tutores) afastar 

os menores de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de formação na 

escola e prejudiquem a sua educação moral (art. 424, CLT). 

Por seu turno, cabem aos empregadores: a obrigação de velar pela observância, nos 

seus estabelecimentos ou empresa, dos bons costumes e da decência pública, bem como as 

regras de segurança e medicina do trabalho (art. 425, CLT); o dever, se o trabalho executado 

pelo menor for prejudicial à saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, de 

proporcionar as facilidades para mudar de serviço (art. 426, CLT); a obrigação de conceder ao 

menor o tempo que for necessário para frequentar as aulas (art. 427, caput, da CLT). 

Como aduz Sergio Pinto Martins (2003, p. 129), “daí chega-se à conclusão de que não 

será permitido o trabalho do menor em salões de bilhar, bochas, sinucas ou boliche, até 

porque nem se permite sua entrada nesses locais (art. 80 da Lei n. 8.069/90- ECA)”, continua 

o autor paulista, em sede de correta ponderação: 

 

O trabalho em teatros e cinemas nada tem de prejudicial ao menor, porque muitas 

vezes nesses locais passam peças ou filmes educativos e dirigidos ao menor. 

Prejudicial seria apenas se fosse exibido algum filme pornográfico. Quanto a boates, 

cabarés e dancings, não há representação. O trabalho em empresas circenses 

também nada tem de prejudicial ao menor, sendo que este é quem vai assistir aos 

espetáculos. Logo, não andou bem o legislador da CLT as estabelecer as referidas 

proibições. 
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Sobre os efeitos, sustenta Arnaldo Süssekind (2002) as seguintes consequências para a 

rescisão do contrato do menor pelo exercício de trabalho proibido: 

 

a) se for impossível ao empregador transferir ou remover o menor para as funções 

ou locais compatíveis com a sua condição pessoal, a extinção contratual se opera, 

por determinação da autoridade pública, sem ônus para qualquer das partes; b) se o 

empregador, embora dispondo de serviço adequado ao menor, não promover a 

alteração de que cogita o preceito legal, responderá pela indenização alusiva à 

rescisão contratual. 

 

O saudoso Octavio Bueno Magano (1991), de forma correta, se opõe aos efeitos acima 

preconizados: 

 

Não podemos subscrever esse magistério porque, se o menor vinha executando 

serviços ilegais, como qualquer daqueles previstos nos itens I e II, do art. 405 da 

CLT, a imputabilidade do empregador é automática e não se elide pela 

impossibilidade de transferência do primeiro para outra função lícita. Aliás, o menor 

que se encontra na situação aqui figurada pode, a qualquer tempo, com a assistência 

de seu representante legal, considerar rescindido o respectivo contrato de trabalho, 

recebendo indenizações legais, com o fundamento no art. 483 da CLT. 

 

No mesmo sentido, doutrina Eduardo Gabriel Saad: 

 

Presume-se que o empregador sabe que o trabalho atribuído ao menor era prejudicial 

à saúde ou à sua formação moral. Dessarte, se a autoridade entender que a empresa 

deve transferir o menor para outra função, o empregador tem de atender a essa 

recomendação. Se desobedecer ou se não tiver condições fáticas para acolher a 

decisão da autoridade, estará o contrato de trabalho rescindido com todos os 

consectários previstos nesta Consolidação (Comentários à CLT, p. 350).  

 

Aduz ainda o jurista que, quando  

 

o fato tiver por causa condição personalíssima do menor, o empregador não está 

sujeito a qualquer sanção; quando, porém, tiver ele alguma responsabilidade pela 

situação, que impossibilite o menor de continuar no emprego, não resta dúvida que 

terá de pagar ao menor as verbas exigidas, habitualmente, na despedida injusta 

(Comentários à CLT, p. 350). 

 

De fato, podemos pensar em algumas possibilidades: de um menor que desenvolveu 

doença não ocupacional, mas que se torne incapaz para o trabalho realizado naquele contrato; 

do menor que mudou de turno de estudo, tornando-o incompatível com o trabalho; do menor 

que não se ambienta com seus colegas por traço de sua personalidade, etc.. 

Se a extinção ocorre em virtude de objeto ilícito do contrato, a par de ser o trabalhador 

envolvido menor (trabalho em casa de prostituição, jogo ilegal, entorpecentes, etc.), 

entendemos que nada é devido, nem os salários ou qualquer outra indenização, não cabendo 
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ao Judiciário determinar a remuneração do trabalho que explora o crime – OJ n. 199 da SDI-1 

do TST. Aliás, consideramos que a melhor exegese em tal situação é a preconizada pela 

doutrina estrangeira acima analisada: para que não ocorra enriquecimento ilícito, que seja 

condenado o empregador a pagar as verbas devidas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

FAT. 

Sobre a cessação dos serviços prejudiciais no tocante ao órgão competente, a 

orientação majoritária é no sentido de que a autoridade competente, conforme reza o art. 407 

da CLT, é o agente fiscalizador do Ministério do Trabalho, contudo, quando as questões são 

de índole moral ou referentes ao pátrio poder, estaria afeta à Justiça da Infância e da 

Juventude. 

Sobre a jurisdição, reza a lei que cabe ao Juiz da Vara da Infância e Juventude 

verificar se o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu 

desenvolvimento físico ou à sua moralidade (art. 407, caput, da CLT), podendo obrigá-lo a 

abandonar o serviço, devendo a empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as 

facilidades para mudar de funções (art. 426, CLT), afirmamos, porém, que as controvérsias 

sobre os efeitos da nulidade ficarão a cargo da Justiça do Trabalho. 

De certo, podemos concluir: nas rescisões contratuais envolvendo as circunstâncias 

analisadas da problemática do trabalho do menor, caberão sempre os direitos trabalhistas para 

o trabalhador, como se fosse uma rescisão por dispensa do empregado sem justa causa, 

exceção da atividade ilícita, quando advogamos a possibilidade das verbas rescisórias serem 

revertidas em favor de fundo público, com base na doutrina estrangeira, no caso, a sugestão 

mais plausível é a do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

4.10 Prescrição  

 

Conceitua-se a prescrição como “perda da exigibilidade (pretensão) de um direito 

subjetivo pela inação de seu respectivo tutelado durante certo tempo fixado em lei” 

(CAHALI, 1979, 0. 24).  

Embora a prescrição tenha “aparência de instituição iníqua”, conforme ensinamento de 

Washington de Barros Monteiro, porque por ela o credor fica sem seu crédito e o proprietário 

é despejado do que lhe pertence, há consenso de que ela não visa prejudicar o credor nem 

beneficiar o devedor. Ela se apresenta como imperativo de ordem pública: as reações jurídicas 
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devem consolidar-se no tempo; há interesse social em estabelecer um clima de segurança e 

harmonia.  

No âmbito da relação de emprego, estes são os prazos prescricionais: a) vigente o 

contrato de trabalho, o prazo de cinco anos, que começa a correr a partir do dia seguinte ao 

descumprimento da obrigação por parte do empregador; b) o prazo continua correndo, mas se 

reduz a dois anos a partir do momento em que termina o contrato de trabalho ainda que o 

empregado, se trabalhando estivesse, teria mais tempo para reclamar; c) antes dos 18 anos não 

correr, prazo prescricional. A partir, pois dos 18 anos completos o empregado tem prazo de 

cinco anos para reclamar seu direito ferido, observado, porém, o que dispõe a letra b supra.  
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5 O TRABALHO ARTÍSTICO INFANTOJUVENIL  

 

A relevância do tema é evidente na sociedade brasileira que condena o trabalho do 

menor, mas, curiosamente, enaltece o mesmo menor quando o trabalho tem natureza artística.  

O Brasil, ao ratificar a Convenção n. 138, da OIT, gerou uma brecha no ordenamento 

jurídico que admite que crianças e adolescentes, com idade inferior à mínima legal admitida 

para o trabalho, desde que tenham prévia autorização judicial, trabalhem em atividades de 

cunho artístico (CAZZOLA, 2011).  

No entanto, o reconhecimento da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, 

portadora de proteção integral e cuidados especiais, enseja a regulamentação do trabalho 

artístico infantil, uma vez que, por trás do fascínio da sociedade com artistas mirins, reside a 

exploração e a renúncia à infância. 

O trabalho atrelado à televisão, rádio ou outras atividades similares, contanto que não 

causem prejuízos à moralidade, condiciona-se aos limites constitucionais de idade mínima, 

qual seja de 16 (dezesseis) anos. Contudo, em caso de ocorrer a excepcional situação de 

trabalho com idade inferior àquela, a autoridade que concederá a autorização deverá analisar 

absolutamente todas as peculiaridades e circunstâncias do trabalho a ser exercido, de modo 

que prevaleça a prioridade absoluta da criança (ARRUDA, 2015). 

A complexidade de solução para este tema está vinculada ao fato de existir pouca 

oposição da sociedade e do Poder Judiciário para a atuação infantil em trabalhos artísticos. 

Enquanto aquela incentiva, este, sem análise crítica e específica necessária, expede alvarás 

liberando o trabalho artístico de crianças e adolescentes.  

Os problemas jurídicos e repercussões sociais da atividade artística mirim têm como 

escopo o fim econômico daquele que se beneficia com os trabalhos dos pequenos, isto, é, 

somente é trabalho artístico infantil, quando o trabalho da criança e do adolescente é 

explorado por terceiro (OLIVEIRA, 2013).  

Os trabalhos atrelados à televisão ou à moda, geralmente, estão associados a um 

prestígio e ao desejo (ACIOLI, 2010). Nesse meio, é comum o incentivo e o interesse dos 

familiares na realização do trabalho da criança e do adolescente, seja pela projeção social que 

representa, seja pelas possibilidades financeiras que propicia. Por conta desses fatores, é 

frequente a participação ou omissão dos pais em situações de abuso e desrespeito. 
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A “glamourização” da vida do artista e a valorização social da fama acabam por 

impedir que sejam percebidos os reais prejuízos que tais atividades podem causar no 

desenvolvimento saudável dessas crianças e adolescentes (SUCUPIRA, 2013).  

 Dessa forma, ao abordar essa temática, não se pretende negar a importância do 

incentivo à educação artística da criança e do adolescente, pelo contrário, busca-se incentivá-

lo, desde que haja o devido respeito ao princípio da proteção integral.  

 

5.1 A atividade artística  

 

A liberdade de expressão artística e de acesso às fontes de cultura (e de arte) é direito 

de todos, inclusive das crianças e adolescentes (arts. 5º, IX, 208, V, e 215 da Constituição 

Federal e arts. 15, 16 e 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Como o contato 

com a arte agrega cultura e formação, todos têm direito a essa experiência. As disciplinas 

escolares de música, educação artística e teatro, bem como as escolas de dança, teatro, 

instrumentos e canto, incluindo os grupos formados em igrejas e clubes recreativos, todos 

esses casos são exemplos de situações nas quais adultos, crianças e adolescentes têm a 

oportunidade de acesso à linguagem artística. 

Porém, a arte também integra segmentos econômicos; o trabalho artístico faz parte do 

mercado de trabalho, quem o desenvolve compra ou vende trabalho (SANTOS, 2008). Parte 

da classe artística constata preocupada a mudança do papel da arte, que teria virado consumo, 

capricho pessoal mensurável e gerador de riquezas. Nesse sentido, a arte teria perdido o seu 

papel de agente transformador (TORRES, 2011). 

De qualquer modo, a atividade artística é importante elemento na formação dos 

indivíduos, por agregar cultura, criatividade, sensibilidade e autopercepção, mas essa 

participação só é positiva na infância e na adolescência se levar em conta o perfil de pessoa 

em desenvolvimento e respeitar suas fragilidades biológicas e psicológicas. E isso precisa se 

dar em qualquer um dos contextos em que a atividade artística ocorra, seja no âmbito 

recreacional e escolar, que não é objeto deste estudo, ou como parte de um produto que será 

explorado comercialmente, este, sim, é o foco da presente pesquisa. O fenômeno que passou a 

ser chamado de TIA – Trabalho Infantil Artístico (OLIVEIRA, 2007; MELRO, 2007; 

MARQUES, 2009; OLIVA, 2010; CAVALCANTE, 2011), ou Trabalho Infantojuvenil 

Artístico, leva em conta o fim econômico daquele que se beneficia com a participação 

infantil; essa participação, seja, como ator, cantor, apresentador, músico, artista circense ou 
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dançarino, é parte integrante de um produto maior com valor de mercado. Assim, o artista 

mirim tem o seu desempenho explorado comercialmente por terceiros. 

