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RESUMO 

 

 

A presente monografia tem a sua área de interesse no direito da infância e da juventude em 

relação à participação de crianças e adolescentes em programas de televisão, para tanto 

utiliza-se a legislação brasileira. O objetivo deste estudo é demonstrar que a participação de 

crinças e adolescentes em programas de televisão, apesar de possuir aspectos controversos, 

deve obedecer à legislação brasileira em consonância com a Doutrina da Proteção Integral. 

Analisa-se o respeito aos direitos fundamentais necessários ao pleno desenvolvimento das 

crianças como, por exemplo, o da educação e do lazer. Questiona-se acerca da competência da 

Vara da Infância e Juventude ou da Vara do Trabalho para dirimir questionamentos relativos a 

autorização de jovens para atuar em programas de televisão. Procura-se apresentar discussões 

acerca da necessidade de criação de uma legislação específica para tratar de assuntos relativos 

à profissionalização de crianças e adolescentes, como artistas vocacionados a participar de 

programas televisivos. 

 

Palavras-chave: Criança. Adolescente. Televisão. Participação. Trabalho. Profissionalização. 

Doutrina da Proteção Integral. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho monográfico tem a pretensão de desenvolver estudo acerca da 

controvérsia existente sobre a participação de crianças e adolescentes em Programas de 

Televisão em Consonância com a Doutrina da Proteção Integral e o Direito à 

Profissionalização Prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e que atualmente 

recebem a análise do Poder Judiciário. 

Utiliza-se na elaboração deste trabalho o método de abordagem dedutivo, 

auxiliado pela técnica de pesquisa bibliográfica, através de consulta à legislação brasileira, 

doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive, dados coletados em artigos de periódicos. 

A Doutrina da Proteção Integral, consagrada pela Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, datada de 20 de novembro de 1989, recepcionada pela 

Constituição Federal em seu artigo 227, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo primeiro, considera as crianças e os adolescentes como sujeitos de 

direito, assegurando a eles os direitos fundamentais, entre os quais a proteção ao trabalho. 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a 

Consolidação das Leis do Trabalho proíbem o labor de menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir dos catorze anos de idade. Porém, é possível verificar a 

frequente aparição de crianças e adolescentes em programas de televisão, ainda que com 

idade inferior a estabelecida em lei. 

A abordagem do tema decorre da motivação pessoal e da afinidade com a área do 

Direito da Infância e Juventude, que se dedica ao estudo das garantias constitucionais e 

infraconstitucionais às crianças e adolescentes, mormente o direito das garantias essenciais 

para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social dos jovens.  

Assim, sob esta perspectiva, este trabalho trata, em seu Capítulo 2, da 

conceituação, natureza jurídica e evolução histórica do Direito da Criança e do Adolescente 

no Brasil, até chegar à Doutrina de proteção integral.  

O Capítulo 3 enfatiza o Direito à profissionalização e Ao trabalho à luz da 

Doutrina de Proteção integral, passando pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente e também pela Consolidação das Leis do Trabalho.  

Apresenta-se no Capítulo 4 o posicionamento doutrinário e jurisprudencial frente 

a controvérsia verificada por conta da participação de crianças e adolescentes em programas 
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de televisão, cuja participação depende de autorização judicial, em face da ausência de 

legislação específica que trate