Cumpre observar que não importa se houve contrapartida econômica por tal 

participação da criança ou adolescente; mesmo que a atuação se dê em troca de roupas 

(comum em desfiles e fotos para catálogos) ou simplesmente em troca da oportunidade de 

exposição da imagem, visando ao reconhecimento do trabalho e possibilidade de novos 

contratos, estará caracterizado o trabalho infantojuvenil artístico. O objetivo econômico pode 

não ser do artista, mas de quem utiliza esse trabalho para auferir lucro. 

Porém, não é o objetivo econômico que caracteriza o trabalho infantojuvenil artístico, 

já que a atividade econômica é circunstancial, mas, sim, o fato de ser uma atividade 

subordinada, realizada com seriedade e sob direção de um terceiro, que cobra do artista 

obrigações inerentes ao seu trabalho. 

Assim, o trabalho artístico, como atividade dirigida (GUÉRIN et al., 2001), muda a 

essência e a natureza da atividade “ingênua”, lúdica ou recreativa. Em primeiro lugar, está a 

atividade objeto de exploração e motivação econômica, com suas nuances e riscos, e numa 

segunda camada, aparece a atividade livre e criativa do artista. 

 

5.1.1 A profissão de artista 

 

A lei define que artista é “o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter 

cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios 

de comunicação em massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública” 

(Lei nº 6.533/78, art. 2º, I). A lista das várias funções nas quais se desdobram a atividade 

artística inclui ator, manequim, bailarino ou dançarino e apresentador (quadro anexo ao 

Decreto nº 82.383/78). O exercício da profissão está vinculado ao prévio registro na 

Superintendência Regional do Trabalho, cuja obtenção exige a comprovação de formação ou 

experiência na área artística. A exceção existente é para o figurante, pessoa convocada pela 

produção para participar, individual ou coletivamente, como complementação de cena, em 

local e horário determinados. Na atividade de figuração, que não exige profissionalização 

(sem “SRTE”), é comum encontrar a participação infantojuvenil. 

O trabalho artístico traz escondido muito treinamento, dedicação, disciplina e pressão 

(LACOMBE, 2006), que passam despercebidos para a maioria das pessoas, porque o tipo de 

atividade a que se submetem frequenta o imaginário popular como profissão privilegiada 
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(MELRO, 2007). É muito comum que, além de longas e desgastantes gravações, haja a prévia 

decoração de textos (OLIVEIRA, 2007). 

Ao estudarem a carreira do ator, Bahia, Pereira e Monteiro (2007) constataram que as 

pessoas não sabem o quão difícil é essa profissão, que exige perseverança e sacrifício para 

seguir na carreira e obter bons resultados. E concluíram que, para a maioria dos artistas 

entrevistados, a construção de uma carreira no teatro é mais uma questão de esforço e trabalho 

do que uma questão de habilidade natural. Segundo os autores, determinação, perseverança e 

autonomia foram as características citadas como importantes para construir carreiras de 

intérpretes. 

Ao colocar a questão da densidade do trabalho, Wisner (1994) analisa trabalhos que 

trazem tanta fadiga que seus efeitos continuam após a saída da empresa com o término da 

jornada, quando é comum que o trabalhador use o seu tempo livre para descansar; e quanto 

mais densos, mais consideráveis serão os efeitos poluidores daquele trabalho sobre o resto da 

vida do trabalhador. O autor cita artistas, professores e telefonistas como atividades com 

intenso esforço mental, que tiveram oficialmente o tempo de trabalho reduzido em 

decorrência da densidade dessas profissões. Segundo Wisner (1994), os fatores que influem 

nessa densidade da atividade mental são a memória imediata e as microdecisões. As 

sequências longas de trabalho que compreendem, ao mesmo tempo, solicitações à memória e 

numerosas microdecisões provocam uma alta carga de trabalho. 

Assim, é possível concluir que a memorização de textos e/ou coreografias, bem como 

a inserção da sua participação individual na obra artística conjunta, caracteriza o trabalho do 

artista como de densa atividade mental. Porém, parte da sociedade contemporânea, 

englobando pessoas de todas as classes sociais e níveis de escolaridade, avalia 

preconceituosamente a atividade artística como um “não trabalho”, um lazer, uma diversão. 

Sem dúvida, quem está no momento de lazer é a plateia, que, se o espetáculo for bom ou a 

publicidade bem feita, ficará encantada com o talento dos artistas envolvidos. Talvez isso 

explique a dificuldade, nesse contexto, de o público imaginar todo o esforço e o trabalho 

despendidos para que o show aconteça.  

Na concepção clássica, toda obra de arte dramática traz em si a mimesis30, no sentido 

de imitação (compromissada) de objetos como o homem em ação31. 

                                                 
30 O conceito se estende a outras formas de criação artística. Merecem referência estas passagens da Poética, de 

Aristóteles: “Epic poetry and Tragedy, Comedy also and Dithyrambic poetry, and the music of the flute and of 

the lyre in most of their forms, are all in their general conception modes of imitation. They differ, however, 

from one another in three respects, – the medium, the objects, the manner or mode of imitation, being in each 
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A respeito do tema, veja-se esta página de Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet 

(1999, p. 216): 

 

[...] o poeta trágico desaparece totalmente atrás das personagens, que agem e falam 

do palco, cada uma por sua conta, como se estivessem vivas. É esse aspecto direto 

do discurso e da ação que constitui, na análise de Platão, o inerente à mimesis: em 

vez de se expressar em seu nome, relatando os acontecimentos em estilo indireto, o 

autor dissimula-se nos protagonistas, endossa sua aparência, seus modos de ser, seus 

sentimentos e suas palavras, para imitá-los. No sentido preciso de mimeîsthai, imitar 

é simular a presença efetiva de um ausente. Diante de tal representação há duas 

atitudes possíveis. A primeira lembra a dos espectadores nas salas de cinema, logo 

no início da sétima arte. Por falta de hábito, de terem fabricado o que poderíamos 

chamar de uma consciência do fictício ou de uma conduta do imaginário, investiam 

contra os maus, encorajavam e felicitavam os bons na tela, como se as sombras que 

lá passavam fossem seres de carne e osso; consideravam o espetáculo como se fosse 

a própria realidade. A segunda atitude consiste em entrar no jogo, em compreender 

que o que nos é dado ver no palco se situa num plano diferente do real, e que se deve 

definir como o da ilusão teatral. A consciência da ficção é constitutiva do espetáculo 

dramático: ela aparece ao mesmo tempo como sua condição e como seu produto. 

 

A imitação inerente à arte impõe a intervenção de um artista mirim em diversas formas 

de expressão, sobretudo na dramaturgia32. Raramente, um adulto poderá representar uma 

personagem infantil; quando o faz, visa a atender, em regra, a uma peculiaridade da obra33. 

O próprio Unicef está atento à importância das obras artísticas. Organizou seminário 

para estimular a difusão de mensagens contra o trabalho infantil em telenovelas, as quais, 

necessariamente, muitas vezes, contam com a participação de menores (CHAVES, 1994). 

A presença de atores mirins é, por exemplo, fundamental no filme Germinal, baseado 

na obra homônima de Émile Zola sobre os primórdios do Direito do Trabalho. O coral infantil 

que acompanha Milton Nascimento em gravação da canção O Cio da Terra também dá um 

sentido especial ao tema. 

O filme O Pianista, de Roman Polanski, atinge seus momentos de maior 

dramaticidade justamente quando atores mirins interpretam o assassinato de crianças judias 

                                                                                                                                                         
case distinct” (ARISTÓTELES. Poetics. Dover: New York, 1997. p. 1). “Since the objects of imitation are 

men in action, and these men must be either of a higher or a lower type [...], it follows that we must represent 

men either as better than in real life, or as worse, or as they are. It is the same in  painting. Polygnotus depicted 

men as nobler than they are, Pauson as less noble, Dionysius drew them true to life” (Ibid., p. 3). 
31 A arte, a bem da verdade, frequentemente supera a mimesis dos clássicos, como nos casos em que a obra opera 

em metalinguagem. 
32 A própria criança, como defende a psicóloga Renata Barreto Lacombe, “tem direito à expressão”. Sua 

presença na televisão, por exemplo, “se justifica por ela estar num processo de aprendizagem e se expressando 

artisticamente”. Invoca a autora entrevista concedida pelo magistrado Siro Darlan, para quem, “no momento 

em que ela (criança) está numa atividade cultural, atividade artística, isto tem que ser estimulado e não 

impedido, sob pena de causar problemas psicológicos muito graves a essa criança. Não deve ser visto como 

trabalho, mas como uma manifestação artística” (LACOMBE, s. d. p. 107). 
33 Podem ser citadas, como exemplo, a personagem da atriz Iara Janra em peça inspirada na obra O Caderno 

Rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst, ou, mais recentemente, a criança de Teresin interpretada por Maria Luisa 

Mendonça em Os Sete Afluentes do Rio Ota, do canadense Robert Lepage. 



 

 

 

114 

pelos soldados nazistas, ou pelas mãos dos próprios pais, para evitar-lhes maior sofrimento ou 

calar-lhes o choro incontido. Como seria possível exibir obras infantis de Monteiro Lobato, 

como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sem a atuação de atores mirins, das mais diversas faixas 

etárias? 

Os efeitos terapêuticos da arte de representar no comportamento humano foram 

estudados por Moreno (2011), que, a partir dessa constatação, criou a técnica conhecida como 

Psicodrama. Moreno relata que sua descoberta se deu quando observou que uma das atrizes 

do seu grupo de teatro, que escolhia sempre interpretar papéis dóceis e carinhosos, era, 

segundo o marido, uma megera no lar. Intrigado com a incongruência, Moreno passou a dar-

lhe papéis opostos aos que vinha representando e, posteriormente, soube que se tornara mais 

calma e gentil na intimidade do lar, ou seja, o método terapêutico criado por Moreno tem por 

pressuposto a alteração comportamental que interpretar um papel causa na vida dos 

indivíduos. 

A partir de entrevistas com “famosos”, Coelho (1999) analisou a fama como 

contraponto da sensação de anonimato fabricada na sociedade de “massas”. Paradoxalmente, 

o discurso das pessoas que já alcançaram a fama é de um desejo de viver momentos de 

“normalidade” outra vez. Os sentimentos são conflitantes, porque ao mesmo tempo em que a 

fama singulariza o indivíduo no meio da multidão e lhe confere privilégios, ela tira sua 

privacidade e lhe dá uma máscara. Embora a sensação inicial seja de deslumbramento e de 

ego nas alturas, ela cede lugar aos problemas: assédio e perda da possibilidade de “olhar” 

porque “são olhados” incessantemente, o que é péssimo para o trabalho do ator que precisa 

olhar para interpretar; “a vivência da fama é marcada pela condição de saber-se 

continuamente visto e vigiado” (COELHO, 1999, p. 111). A autora também chama a atenção 

para a interferência da condição de famoso na percepção que o sujeito tem de si mesmo; ele 

se divide em dois: a imagem pública, os outros pensam que ele é o personagem; e o sujeito 

psicológico, quem é ele fora da obra artística. 

Em 2012, ocorreram no Brasil dois acidentes de trabalho graves no segmento artístico, 

que alcançaram grande repercussão: Tiago Klimeck, 27 anos, se enforcou acidentalmente 

durante a apresentação da “Paixão de Cristo” em abril (Itararé-SP); e Thiago Fragoso e 

Danielle Winits, no musical “Xanadu”, apresentado no Rio de Janeiro, sofreram acidente em 

janeiro, durante cena de voo simulado, quando o cabo que os sustentava se rompeu e a queda 

ocasionou costelas fraturadas e lesões em pulmão, rim, fígado e diafragma do ator. 
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Assim, embora a atividade artística possa significar a realização plena de 

potencialidades e talentos natos ou desenvolvidos, quem a realiza, em muitas situações, viveu 

riscos, pressões, estresse e fadiga iguais aos que ocorrem em outros trabalhos. A questão é 

saber como isso repercute na saúde infantojuvenil e quais os limites adequados de tal 

participação para que a experiência seja positiva. Afinal, além de ter um corpo em formação 

que, ao que tudo indica, é requisito para iniciar algumas modalidades artísticas, como balé e 

ginástica olímpica, também a parte psicológica está em processo de desenvolvimento e, 

portanto, não tem estrutura para lidar sozinha com a pressão desse ambiente profissional. 

 

5.2 O trabalho como dever econômico 

 

A atividade artística talvez seja a que mais se distancia da etimologia da palavra 

“trabalho”. Suspeita-se que o termo evoluiu de tripalium, antigo instrumento de tortura34. 

O trabalho, do ponto de vista econômico, ainda guarda muito de sua acepção original, 

como revela Carlos Alberto Barata Silva (1985, p. 54): 

 

Em face de seu conceito econômico – tomando-se o termo econômico no sentido 

amplo e aproveitando-lhe apenas a essência – constatamos, no trabalho, duas notas 

características: a fadiga e a pena. Não há, desde os primórdios da humanidade, 

trabalho humano desprovido dessas duas características, mesmo porque o trabalho 

foi imposto ao homem como castigo. O conceito de pena, não há como negar, 

evoluiu, transmudou-se, por assim dizer, e a penosidade, que alguns autores veem 

claramente no trabalho, passou a refletir, para grande parte da humanidade, um 

dever. Para alguns, um dever decorrente da própria necessidade de proverem a sua 

subsistência; para outros, um dever decorrente de um contrato, ainda que não 

imposto por uma necessidade vital. Para todos, no entanto, é o trabalho um dever, e, 

por exigência da vida comunitária, um dever social [...]. 

 

Esclarece esse autor, contudo, que  

 

se nos afastarmos [...] do mundo puramente econômico, veremos que o trabalho 

humano busca, também, valores de outra natureza. É possível que a atividade 

humana tenha em vista não um valor econômico, mas outro valor ou valores, 

expressados, por oposição aos primeiros, como não econômicos. Exemplo de 

trabalho não destinado a fim econômico vamos encontrar no desenvolvido pelo 

homem que medita, que pesquisa, que estuda, bem como no trabalho do homem que 

pensa sobre si mesmo, refletindo sobre os valores espirituais e interiores. 

 

Nesse contexto não econômico, insere-se a atividade artística, o que não impede, 

obviamente, a existência de artistas profissionais, que nas artes encontrem seu sustento. O que 

                                                 
34 Veja-se o seguinte verbete: “1. Travail (travaj) n.m. (lat. tripalium, instrument de torture) [...]” (LAROUSSE. 

Dictionnaire du Français au Collège. Larousse: Paris, 2003. p. 1.333). 
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se quer enfatizar é o fato de a arte não estar orientada para a economia produtivista; mais que 

outras, a atividade do artista está frequentemente desatrelada da concepção do trabalho como 

pena ou dever. Na criação artística, o homem obedece a um impulso natural, espontâneo, a 

um dom que lhe é concedido pela natureza, diferenciando-o, na maioria das vezes, do trabalho 

que se faz apenas para a subsistência. 

Na verdade, a obra de arte, por seu humanismo essencial, permite ao homem 

reconhecer-se a si mesmo. 

É certo que há na natureza outros seres que trabalham. No entanto, apenas a espécie 

humana é capaz de produzir a obra artística, mediante a combinação de atributos, como 

vontade, razão, intuição, técnica, talento e sensibilidade.  

No campo do Direito, ao lado da ideia do trabalho como um direito-dever persiste 

ainda seu caráter de pena. Vale, como exemplo, o usual conceito de férias: a doutrina refere-

se ao instituto como retrato do direito ao descanso, ou seja, um intervalo necessário depois de 

certos períodos de trabalho. Poucos autores ousam reconhecer nas férias uma faceta do direito 

ao lazer, independente do trabalho (direito-dever)35. 

A proibição do trabalho do menor está assentada na ideologia do trabalho como dever 

perante a sociedade, para que possam as crianças e adolescentes usufruir de seu inalienável 

direito ao convívio familiar, ao lazer e à educação. 

Justifica-se, entretanto, a mesma ressalva quanto às artes? Há, a nosso ver, uma 

distância insuperável entre o artista mirim e aquele menor que presta serviços manuais, 

normalmente não qualificados, nas fábricas, nos campos, no comércio, nos serviços, ou até 

nas ruas. 

A atividade artística não compõe, em sua essência, o conceito de trabalho proibido 

pelo art. 7º, XXXIII, da Constituição, cujo escopo é proteger a formação e o desenvolvimento 

dos jovens. 

                                                 
35 Veja-se esta página de Miguel Reale a respeito do tema: “Tão forte se tornou a projeção do trabalho como 

categoria histórico-econômica – tanto sob o prisma capitalista como sob o enfoque socialista – que ele passou a 

ocupar o centro do cenário cultural, passando a ser apreciado, em função dele, o tempo que significativamente 

se denomina ‘repouso’ ou ‘descanso’, diário, semanal ou anual, ou o que sobrevém com a ‘aposentadoria’. De 

modo geral, os tratadistas do Direito do Trabalho ainda não se emancipam desse prisma hermenêutico, quando 

analisam, por exemplo, o problema das férias, entendidas sempre como uma pausa entre um período e outro de 

trabalho. A mesma mentalidade preside a elaboração de textos legislativos, sob o domínio avassalador de uma 

visão ‘produtivista’ da vida social, pondo em vista que, paradoxalmente, capitalistas e socialistas se encontram, 

desde quando Karl Marx, rompendo com o chamado socialismo utópico, pretendeu firmar a emancipação do 

proletariado sobre as coordenadas da produção, a qual, a seu ver, deve deixar de ser individual para converter-

se em produção socializada, ou, por melhor dizer, confiada ao Estado como expressão da nova ‘classe 

dominante’, o proletariado” (REALE, Miguel. O direito de não trabalhar. In: BARROS Jr., Cássio Mesquita 

(Coord.). Tendências do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr, 1980, pp. 115-116). 
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Assinala Amauri Mascaro Nascimento, a propósito, que “há situações eventuais em 

que a permissão para o trabalho do menor em nada o prejudica, como em alguns tipos de 

trabalho artístico, contanto que acompanhado de devidos cuidados” (2015, p. 846). 

O trabalho artístico da criança sempre foi aceito pelas sociedades, podendo-se até 

afirmar que de nada valeria proibi-lo, eis que consagrado pelos costumes e práticas vigentes. 

Como ensinado pela mais clássica doutrina, o direito costumeiro é uma fonte paralela e 

subsidiária, apta a criar regras jurídicas, como se positivas fossem. 

 

5.3 A integração do direito 

 

O tema pode ser também enfrentado à luz da integração do direito, pela solução das 

lacunas ocultas da norma. Assim, o preceito taxativo do art. 7º, XXXIII, da Constituição, 

deixou de prever uma exceção necessária à harmonia do sistema. 

Esse argumento, é claro, sucede logicamente os anteriores. Só se justifica quando 

impossível a solução pela interpretação das normas existentes, reclamando uma inovação pelo 

operador do direito. Dessa forma, afastado o princípio de concordância prática das normas 

constitucionais, impõe-se o preenchimento da lacuna do art. 7º, XXXIII, no tratamento do 

caso específico. Veja-se o que diz Karl Larenz (1997, p. 525): 

 
[...] existem casos para os quais a lei contém, por certo, uma regra aplicável segundo 

cada possível sentido literal e aos quais, contudo, esta regra não se ajusta segundo o 

seu sentido e escopo. A regra legal carece aqui de uma restrição não contida na lei e 

não compatível com o sentido literal possível, cuja ausência pode igualmente 

considerar-se uma ‘lacuna’. ‘Lacuna’ e ‘silêncio da lei’ não são, portanto, pura e 

simplesmente o mesmo. 

 

Mais adiante, esclarece o conceito de lacuna oculta:  

 

Falamos de uma lacuna ‘oculta’ quando a lei contém precisamente uma regra 

aplicável a casos desta espécie, mas que, segundo o seu sentido e fim, não se ajusta a 

este determinado grupo de casos, porque não atende à sua especificidade, relevante 

para a valoração. A lacuna consiste aqui na ausência de uma restrição. Por isso, a 

lacuna está ‘oculta’, porque, ao menos à primeira vista, não falta aqui uma regra 

aplicável. 

[...] 

É necessário [...] insistir em que existem lacunas de regulação tanto ‘patentes’ como 

‘ocultas’, conforme ou não possam em absoluto inferir-se regra alguma da regulação 

legal para um grupo de casos que carecem de uma regulação segundo a intenção 

reguladora que lhe serve de base ou tenha sido realmente dada uma regra, mas não 

está declarada na lei uma restrição, exigida pelo seu sentido e pelo seu fim, para este 

grupo de casos (1997, p. 525). 
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Há quem atribua a essa espécie o título de lacuna inautêntica. Tercio Sampaio Ferraz 

Júnior (1995, p. 219) ensina, com amparo na lição de Zitelmann, que “uma lacuna não 

autêntica [...] se dá quando um fato-tipo (Tatbstand) é previsto pela lei, mas a solução é 

considerada como indesejável”. 

A lacuna oculta no art. 7º, XXXIII, deve ser preenchida por um princípio: a liberdade 

de expressão artística (art. 5º, IX, da CF). Esse processo de integração é, aliás, expressamente 

previsto no art. 8º da CLT, norma que, segundo autorizada doutrina, poderia, inclusive, ser 

considerada materialmente constitucional, “por la sencilla razón que el Estado está interesado 

en el proceso de producción, modificación, interpretación y aplicación de su próprio 

ordenamiento jurídico” (VERDÚ, 1985. p. 116) . 

 

5.4 Legislação ordinária  

 

A legislação ordinária reconhece o caráter especial do trabalho do artista mirim e, 

nessa esteira, consagra peculiares regras de exceção. 

A Organização Internacional do Trabalho cuida do assunto no art. 8º da Convenção nº 

138: 

 

Artículo 8 

1. La autoridad competente podrá conceder previa consulta conlas organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, por 

medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al 

empleo o de trabajar que prevé el artículo 2 del presente Convenio, con finalidades, 

tales comoparticipar en representaciones artísticas. 

2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo 

objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo. 

 

Essa convenção foi ratificada pelo Brasil. Segundo o Procurador do Trabalho Ricardo 

Tadeu Marques da Fonseca, o texto “incorpora a última posição da Organização Internacional 

do Trabalho” sobre o tema. 

Como se sabe, a convenção ratificada integra o ordenamento brasileiro com hierarquia 

de lei ordinária. O novíssimo § 3º do art. 5º da Constituição Federal vai ainda além; prevê 

hipóteses em que o ato equivaleria a uma Emenda Constitucional. Ressalvas como a do art. 8º 

da Convenção nº 138 da OIT são comuns nos diversos ordenamentos36. A Diretiva 94/33 da 

União Europeia, que visa à harmonização da legislação dos diversos países membros quanto 

                                                 
36 A Declaração Sociolaboral do Mercosul é uma exceção à regra; traz apenas orientações genéricas em seu 

artigo 6º.  
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ao trabalho infantil, autoriza a exceção do limite de idade para a ocupação em atividades 

artísticas, conforme art. 149, do Estatuto da Criança e do Adolescente37.  

O Judiciário tem reconhecido a licitude do trabalho artístico dos menores. Diz Alice 

Monteiro de Barros (2003, p. 32) que “no Estado do Rio de Janeiro há a Portaria nº 3, de 

1999, que disciplina a entrada e a permanência de crianças em locais de diversão e sua 

participação em espetáculos públicos, certames de beleza, eventos artístico-culturais, ensaios 

e gravações e dá outras providências”. 

A primeira é, singelamente, de natureza administrativa. Conforme Segadas Viana 

(SÜSSEKIND, 2003. p. 1.008). 

 

pode o menor contratar o trabalho, desde que portador da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, porque se presume que, tendo sido autorizado a pleitear e 

receber a carteira, esteja autorizado a trabalhar por seus responsáveis legais. Para o 

trabalho nas atividades artísticas (art. 405, § 3º, letras a e b) deverá, entretanto, obter 

autorização do Juiz de Menores. 

 

Em nota a esse comentário, esclarece João de Lima Teixeira Filho que a Portaria 

SPES/MTE nº 1, de 28.01.97, dispõe em seu art. 2º que “a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS não será emitida para o menor de quatorze anos, faixa etária permitida apenas 

para o aprendiz”.   

Esses artistas mirins, como se vê, não têm acesso à CTPS pelas vias usuais, 

dificuldade que se espraia também por outras formalidades, como a titularidade de conta 

vinculada do FGTS e inscrição no INSS. Há, assim, inúmeros entraves formais para a 

celebração de um contrato de emprego típico. 

Mas há uma razão estrutural. É impossível aplicar o poder diretivo patronal, inclusive 

o poder de comando e, consequentemente, o poder disciplinar, sobre uma criança que, na 

verdade, não tem responsabilidade por seus atos. 

O trabalho infantil só pode se realizar mediante a participação intensa de pais e 

responsáveis, que se encarregam de conduzir e ajustar o comportamento da criança às 

necessidades da produção artística. Sem a direta atuação de pais ou responsáveis, torna-se 

inviável o empreendimento de criação artística, pois a criança não tem estrutura psicológica e 

                                                 
37 “Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará: [...] 

II – a participação de criança e adolescente em: a) espetáculos públicos e seus ensaios; b) certames de beleza § 

1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores: a) os 

princípios desta Lei; b) as peculiaridades locais; c) a existência de instalações adequadas; d) o tipo de 

frequência habitual ao local; e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e 

adolescentes; f) a natureza do espetáculo. § 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser 

fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral”. 
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emocional para sujeitar-se às diferentes exigências de uma representação dramática, musical, 

circense ou de qualquer outro gênero. 

Tanto isso é verdade que o produtor cultural está impedido de aplicar qualquer espécie 

de punição ao ator mirim. Essa tarefa cabe exclusivamente aos pais ou responsáveis legais 

(arts. 1631, 1634 e 1637). 

Trata-se, pois, de uma situação peculiaríssima, que não comporta o contrato de 

emprego, devendo ser tratada como relação atípica de trabalho, fora do regime jurídico da 

legislação trabalhista. 

Atípica, inclusive, porque se trata de um trabalhador que, além de imune ao poder 

diretivo do empregador, merece proteção especial, superior à prevista nas normas de trabalho, 

quanto à incolumidade física e psíquica, de modo a que se possa desenvolver sem prejuízos à 

sua formação. 

A CLT não dispõe de meios eficientes e suficientes para a proteção do artista mirim, 

razão pela qual, a nosso ver, a relação com ele estabelecida se esgota nos limites do direito 

civil.  

Portanto, há várias razões para justificar e legitimar essa atividade, como se passa a 

resumir: a) A empresa não pode exercer sobre o ator mirim o poder diretivo e o poder 

disciplinar, que constituem a própria razão de ser do regime de emprego; b) O ator mirim não 

tem acesso à documentação pertinente ao contrato de emprego e nem às suas decorrências, 

como FGTS, INSS, etc.; c) A criança e o adolescente submetem-se exclusivamente ao poder 

familiar, através dos pais ou responsáveis legais; d) A atividade do artista mirim depende de 

autorização dos pais ou responsáveis, no exercício do poder familiar; e) O Juiz da Infância e 

Juventude exerce fiscalização e controle sobre a atividade, estabelecendo limites e condições; 

f) Em caso de abusos, a legislação civil oferece mecanismos para imediata paralisação da 

atividade, inclusive suspensão ou extinção do poder familiar; g) No plano econômico, está-se 

diante de direitos de imagem e de reprodução de obra cedidos pela família do artista mirim, 

ou seja, pertinentes à propriedade intelectual; h) A retribuição pela cessão dos direitos de 

imagem, por seu apreciável conteúdo econômico, é apta a contribuir para a formação, 

desenvolvimento e realização pessoal e, no futuro, profissional do artista mirim. 
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5.5 O estatuto mais favorável  

 

A aplicação da legislação civil, ao contrário do que se pode imaginar, é 

potencialmente mais favorável ao menor que a da lei trabalhista. 

A proteção oferecida pelo Direito Civil, com o rigor da responsabilidade civil, que 

enseja a reparação judicial de quaisquer danos materiais e morais, é superior ao sistema de 

indenizações previamente tarifadas na CLT. 

A legislação trabalhista, quando se ocupa do menor, tem em vista o aprendiz ou aquele 

que, a partir dos 16 (dezesseis) anos, já pode contrair obrigações, tendo plena compreensão 

dos direitos e deveres decorrentes da relação de emprego. 

O Direito do Trabalho corresponde, no mais das vezes, a uma tarifação dos direitos, 

contrariamente ao que preveem, por exemplo, os arts. 186, 927 e 94438 do Código Civil, que 

são normas mais abertas. Exemplo emblemático está nos adicionais de insalubridade e 

periculosidade. 

O empregado é protegido pela previsão do direito, mas o empregador também o é, pois 

sabe, de antemão, o reflexo pecuniário de sua conduta. Aplicável fosse a regra do direito civil, 

a indenização deveria ser proporcional ao dano, o que, nessa hipótese, poderia superar em 

muito o valor dos adicionais previstos nos arts. 192 e 193 da CLT. 

Enfim, aplicando-se a lei civil, eventual violação ao patrimônio jurídico do menor 

pode ser reparada de forma eficaz e integral, sem os limites do sistema tarifário trabalhista. 

Os riscos para o produtor da obra cultural ou artística, portanto, são maiores que no 

contrato formal de emprego. Muitos são os cuidados que devem cercá-lo, superiores aos 

previstos na CLT, para afastar os perigos à integridade física e moral da criança. 

Nesse sentido, pronuncia-se a Juíza Rosemary de Oliveira Pires, ao tratar do trabalho 

do menor em consagrada obra coletiva. Sustenta que 

 

as empresas deverão observar, tanto para menores assistidos como para estagiários 

por elas contratados, as normas pertinentes à higiene e segurança no ambiente do 

trabalho, bem assim a proteção à sua moralidade, pena de responderem civilmente 

pelos prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa (1997, p. 

630, grifo nosso) 

 

                                                 
38 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização”. 
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Mas não é só. As peculiaridades do trabalho do artista mirim permitem aos juízes 

estipular (art. 149 do ECA) regras especiais para o caso concreto, superando a generalidade 

das normas de Direito do Trabalho. Podem ser citadas, como exemplo, a indicação de jornada 

máxima, a proibição de infringência aos horários escolares, a criação de intervalos para 

descanso e alimentação e a obrigatoriedade de acompanhamento pelos pais ou responsáveis.  

Essas são as nossas considerações sobre esse tema fascinante, na esperança de 

provocar a reflexão dos estudiosos. 

 

5.6 Competência para autorização de trabalho infantil e artístico 

 

A atuação de crianças e adolescentes no meio artístico constitui uma relação 

trabalhista que deve ser regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O artigo 407 

da CLT estabelece que a autoridade competente verifique se o trabalho executado pelo menor 

é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade. 

A autoridade competente referida é o juiz da Infância e da Juventude ou, na sua 

ausência, o juiz competente nos termos do art. 146 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Conforme art. 67 do mesmo diploma legal, é vedado 

o trabalho do menor em locais que prejudiquem seu desenvolvimento físico, psíquico, social e 

moral, bem como os horários e locais que afetem a frequência escolar. 

O Brasil ratificou uma convenção internacional que ocasionou uma brecha legal para a 

participação artística de crianças, qual seja, a Convenção nº 138, de 1973, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Ela estabelece que o trabalho artístico infantil pode ser 

autorizado, excepcionalmente, por um alvará judicial. Esse documento oficial é utilizado 

geralmente nos casos do trabalho de ator/atriz nas novelas ou de participações de menores na 

mídia televisiva em geral. Nas outras hipóteses de atuação de crianças em matéria publicitária 

ou em figuração nos canais de televisão, utiliza-se um mero termo de cessão de uso de 

imagem assinado pelos pais. 

O art. 8º, item 1, da Convenção 138 da OIT estabelece o seguinte: 

 

A autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores de 

trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em 

casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho 

provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como participação em 

representações artísticas. 
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No que se refere à fiscalização do trabalho, a competência é do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), por meio das Superintendências Regionais do Trabalho (SRTE), 

vinculadas ao MTE, cuja ação prioritária é o recebimento de denúncias de exploração de 

crianças e adolescentes no trabalho. Perante a notícia de descumprimento de uma norma 

trabalhista, por intermédio de seus agentes – os auditores-fiscais do trabalho – elas verificam 

se o trabalho do menor se encontra enquadrado nas leis, além de alertarem os empregadores 

sobre a sua observância. 

Sérgio Pinto Martins (2006, p. 635), ao comentar sobre a função do fiscal do trabalho, 

enfatiza o seguinte: 

 

O Fiscal do Trabalho, porém, não tem apenas a função de aplicador de multas ou de 

fiel cumpridor das leis, mas também de orientador, de mostrar às empresas como a 

lei deve ser aplicada, principalmente em se tratando de legislação recente. Na 

verdade, o fiscal do trabalho vai mostrar os erros cometidos pela empresa, para esta 

se enquadrar na legislação trabalhista, inclusive quanto à medicina e segurança do 

trabalho. 

 

Os artigos 627 e seguintes da CLT permitem que os auditores-fiscais do trabalho 

tenham livre acesso às empresas e a seus documentos, para orientarem sobre o cumprimento 

das leis de proteção ao trabalho. A prevenção e o saneamento de infrações à legislação são 

obtidos mediante Termo de Compromisso. 

Desse modo, na hipótese de a empresa não aplicar as orientações efetuadas pelos 

fiscais do trabalho, será cabível a autuação em uma segunda visita. 

No mesmo rumo, em relação ao trabalho infantojuvenil artístico, caso não haja 

observância da idade mínima legal (16 anos, salvo na condição de aprendiz aos 14 anos, com 

fulcro na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que alterou o art. 7º, 

XXXIII, da CF) ou autorização judicial, ou, ainda, ocorra prejuízo escolar ou à sua formação 

moral (artigos 405 e 406 da CLT), caberá ao auditor-fiscal do trabalho fiscalizar, orientar e 

aplicar multas, se necessário. 

O artigo 83, V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, também atribuiu 

competência ao Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio dos procuradores do 

trabalho, para o ajuizamento de ação civil pública, se esgotadas todas as formas amigáveis de 

solução do problema do trabalho infantil. 

Na maioria dos casos, o trabalho infantil prejudica a escola, sendo o seu fato gerador a 

pobreza, que traz consigo a necessidade premente de se cuidar da sobrevivência e que 

pressiona crianças e adolescentes a trabalharem. Ocorre a inversão cruel: a escola tem de se 
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adaptar ao trabalho, quando não acontece o pior, isto é, quando o mundo da escola e do 

trabalho não gera oposição (OLIVEIRA, 2009). 

Justificativas diversas são utilizadas a favor do trabalho de menores: melhora da 

situação econômica familiar, educação para a vida adulta, formação profissional e a 

concepção de que ele enobrece o menor. 

A situação do trabalho artístico infantojuvenil é delicada porque a Justiça e a 

sociedade em geral reprovam o trabalho de menores em carvoarias, na agricultura e em 

ambientes domésticos. No entanto, o “glamour” da carreira artística atinge todas as classes 

sociais, de forma que há crianças atuando em novelas, teatros e desfiles de moda e na 

publicidade. 

Contudo, o art. 406 da CLT faculta ao Juiz de Menores autorizar o menor no trabalho 

a que se referem as letras “a” e “b” do § 3º do art. 40539.  

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, no seu artigo 

114, inciso I, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, para processar e julgar as ações 

oriundas da relação de trabalho, não se restringindo somente à relação de emprego.  

Diante do advento da EC 45/04, essa autorização das alíneas “a” e “b” do § 3º do art. 

405 não seria da competência do Juiz do Trabalho? 

O juiz do trabalho Oris de Oliveira, que participou da criação do FNPETI, na década 

de 90, concedeu uma entrevista exclusiva às jornalistas Mariana Monteiro e Viviane Dias, 

assessoras de imprensa da Anamatra, por ocasião do lançamento de seu livro Criança, 

Adolescente, Trabalho (NOCCHI; VELLOSO; FAVA, 2010). Ao ser indagado sobre o 

conflito existente entre a competência do juiz da infância e a do juiz da Justiça do Trabalho, 

fez a seguinte ponderação: 

 

Os juízes estão muito sobrecarregados, a carga é muito grande. Então, será que há 

condições, deixando de lado o aspecto jurídico, para a Justiça do Trabalho assumir 

essa incumbência? [...] É preciso todo um pessoal para informar o juiz que não é 

aconselhável, etc. Tecnicamente não sou contra. Mas acho o seguinte: tudo bem, até 

é tecnicamente justificável que seja juiz do trabalho que faça isso, mas tem que 

vencer uma relutância histórica que os juízes têm desde antes de 1927, quando o 

Código de Menores fundamentou juridicamente tudo na mão do juiz. [...] Eu acho 

que esse problema da autorização é bastante complexo. Agora, não vejo razão para 

dar uma si[...] Todos os países democráticos têm esta autorização, só o Brasil que 

não. Isso é verdade. Portugal tem, França tem. Por que o Brasil, por uma questão 

constitucional, impossibilita isso? [...]. 

                                                 
39 Art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho: [...] II – em locais ou serviços prejudiciais à sua 

moralidade. [...] § 3º Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho: a) prestado de qualquer 

modo, em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos; b) em 

empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes [...]. 
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Segundo Oliveira, a erradicação do trabalho infantil no Brasil demanda ações 

conjuntas e concretas, incluindo, em especial, políticas públicas eficientes e programas 

socioeducativos dirigidos às famílias mais carentes. Acerca do Poder Judiciário, o magistrado 

defende um combate global ao problema, com foco principalmente nas ações coletivas. Sobre 

a competência para permitir o trabalho de jovens em casos pontuais, ele analisa o tema sob 

uma visão não jurídica e lança a pergunta: a Justiça do Trabalho tem pessoal e sede com esse 

propósito? 

A manifestação artística infantojuvenil remunerada deve ser protegida pelo 

ordenamento jurídico, diante dos princípios constitucionais da proteção integral da criança e 

do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal de 1988. 

Acontece que o dia a dia artístico tem remunerado crianças e adolescentes em 

diferentes modalidades de trabalho e com variadas formas de contratação, tais como contrato 

de trabalho, contrato de agenciamento e contrato de prestação de serviço. Nesse sentido, 

ocorre a necessidade de harmonizar a proibição geral do trabalho infantil artístico com a 

permissão excepcional e protegida, individual e autorizada, com a fixação de parâmetros 

protetivos de atividades permitidas e de condições de trabalho. 

A atuação do trabalho infantojuvenil na mídia televisiva, como em novelas e filmes, 

constitui uma relação de trabalho ou de emprego que deve ser regulada pela CLT. Resta 

analisarmos se a autorização judicial para o trabalho artístico é da competência do juiz da 

Vara da Infância e Juventude (Justiça Estadual) ou do juiz do trabalho (Justiça Federal). 

De fato, a Justiça Estadual possui maior aparelhamento para efetivar a Doutrina da 

Proteção Integral, composta por uma equipe multidisciplinar proveniente de diferentes áreas 

profissionais. No entanto, precisamos indagar se não seria o momento adequado para o 

aparelhamento da Justiça do Trabalho, considerando a ampliação da competência gerada pela 

EC 45/2004, para julgar também conflitos de relação de trabalho. 

Sem dúvida, a Justiça Trabalhista tem andado assoberbada de processos, conforme 

citou o magistrado Oris de Oliveira. Por outro lado, se outrora tivéssemos pensado assim, não 

teria ocorrido a ampliação da sua competência, ocasionada pela EC 45/2004. Após a 

existência dessa emenda constitucional, os magistrados trabalhistas também recearam uma 

avalanche de processos. No entanto, tal fato não aconteceu.  

Assim como o trabalho da perícia técnica auxilia os magistrados trabalhistas nas varas, 

em diversas áreas profissionais, é possível haver equipes multidisciplinares de psicólogos, 
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assistentes sociais, pedagogos, etc.. Esses profissionais podem ser provenientes do próprio 

quadro de pessoal do Tribunal ou profissionais autônomos semelhantes aos peritos. 

Nessa esteira, a autorização judicial para crianças e adolescentes trabalharem em 

novelas, filmes, desfiles de moda e publicidade, entre outras áreas, deve ser da competência 

do juiz do trabalho e não do juiz da Vara da Infância e Juventude, consoante a proposta de 

alteração do PL nº 83/2006 elaborada pela Procuradoria Geral do Ministério Público do 

Trabalho.  

Frisa-se que não pode haver uma lacuna legal que permita a autorização, sem que haja 

uma lei que regulamente aquilo que é permitido (RAMOS, 2013). A regulamentação viria, 

assim, para estabelecer critérios a serem adotados nas autorizações individuais.  

Desse modo, a exceção de permissão deve suportar uma leitura constitucional do 

princípio da proteção integral. Por força da interpretação constitucional, só deve ser permitido 

o trabalho artístico infantil se este se adaptar à atividades essenciais ao desenvolvimento 

pleno e sadio da criança e do adolescente.  

O futuro da criança se constrói ou se destrói hoje e não amanhã. A regulamentação do 

trabalho artístico infantil é pleiteada por profissionais de várias áreas (educadores, psicólogos, 

assistentes sociais, etc.) que conhecem como de fato as seleções de candidatos. Eles têm 

conhecimento de qual o estado psicológico dos candidatos e de seus genitores, eles sabem 

como acontecem os ensaios e gravações, bem como a perda das aulas escolares. A 

regulamentação buscaria atender aos interesses das crianças e dos adolescentes em uma 

atividade que se insere em um mundo que transforma tudo em mercadoria, no qual as 

exigências por lucro, a lógica de competitividade e a preocupação com o impacto da 

audiência nem sempre são congruentes com o princípio da proteção integral (OLIVEIRA, 

2009). 
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6 A PRÁTICA DO ESPORTE POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O tema é relevante, pois, embora a Constituição de 198840 proíba o trabalho para 

menores de 16 (dezesseis) anos e permita a aprendizagem apenas a partir dos 14 (quatorze) 

anos, quando se avalia o histórico de formação de atletas, nota-se a existência de inúmeras 

experiências concretas de crianças e adolescentes que iniciaram precocemente a prática de 

atividades esportivas, das quais algumas são positivas e outras negativas41. Adicione a essa 

realidade o fato de existir uma política pública de fomento à formação desportiva de jovens, 

por meio da qual os particulares são estimulados pelo Estado, inclusive por meio de 

incentivos fiscais, a propiciar a atletas adolescentes estrutura física e pessoal adequadas para a 

prática permanente e competitiva do esporte. 

Por isso, para afastar uma aparente contradição de dispositivos legais que, por vezes, 

acabam sendo mal interpretadas pelos órgãos fiscalizadores ou pelo próprio Poder Judiciário, 

é de fundamental importância estabelecer os parâmetros conceituais que permitam identificar 

e separar aquilo que configura uma modalidade de aprendizagem proibida no esporte, por 

envolver menores de 14 (quatorze) anos, das demais hipóteses autorizadas e estimuladas da 

prática esportiva por crianças e adolescentes, sem caracterizar emprego ou aprendizagem 

profissional (AMBIEL, 2013). 

Para tanto, é necessário analisar os artigos da legislação brasileira que dispõem sobre 

esporte, em suas diversas modalidades, bem como os fundamentos que pautam a exigência da 

proteção integral da criança. A partir dessas premissas, poderemos apresentar uma proposta 

de como identificar, a partir dos conceitos legais existentes, as hipóteses nas quais crianças 

possam praticar o esporte de forma competitiva e organizada, sem ofender à Constituição de 

1988.  

Sem prejuízo dos dispositivos sobre idade mínima, também apontaremos as demais 

regras vigentes na legislação brasileira que protegem jovens esportistas em formação ou já 

profissionalizados na adolescência. 

                                                 
40 Arts. 7º, XXXIII, e 227, § 3º, I, da Constituição de 1988. 
41 São públicas e conhecidas as histórias de vida de esportistas que iniciaram, quando ainda crianças, a prática 

esportiva competitiva e que, posteriormente, foram grandes campeões, como o caso do brasileiro Ayrton Senna 

e do alemão Sebastian Vettel, ambos tricampeões mundiais de Fórmula 1, bem como de alguns dos mais bem-

sucedidos atletas de futebol, como os brasileiros Ronaldinho, Robinho e Neymar, dos quais são veiculados 

vídeos com imagens de quando ainda eram crianças, mas já competiam em jogos de futebol de salão. Por outro 

lado, embora menos marcantes, também são inúmeras as referências de jovens que iniciaram precocemente a 

prática desportiva competitiva, mas que, por diversos motivos, não obtiveram sucesso e viram suas 

promissoras carreiras transformarem-se em cobranças e frustrações. 
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6.1 Do direito à prática desportiva  

 

A Constituição de 1988 elevou a prática do desporto ao patamar de garantia 

individual, tanto que atribuiu ao Estado o dever de fomentar atividades desportivas formais e 

não formais, sempre priorizando o desporto educacional e as manifestações desportivas de 

criação nacional42. Além disso, inúmeras são as convenções e declarações internacionais que 

reconhecem a prática desportiva e a educação física como direito humano fundamental43. 

Para Álvaro Melo Filho (1995), a Constituição criou as diretrizes para que as 

atividades desportivas passassem a se desenvolver dentro do contexto de responsabilidade 

social. Mais que isso, o caput do art. 217 da CF/88 inaugurou novo cenário regulatório para o 

desporto, no qual o incentivo à prática desportiva deixa de ser uma mera opção de política 

pública para se tornar exigência legal materializada na obrigação de “destinação de recursos 

públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a 

do desporto de alto rendimento”. 

Na esteira da Constituição, a legislação ordinária também passou a regular e fomentar 

as atividades esportivas nas suas mais diversas modalidades e expressões culturais. Em 1993, 

foi promulgada a Lei nº 8.672/93, que diferenciou desporto formal e não formal44 e 

estabeleceu como princípios do desporte brasileiro a democratização, mediante a garantia ao 

acesso e à liberdade da prática desportiva, conforme a capacidade e interesse de cada 

cidadão45. Além disso, a Lei Zico previa a possibilidade de existir desporto profissional e não 

profissional46, dividindo o segundo grupo entre atletas semiprofissionais e os amadores, 

caracterizados pela ausência de vínculo de emprego.  

                                                 
42 O art. 217 da Constituição de 1988 dispõe que: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 

não formais, como direito de cada um, observados: I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e 

associações, quanto à sua organização e funcionamento; II – a destinação de recursos públicos para a promoção 

prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III – o 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; IV – a proteção e o incentivo às 

manifestações desportivas de criação nacional”. 
43 Declaração Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas, 1948); Agenda 21 (Earth Summit, Rio de 

Janeiro, 1992); e Carta Internacional de Educação Física e Esporte (Unesco, Paris, 1978). 
44 O art. 1º da Lei Zico dizia que a prática desportiva formal era “regulada por normas e regras nacionais e pelas 

regras internacionais aceitas em cada modalidade”, enquanto a prática desportiva não formal era “caracterizada 

pela liberdade lúdica de seus praticantes”. Para Álvaro Melo Filho, o desporto formal apresenta regras 

padronizadas e forma de organização institucional, por meio de federações ou ligas, enquanto o desporto não 

formal representa as atividades físicas praticadas livremente, ou seja, sem regras formais e nas quais prevalece 

o aspecto lúdico, o entretenimento e a integração social (Cf.: MELO FILHO, A. O desporto na ordem jurídico-

constitucional brasileira. São Paulo: Malheiros, 1995). 
45 Art. 2º, III e IV, da Lei nº 8.672/93 (Lei Zico). 
46 Art. 3º, parágrafo único, I a IV, da Lei nº 8.672/93. 
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Em 1996, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes de Base da Educação) especificou a 

obrigatoriedade das aulas de educação física no currículo da educação básica47, fato que 

deveria garantir a prática de atividades físicas orientadas para todas as crianças e adolescentes 

estudantes. Dois anos depois, em março de 1998, foi promulgada a Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), 

que garantiu a proteção plena para atletas jovens, preservando, assim, os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, consagrados na Constituição de 1988, mas sem 

ignorar algumas garantias aos clubes sociais, entidades filantrópicas ou sociedades 

empresariais que investirem em centros de prática e formação esportiva. 

Isso explica porque, mesmo em sua redação original, a Lei nº 9.615/98 já trazia 

dispositivos que previam algum tipo de garantia ou vantagem para as entidades de prática 

desportiva que investissem recursos nas categorias de base. Nesse sentido, foi instituída a 

figura do contrato de estágio com atleta semiprofissional48. Em julho de 2000, apesar de 

alterar muitos artigos da Lei Pelé, a Lei nº 9.981/00 pouco modificou a disciplina da formação 

desportiva, tendo apenas introduzido o § 2º ao art. 29, que passou a considerar formadora 

somente as entidades de prática que comprovassem estar com o atleta em formação há, pelo 

menos, 2 (dois) anos49. 

Em 2003, uma nova e profunda alteração da Lei Pelé feita pela Lei nº 10.672/03, que 

criou a figura da aprendizagem desportiva e passou a exigir que as entidades formadoras 

propiciassem uma série de garantias aos atletas em formação, como assistência médica e 

odontológica, alojamento, alimentação e acesso à escola (art. 29, §2º, itens I e II). Dessa 

forma, o legislador incentivou entidades privadas a investirem em estruturas físicas, além de 

pessoal especializado para a formação de novos atletas, além de prever uma série de 

obrigações e garantias visando à proteção integral do adolescente. 

Em 16 de março de 2011, foi promulgada a Lei nº 12.395/2011, que alterou 

importantes dispositivos do art. 29 da Lei nº 9.615/98 e, apesar de criar novas garantias 

indenizatórias para as entidades esportivas que investirem na formação de adolescentes, 

                                                 
47 Art. 26, § 3º, da Lei nº 9.394/96. 
48 O art. 36 da redação original da Lei nº 9.615/98 dispunha que a atividade do atleta semiprofissional era 

“caracterizada pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato 

de trabalho, pactuado em contrato formal de estágio firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 

jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 

descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral”, sendo que o § 1º limitava o semiprofissionalismo apenas 

para atletas com idade entre 14 a 18 anos incompletos. 
49 Art. 29, § 2º, da Lei nº 9.615/98 (acrescido pela Lei nº 9.981/00): “[...] § 2º Para os efeitos do caput deste 

artigo, exige-se da entidade de prática desportiva formadora que comprove estar o atleta por ela registrado 

como não profissional há, pelo menos, dois anos, sendo facultada a cessão deste direito a entidade de prática 

desportiva, de forma remunerada”. 
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ampliou e intensificou as exigências de proteção aos atletas adolescentes, aproximando-se, 

assim, do princípio constitucional da proteção integral.  

 

6.2 Da proteção integral ao atleta aprendiz 

 

A atual redação da Lei nº 9.615/98 permite que qualquer adolescente, a partir dos 14 

(quatorze) anos de idade seja submetido a um programa de formação desportiva sem vínculo 

de emprego, sob o regime de aprendizagem técnico-desportiva50. Para tanto, é necessária a 

assinatura de um contrato de formação desportiva, no qual deverão constar, 

obrigatoriamente51: (i) a identificação das partes e dos representantes legais do atleta; (ii) 

duração do contrato de formação; e (iii) direitos e deveres das partes contratantes, inclusive 

garantia de seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir eventuais riscos do atleta 

aprendiz. 

O regime de formação profissional para atletas respeita a idade mínima prevista tanto 

no art. 7º, inciso XXXIII, quanto no art. 227, § 3º, I, ambos da Constituição de 198852.  

Apesar de estar classificado como modalidade de aprendizagem, o contrato de 

formação desportiva apresenta muitas diferenças em relação à figura da aprendizagem 

profissional, regulada pelos arts. 428 a 433 da CLT, a começar pela ausência de vínculo de 

emprego. A opção de o legislador afastar o vínculo de emprego da aprendizagem desportiva, 

embora criticada por Homero Batista Mateus Silva (2009), não é uma novidade ou 

exclusividade (NASCIMENTO) e constitui mais uma forma de incentivar a criação dos 

programas de formação, à qual se soma a possibilidade do contrato de formação do atleta 

aprendiz apresentar duração superior ao limite geral de 2 (dois) anos53 e encerrar-se apenas 

quando o atleta completar 20 (vinte) anos de idade54. Tão ou até mais importantes que a 

forma, a natureza e o prazo de duração da aprendizagem desportiva são as obrigações que o 

legislador imputou às entidades formadoras, sempre visando à proteção integral da saúde, 

                                                 
50 Desde a promulgação da Lei nº 10.672/03, o § 4º do art. 29 da Lei nº 9.615/98 já previa que o atleta não 

profissional, com idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos e que se encontrava em processo de formação 

desportiva, poderia receber bolsa aprendizagem prevista em contrato, sem configurar vínculo de emprego. 
51 Art. 29, § 6º, itens I a IV, da Lei nº 9.615/98, com redação dada pela Lei nº 12.395/2011. 
52  Art. 7º, XXXIII, da CF/88. “[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 
53 O art. 28, § 3º, da CLT limita os contratos de aprendizagem ao máximo de dois anos, disposição que não se 

aplica à formação desportiva, que apresenta regra especial e diversa ao conferir às partes a prerrogativa de fixar 

livremente o prazo de duração da aprendizagem, sem qualquer limite de duração, observa apenas a idade do 

jovem aprendiz. 
54 A idade máxima de 20 (vinte) anos para a aprendizagem desportiva constitui outra diferença importante em 

relação ao art. 428 da CLT, que admite a aprendizagem até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.  
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educação, segurança e convívio familiar dos adolescentes aprendizes, que podem, assim, ser 

resumidas, nos termos do art. 29º, da Lei 9.615/9855.  

Nota-se que as exigências de proteção ao atleta adolescente na legislação desportiva 

são amplas e envolvem desde a garantia de boas condições de alojamento, alimentação, saúde, 

higiene, segurança, transporte e educação, até a obrigação de preservação do convívio 

familiar. Além dessas exigências específicas, a legislação desportiva ainda obrigou que a 

entidade formadora de jovens atletas fosse certificada pelas entidades nacionais de 

administração do desporto de cada modalidade esportiva (art. 29, § 3º, da Lei 9.615/98), como 

garantia de que os requisitos legais estão sendo rigorosamente observados. A certificação 

privada não impede, evidentemente, que as entidades desportivas também sejam fiscalizadas 

pelos órgãos públicos competentes, especialmente pelos auditores e procuradores, observadas 

as respectivas competências. 

Como se observa, o legislador ordinário teve o cuidado de exigir que ao adolescente 

submetido à aprendizagem desportiva sejam obrigatoriamente asseguradas algumas das 

proteções consagradas no art. 227 da Constituição de 1988, dentre as quais a proteção da 

“saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização e convivência familiar”, ou seja, 

quando uma entidade desportiva que possui atletas adolescentes em formação for fiscalizada, 

tanto por entes públicos quanto pelas entidades privadas de administração do desporto, deverá 

ser exigido o atendimento integral das disposições especiais do art. 29 da Lei nº 9.615/98, sob 

pena de descaracterização do aprendizado, com as consequentes penalidades administrativas, 

além da perda da condição de entidade formadora56. 

Evidentemente que, se o adolescente aprendiz assinar o primeiro contrato de trabalho e 

se tornar um atleta profissional empregado, fato que pode ocorrer a partir dos 16 (dezesseis) 

anos de idade57, deixa de se aplicar as exigências do art. 29 da Lei Pelé. A partir da 

                                                 
55 Art. 29.  A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar com ele, a partir de 16 

(dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser 

superior a 5 (cinco) anos. [...] I - forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e 

complementação educacional; e [...] II - satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: a) estar o atleta em 

formação inscrito por ela na respectiva entidade regional de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) 

ano; b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em competições oficiais; c) garantir 

assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência 

familiar; 
56 Se uma entidade desportiva deixa de ser considerada formadora, perde o direito de exigir a assinatura do 

primeiro contrato profissional do atleta, além de perder a preferência da renovação do referido contrato e a 

indenização de solidariedade, na forma dos arts. 29 e 29-A da Lei nº 9.615/98. 
57 Os arts. 7º, XXXIII, e 227, § 3º, I, ambos da Constituição de 1988, autorizam o trabalho do adolescente  a 

partir dos 16 (dezesseis) anos. O parágrafo único, letra d, do art. 16 da CLT exigia expressa autorização dos 

pais ou responsáveis legais para que o menor de 18 (dezoito) anos pudesse obter Carteira de Trabalho. No 

entanto, a Lei nº 8.260/91 revogou essa exigência de modo que, atualmente, qualquer adolescente de 16 
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profissionalização, ao atleta adolescente com idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) haverá 

as mesmas restrições de trabalho noturno, insalubre e perigoso58, que cabe aos demais 

trabalhadores adolescentes. 

Portanto, não existe muito espaço para discussão a respeito da legalidade e dos limites 

do trabalho de adolescentes no esporte entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, seja na 

condição de aprendiz desportivo, conforme regras expressas do art. 29 da Lei nº 9.615/98, 

seja na condição de empregado a partir dos 16 anos de idade, hipótese na qual o tratamento 

passa a ser o mesmo conferido pela CLT e pela Constituição a qualquer empregado menor. A 

grande questão que nos resta, então, é analisar o tratamento jurídico dado às hipóteses de 

prática esportiva por crianças e adolescentes menores de 14 (quatorze) anos. 

 

6.3 Da prática esportiva por menores de 14 anos 

 

Antes de qualquer análise a respeito do tratamento jurídico que deve ser dado à prática 

de atividades esportivas por menores de 14 (quatorze) anos, é necessário reiterar duas 

premissas fundamentais, que decorrem dos próprios dispositivos constitucionais, primeiro, 

que o trabalho do menor de 14 (quatorze) anos é proibido, segundo, que a criança e o 

adolescente têm direito à proteção integral, materializada pela garantia à vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e 

convivência familiar e comunitária. 

Ignorar essas proibições e garantias com o discurso casuísta de que “é melhor a 

criança trabalhar do que se delinquir” ou que “qualquer abrigo é melhor do que o abandono”, 

além de dissociado da atual realidade, é uma negação dos valores humanitários e do próprio 

ordenamento jurídico vigente há décadas. Por isso, nenhuma justificativa assistencialista pode 

autorizar que entidades públicas ou privadas, beneficentes ou filantrópicas, comunitárias ou 

desportivas, utilizem o trabalho proibido de crianças ou adolescentes, no esporte ou fora dele, 

sem observar as premissas de proteção acima apontadas. 

                                                                                                                                                         
(dezesseis) anos pode obter CTPS, assinar contrato de trabalho e firmar recibos de salário. Em relação ao atleta 

profissional de futebol, o art. 5º da Lei nº 6.354/76 também exigia a necessidade do consentimento expresso do 

representante legal para que atletas menores firmassem contrato. Referida Lei também foi revogada, agora pela 

Lei nº 12.395/2011, de modo que, atualmente, os atletas adolescentes podem firmar contrato a partir dos 16 

(dezesseis) anos, sem qualquer restrição de capacidade. 
58 O art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 proíbe que o menor de 18 (dezoito) anos trabalhe no 

horário noturno ou em atividades perigosas e insalubres, enquanto os arts. 404 e 405 da CLT, além dessas 

restrições, proíbem a prática de atividades prejudiciais à sua moralidade. 
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No entanto, tão ou até mais grave que ignorar as regras de proteção às crianças e 

adolescente é imaginar que a legislação se limita apenas àquelas normas de proteção ao 

trabalho, ignorando que o ordenamento também reconhece a prática do esporte como um 

direito fundamental e que o Estado brasileiro incentiva a prática desportiva de crianças e 

adolescentes, por meio de inúmeros programas públicos de incentivo e patrocínio estatal ao 

esporte, na esperança de transformar o Brasil em futura potência olímpica. 

Ademais, não se pode ignorar a importância do esporte no desenvolvimento físico e 

social, tanto de crianças quanto de adultos e idosos, pelo que se lamenta o fato de o Estado 

não ser eficiente na tarefa de propiciar condições adequadas para a prática desportiva, tanto 

pela inadequação de instalações físicas quanto pela falta de profissionais preparados para 

orientar gratuitamente interessados em praticar esporte em escolas, parques, centros 

desportivos e demais espaços públicos. 

Na verdade, apesar da previsão legal que consagra o direito à prática do esporte pelos 

cidadãos e, em especial, pelas crianças e adolescentes, a realidade é bastante diferente, pois 

além de o país não possuir tradição na formação de atletas em escolas, universidades ou 

mesmo praças de esportes, é empírico que as escolas públicas nacionais ainda carecem de 

estrutura adequada para propiciar uma educação física de qualidade aos estudantes 

brasileiros59. Ao contrário, no Brasil, o papel de revelador e formador de jovens atletas é 

geralmente relegado às associações desportivas privadas, organizadas, em sua maioria, sob a 

forma de clubes sociais, que constituem associações sem fins econômicos60. 

Agindo assim, diante da omissão do Estado, os chamados clubes sociais ou 

associações desportivas colaboram com a efetivação de parte da obrigação estatal de garantir 

o acesso de crianças e adolescentes à prática esportiva de qualidade, exatamente como 

recomenda a Carta Internacional de Educação Física e Esporte da Unesco de 1978 (Art. 1º, 

itens 12 e 13, Unesco Paris), que qualifica a garantia de acesso ao desporto como instrumento 

necessário para o pleno desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser 

humano, tanto na esfera educacional quanto nos demais aspectos da vida social. 

                                                 
59 Apenas 18% (dezoito por cento) das escolas de ensino fundamental brasileiras têm quadras de esportes 

enquanto nas escolas públicas municipais apenas 7% estão equipadas com quadras de esportes. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g_piolla/id141100.htm>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
60 Os arts. 56-A, 56-B e 56-C da Lei nº 9.615/98 preveem o repasse de recursos públicos para entidades privadas 

que firmarem contratos de desempenho com o Ministério do Esporte estabelecendo compromissos e metas de 

formação de atletas durante o ciclo olímpico, em claro objetivo de estimular as associações desportivas a 

continuarem investindo em jovens atletas, visando a revelar alguns de alto rendimento. 
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Tal realidade faz com que, na prática, em vez de aprenderem as técnicas e 

desenvolverem as habilidades de cada modalidade esportiva na escola, como seria correto, 

pois, assim, o esporte seria mais um dos elementos da formação educacional, física e social do 

indivíduo, no Brasil, é comum que crianças interessadas na prática esportiva procurem 

escolinhas particulares e clubes sociais privados. Por outro lado, também é comum que 

entidades desportivas, que já apresentam adequadas estruturas físicas, além de profissionais 

especializados para a prática das mais diversas modalidades esportivas, passem a selecionar 

ou convidar crianças e adolescentes, nas quais identificam potencial de desenvolvimento no 

esporte, para treinar em suas instalações. 

Por isso, é comum encontrarmos em clubes sociais ou nas escolinhas equipes 

fraldinhas, pré-mirins, mirins, infantis e outras das quais participam crianças e adolescentes 

menores de 14 (quatorze) anos, que não apenas realizam ordinariamente atividades físicas, 

lúdicas e sociais, como também aprendem as primeiras técnicas e participam de pequenas 

competições, internas e externas, nas mais diversas modalidades esportivas, tais como: 

ginástica olímpica, natação, futebol, basquete, vôlei, judô, caratê, esgrima e tantas outras. 

É evidente que o Estado, na figura dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

não tem interesse em proibir que crianças pratiquem esporte em academias, escolinhas ou 

mesmo em clubes sociais, até porque são inúmeros os programas públicos de incentivo às 

entidades privadas que possibilitem a formação de novos atletas, nos termos da Lei 11.438/06 

e Lei 9.615/98, nos art. 56-A a 56-C. Como consequência, inúmeras são as crianças e 

adolescentes, inclusive menores de 14 (quatorze) anos, que participam de atividades 

esportivas em escolinhas e clubes, disputando competições internas e externas, sem que isso 

signifique, necessariamente, uma infração às disposições constitucionais que proíbem o 

trabalho infantil. 

Infelizmente, o legislador brasileiro não teve o cuidado de estabelecer de forma clara 

na legislação o que diferencia a prática desportiva autorizada daquela proibida para menores 

de 14 (quatorze) anos de idade. A falta de precisão nos conceitos, além de provocar equívocos 

na interpretação da norma, exige da doutrina a construção de parâmetros, a partir dos 

dispositivos legais vigentes que balizem o que é permitido e o que é proibido. A Lei Pelé 

reconheceu a existência de manifestações desportivas, educacionais, de participação e de 

rendimento, assim definidas no art. 3º: 

 

Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
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I – desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de 

seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II – desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 

desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos 

praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

III – desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de 

prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e 

integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações. 

 

Na definição acima, nota-se que o legislador optou por vincular o desporto 

educacional ao local no qual é praticado, qual seja, “nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação”. Além disso, o legislador esclareceu que o desporto desenvolvido 

e praticado junto a instituições de ensino deve buscar “o desenvolvimento integral do 

indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer”, além de evitar 

“a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes”. 

Ao Regulamentar a Lei nº 11.438/2012, o art. 4º do Decreto nº 6.180/07 foi ainda mais 

explícito ao vincular o desporto educacional àqueles alunos regularmente matriculados em 

instituição de ensino de qualquer sistema, conforme arts. 16 a 20 da Lei nº 9.394/96. Portanto, 

o que separa o desporto educacional das demais manifestações esportivas é essencialmente a 

peculiaridade de os praticantes serem estudantes. Como o esporte na escola visa ao 

desenvolvimento integral do indivíduo como cidadão, além de constituir modalidade de lazer, 

é natural que o legislador recomende evitar a seletividade e a hipercompetitividade, vez que 

todos os estudantes devem praticar o esporte na escola e não apenas os melhores em cada 

modalidade. 

Ao contrário do educacional, o desporto de participação não está vinculado a nenhum 

local ou grupo específico, pois abrange todas as modalidades esportivas realizadas de modo 

voluntário por qualquer indivíduo, seja ele estudante, trabalhador ou aposentado, tendo como 

finalidade a integração social dos participantes, a promoção da saúde e a preservação do meio 

ambiente.  

Portanto, o desporto de participação é todo aquele no qual pessoas comuns da 

sociedade, sem qualquer distinção, praticam atividades físicas tendo como principal objetivo a 

integração social, a saúde e o lazer. 

Das três formas de manifestação desportiva previstas na legislação brasileira, 

seguramente, a que gera mais dificuldade e problemas, inclusive em relação à legislação 

trabalhista, é o desporto de rendimento. Isso porque o desporto de rendimento é caracterizado 
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pelas atividades esportivas praticadas “com a finalidade de obter resultados”, além de 

“integrar pessoas e comunidades do país e estas com as de outras nações”. Portanto, apesar de 

não se afastar a natureza integrativa do esporte, marca características do que se espera de 

qualquer evento esportivo, o desporto de rendimento é identificado pela finalidade de obter 

resultados, ou seja, é aquele no qual existe competição. 

Assim, excetuando os eventos e jogos que ocorrem entre estudantes, toda competição 

esportiva que respeite as regras formais da modalidade e na qual se busque a identificação dos 

melhores praticantes (finalidade de obter resultados) caracteriza-se como desporto de 

rendimento, ou seja, desde a criança de 8 (oito) anos de idade que participa de uma 

competição interna de natação entre os alunos da escolinha, passando por crianças de 12 

(doze) anos de idade, associadas de um clube social que participarão de um campeonato 

interclubes de voleibol, até chegar a adultos que, embora trabalhem diariamente como 

bancários, participam, nos finais de semana, do campeonato de futebol de salão da cidade, 

defendendo as cores do seu empregador, estamos sempre diante da prática do desporto de 

rendimento. 

Obviamente que alguns atletas que apresentarem maior capacidade física e técnica, 

destacando-se em relação aos demais na obtenção de grandes resultados, poderão disputar 

competições com maior exigência técnica e, dependendo das marcas obtidas, transformar-se 

em um atleta de alto rendimento ou de “alta performance”. Portanto, dentre os atletas que 

praticam esporte de rendimento, em qualquer idade e modalidade, é possível identificar 

aqueles com melhor desempenho, aos quais se atribui a prerrogativa de serem atletas de alto 

rendimento. Caso o desempenho seja expressivo, é possível que o atleta passe a se dedicar 

integralmente ao desporto, a ponto de se tornar um profissional. 

Por isso, o legislador, por meio do art. 3º, parágrafo único, I e II, da Lei 9.615/98, 

estabeleceu que, no desporto de rendimento, podem existir atletas profissionais e atletas não 

profissionais, assim definidos: 

 

O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: I – de modo profissional, 

caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o 

atleta e a entidade de prática desportiva; II – de modo não profissional, identificado 

pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido 

o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. 

 

Antes de qualquer análise específica, impossível não criticar a imprecisão técnica do 

legislador que vinculou o conceito de desporto profissional à existência de atletas com 

contrato de trabalho, o que é absolutamente incorreto. Afinal, é possível que existam atletas 
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profissionais que, pela natureza da atividade esportiva que realizam, não são empregados de 

ninguém. Ao contrário, não é raro que um atleta profissional seja empregador e não 

empregado, como ocorre, por exemplo, com um tenista profissional que contrata, remunera e 

subordina o próprio técnico e preparador físico. O equívoco conceitual, acima transcrito, foi 

parcialmente corrigido pelo art. 28-A da Lei nº 9.618/98, trazido pela Lei nº 12.395/2011, que 

passou a prever a figura do desportista autônomo, que tem o esporte como profissão, mas não 

é empregado. 

Portanto, todos aqueles que realizam atividades de desporto formal visando a 

resultados, enquadram-se no chamado desporto de rendimento, podendo ser um atleta de 

baixo rendimento ou de alto rendimento. Normalmente, somente consegue se tornar 

profissional e, assim, obter renda e se sustentar com receitas do esporte os melhores atletas, 

ou seja, aqueles de alto rendimento. Já outros atletas, embora participem de competição, 

podem ser considerados atletas não profissionais, que realizam desporto de rendimento. 

O atleta não profissional é identificado pela liberdade de prática, ou seja, ausência de 

obrigação formal e inexistência de relação de emprego. Ao contrário, são considerados atletas 

profissionais (stricto sensu) aqueles que possuem contrato de trabalho ou que, mesmo sem 

contrato de trabalho, enquadram-se no conceito de um atleta autônomo (profissional lato 

sensu), pois trabalham em determinada modalidade esportiva e dela obtêm seu sustento, 

embora de forma autônoma. 

O grupo dos atletas em formação ou aprendizes, que se encontram entre 14 (quatorze) 

e 20 (vinte) anos, apesar de não serem formalmente empregados, por exclusão, também 

podem ser classificados como profissionais (lato sensu), primeiro porque estão submetidos a 

um treinamento repetitivo e subordinado e, segundo, porque ao contrário dos atletas não 

profissionais, os aprendizes não têm liberdade de prática, pois estão submetidos a um contrato 

de formação com uma série de obrigações a cumprir, inclusive obedecer às determinações da 

entidade desportiva formadora. 

Analisados os conceitos e feita a classificação acima, é possível afirmar que todas as 

crianças e adolescentes devem participar do desporto educacional, conforme o ano letivo que 

estejam cursando e que todas as crianças e adolescentes, desde que desejem ou sejam 

autorizadas por seus representantes legais, podem realizar atividades do chamado desporto de 

participação ou mesmo do desporto de rendimento, limitando-se, todavia, à prática do 

desporto não profissional. 
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Ou seja, é perfeitamente possível que uma criança de 8 (oito) anos, desde que 

autorizada pelos pais, frequente as aulas de ginástica olímpica em uma tradicional associação 

desportiva, como ocorre no Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro - RJ, ou que outra 

criança de 12 (doze) anos participe diariamente das aulas na escola de natação privada que 

frequenta há cinco anos, porque deseja representar bem sua cidade nos jogos regionais mirins 

do próximo ano, para o qual foi convidada. Da mesma forma, nada impede que um 

adolescente de 13 (treze) anos frequente diariamente os treinos de futebol de um tradicional 

clube do Recife, onde recebe alimentação e ajuda de custo para o transporte diário do clube 

até sua residência. 

A preocupação, nesses casos, é verificar, primeiro, se a prática do esporte pela criança 

ou adolescente está gerando algum tipo de prejuízo à saúde, à educação, à segurança, à 

alimentação, ao convívio familiar e a todos os demais requisitos que caracterizam a chamada 

proteção integral. A segunda preocupação é verificar se algumas dessas crianças ou 

adolescentes estão, de alguma forma, juridicamente subordinadas à referida escola ou clube 

nas quais praticam o desporto. Isso porque o que o legislador desejou evitar foi a submissão 

de crianças e adolescentes a qualquer forma de trabalho, inclusive ao regime de aprendizagem 

desportiva abaixo da idade mínima. 

Dessa forma, não se pode considerar previamente proibida a prática de atividade 

esportiva de rendimento realizada por menores de 14 (quatorze) anos, vez que nada impede o 

adolescente de praticar esporte, desde que seja feito em condições que respeitem as 

disposições de proteção integral da criança e do adolescente e não constitua uma efetiva 

modalidade de trabalho, materializada pela ausência do direito do atleta adolescente de  

decidir livremente sobre a prática ou não das atividades programadas pelo clube.  

Ora, como explicado acima, somente haverá relação de trabalho no esporte se existir 

um atleta que se dedica ao esporte de forma profissional, seja na condição de atleta 

empregado ou autônomo. Para que o atleta seja empregado, é necessário verificar a existência 

dos requisitos legais da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, como ocorre 

com qualquer empregado. Por outro lado, somente haveria a hipótese de trabalho de atleta 

autônomo61 se a atividade praticada pelo adolescente não envolvesse um esporte coletivo, 

como era o caso dos autos, o que afasta essa possibilidade, conforme conceito trazido pelo art. 

                                                 
61 Em relação ao adolescente menor de 14 (quatorze) anos, a existência de onerosidade não constitui requisito de 

relação de trabalho proibido, pois não se busca verificar a existência de relação de emprego, mas apesar dos 

fatos que caracterizariam a ausência de liberdade de prática do adolescente. Evidentemente que, se além de 

pessoalidade, não eventualidade e subordinação existir onerosidade, se estará diante de relação de emprego 

proibida e, por isso, passível de punição ao empregador. 
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28-A da Lei nº 9.615/98. Portanto, na prática, somente haveria ilicitude na utilização de 

atletas menores de 14 (quatorze) anos em treinamentos e competições, se presentes os 

requisitos de uma relação de emprego ou de aprendizagem. 

O atleta não está subordinado ao clube apenas porque deve acatar as decisões do 

treinador sobre sua escalação. Para configurar a subordinação jurídica entre o atleta 

adolescente e entidade de prática desportiva, a ponto de configurar uma modalidade de 

trabalho proibido, necessário verificar se existe qualquer obrigação jurídica, verbal ou formal, 

da criança ou do adolescente de cumprir as ordens do clube, retirando do atleta a liberdade de 

decisão sobre a prática das atividades recomendadas. Dessa forma, fica claro que não se pode 

considerar proibido um adolescente realizar atividades desportivas e participar de 

competições, em clubes ou academias, apenas por ser menor de 14 anos, caso não fique 

provada a existência de trabalho subordinado ou ausência da proteção aos outros institutos 

previstos do art. 227, § 3º, I, da Constituição. 

Também não há qualquer empecilho para o adolescente ficar alojado nas instalações 

do próprio clube, desde que as instalações sejam adequadas, tenha havido autorização 

específica dos pais, com indicação de um responsável pessoal pelo atleta, se garante o acesso 

do adolescente à escola, além de boa alimentação, saúde, higiene e demais garantias legais. É 

obvio que, se no caso concreto ficar comprovado que um adolescente foi retirado do convívio 

familiar ou foi submetido a um regime de treinamento repetitivo e subordinado, ou então ficar 

demonstrado que foi submetido a condições que desrespeitam as garantias mínimas de 

proteção à criança, estar-se-á diante de ato ilícito. Todavia, essa análise depende dos fatos, e 

não de uma equivocada interpretação de que menores de 14 anos não podem se submeter a 

atividades competitivas. 

Alguns clubes de futebol62, por força da metodologia de trabalho e organização, optam 

por não participarem das competições oficiais para atletas menores de 14 (quatorze) anos, 

além de não submeterem referidos atletas a atividades repetitivas ou profissionalizantes, 

limitando-se a realizar apenas atividades que estimulam o aspecto lúdico e o desenvolvimento 

natural da habilidade motora pelo esporte, embora supervisionado. Somente a partir do início 

da aprendizagem desportiva formal, autorizada pela Lei nº 9.615/98, que os atletas são 

submetidos a treinamentos físicos e repetitivos ou passam a disputar competições externas. 

  

                                                 
62 Essa é a política atualmente aplicada no São Paulo Futebol Clube, conforme consta do Protocolo Geral de 

Coordenação Técnica das equipes de base, datado de janeiro de 2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo procurou demonstrar que o trabalho infantojuvenil deve ser 

combatido, porque prejudica o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, ou 

seja, dos menores de 18 (dezoito) anos. Nesta faixa etária, esses jovens devem dedicar-se aos 

estudos, à prática de esportes e às atividades sociais, ou seja, devem aproveitar esse tempo 

preparando-se para o futuro.  

O trabalho de pesquisa desenvolvido permite inferir que o Brasil vive uma situação 

paradoxal: possui uma das legislações mais avançadas do mundo em relação à proteção 

conferida à criança e ao adolescente no tangente ao universo do trabalho, com previsões que 

até excedem as diretrizes preconizadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

No contexto do ordenamento jurídico interno, sobressai o Princípio da Proteção 

Integral, inspirado na doutrina internacional e consagrado na Carta Magna, especificamente 

no art. 227, mas também já positivado na legislação ordinária, com referência expressa no art. 

1º do ECA.  

Em relação às normas especiais genéricas de tutela do trabalhador adolescente, a idade 

mínima de 16 (dezesseis) anos fixada para o ingresso no mercado de trabalho coincide com a 

recomendada pela OIT, mas é mais elevada que a prevista na Convenção n. 138, razão pela 

qual tem sido combatida pela doutrina.  

 A ratificação da Convenção n. 138 e da Recomendação n. 146, sobre a idade mínima, 

e, bem assim, da Convenção 182 e da Recomendação n. 190 sobre as piores formas de 

trabalho infantil, colocam o Brasil entre aqueles países que estão enfrentando com seriedade 

esta chaga mundial.  

É possível arrematar que a nulidade decorrente da execução do trabalho proibido por 

criança e adolescente deve ser pronunciada ex tunc, ou seja, não pode retroagir, uma vez que é 

impossível restituir a força despendida pelo trabalhador. Não obstante, nada impede que, além 

dos direitos puramente trabalhistas, com base no direito civil, mas no âmbito da Justiça do 

Trabalho, postule a criança ou adolescente, como imperativo de ordem pública, a ausência do 

prazo de prescrição antes dos 18 (dezoito) anos.  

A exploração do trabalho infantil tem sido combatida com crescente fôlego pela 

sociedade e Estado. Entretanto, sugerir que crianças e adolescente têm sido explorados em sua 

mão de obra e privados de seu desenvolvimento sadio quando da realização de trabalhos 

artísticos e esportivo, ainda, parece, aos olhos de muitos, ser um absurdo.  
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A completa falta de regulamentação do trabalho artístico infantil é responsável por 

corriqueiros abusos e violações de direitos dos pequenos artistas. A “glamourização” e 

incentivo pela sociedade e a completa omissão e indiferença do Poder Público aliados ao 

pouco conhecimento das implicações práticas, estas sociais, psicológicas e físicas, que do 

trabalho artístico podem advir, são fatores cruciais para fazer com que os reais prejuízos dessa 

atividade passem camuflados bem diante de nossos olhos.  

Destaca-se que o trabalho artístico infantil pode ser tão penoso fisicamente e exaustivo 

psicologicamente quanto muitos outros, sobre os quais nem se cogita elaborar uma exceção à 

idade mínima admitida para o trabalho.  

Ocorre que, à parte dessa insofismável realidade, existe todo um aparado jurídico que 

garante aos pequenos que eles são destinatários de prioridade absoluta. O princípio da 

proteção integral, que confirma a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, atribui à 

comunidade infantojuvenil a condição de direitos, tendo garantido, ao relacioná-los com o 

trabalho, seu direito básico de não trabalhar.  

Contudo, em que pese haver previsão constitucional e infraconstitucional que proíbe a 

realização de qualquer tipo de trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, a ratificação, pelo Brasil, da Convenção 138, da 

OIT, acabou ocasionando uma brecha legal que permite, em qualquer que seja a idade, a 

realização de trabalho artístico infantil.  

Viu-se bem que, em tratamento mais judicioso dos temas ligados à exploração sexual 

de crianças e adolescentes, elementos de Direito Penal e de Direito do Trabalho acabam por 

se amalgamar de um modo quase indissociável. Seria mais fácil – e atenderia melhor à nossa 

cultura (leiga e jurídica) – extremar esses campos, vendo na exploração sexual de menores 

apenas o crime, para olvidar o aspecto laboral. Se o fizéssemos, porém, privaríamos as 

vítimas de seus direitos sociais fundamentais, conquanto muitas delas percam décadas de suas 

vidas em esquemas de prostituição (sem educação, sem segurança social e sem quaisquer 

direitos trabalhistas). Talvez por isso, a própria Organização Internacional do Trabalho não os 

tenha extremado; antes, recepcionou, sob os seus cuidados, o fenômeno da exploração sexual 

infantil (entre as piores formas de trabalho infantil). Melhor será, pois, trazer às balizas da lei 

todo o fenômeno, na sua inteireza, apesar do imenso desconforto que isso nos possa trazer em 

foros não penais; e, com todo o holismo que a questão pede, promover a reparação integral 

(campos cível e trabalhista), para quem possa entender e consentir minimamente, a par das 

reprimendas penais e administrativas que acaso caibam. Há cânceres que cheiram mal. Nem 
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por isso, deixa-se de tratá-los. Por fim, aos operadores do Direito – e, com particular 

relevância, aos operadores do Direito do Trabalho e do Direito Penal (porque aí, justamente, 

escancaram-se os contextos de exploração baseados na subordinação jurídica e social de 

crianças e adolescentes) – cabe zelar para que a sociedade brasileira recupere a consciência 

social do desvalor da exploração infantojuvenil, sexual e não sexual. É tarefa hercúlea que  

demandará muitos anos, mas que terá de ser feita, a bem das futuras gerações, senão pelo 

mais comezinho imperativo ético. O que nos recorda, inexoravelmente, o Evangelho Segundo 

Mateus: “Qualquer, porém, que tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor 

lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na 

profundeza do mar” (Mt. 18:6).  

Dessa forma, o que se propõe é alcançar, com a regulamentação, a aproximação entre 

o mundo ideal da criança, definido na legislação e constantemente afirmado e relembrado 

pelas autoridades, com aquele no qual a criança encontra-se diariamente inserida, no qual, é 

constantemente orientada pelo e para o trabalho. Mediante a regulamentação do trabalho 

artístico, ter-se-ia a aproximação destes distantes mundos e, ainda, a efetivação da proteção 

integral quando da realização dos trabalhos artísticos.  

Ao se comparar as características do trabalho prejudicial à infância, e, por essa razão, 

proibido, com a participação artística infantojuvenil, fica evidente que as peculiaridades que 

identificam o trabalho infantil estão presentes no trabalho infantojuvenil artístico. Assim, 

parece que a dúvida envolvendo tratar-se ou não de trabalho infantil está apenas no argumento 

de empresários e juristas que defendem a participação sem intromissão estatal para o 

envolvimento precoce com o mundo do trabalho. A participação artística de crianças na 

indústria do entretenimento e publicidade é trabalho que, como muitos outros, pode trazer 

aprendizado e diversão. Porém, a fase de vida desses artistas mirins inspira cuidados especiais 

e somente com muitas restrições e limites, como a obrigação de jornadas pequenas e em 

situações de risco mínimo, é que as consequências negativas do trabalho precoce poderão ser 

evitadas. Dessa forma, a definição de tais condições não pode ficar a critério desse segmento 

empresarial nem pode ser livremente negociada pelos pais e empresários. Portanto, 

regulamentar essa participação parece ser a melhor opção, mas as produções do segmento 

terão o trabalho de adequar seus horários e roteiros às crianças. Então é provável que ocorra 

uma diminuição das ofertas de emprego para crianças e adolescentes, o que, naturalmente, 

diminuirá a exposição, e será mais criteriosa e cuidadosa a participação infantojuvenil nesse 

segmento, o que facilitará a fiscalização.  
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Em arremate, o desporto educacional e de participação pode e deve ser praticado por 

crianças ou adolescentes de qualquer idade. Já o desporto de rendimento, que apresenta 

elementos de competição somente pode ser praticado por menores de 14 (quatorze) anos se 

inexistir os elementos da relação de emprego. A hipercompetitividade e a seletividade, apesar 

de não recomendadas no desporto educacional, não constituem requisitos para caracterização 

de uma relação de trabalho no esporte, vez que é perfeitamente possível a prática de desporto 

de rendimento por atletas não profissionais. Por isso, apenas a verificação concreta de 

ilicitudes ou de trabalho subordinado pode resultar na proibição de uma entidade de prática 

desportiva alojar ou utilizar atletas menores de 14 (quatorze) anos. 

O presente estudo conclui, contudo, que seja possível conciliar a participação artística 

com a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes. Por fim, no que se refere ao 

desporto educacional e de participação, este pode e deve ser praticado por crianças ou 

adolescentes de qualquer idade. Já o desporto de rendimento que apresenta elementos de 

competição somente pode ser praticado por menores de 14 (quatorze) anos se inexistir relação 

de emprego.  
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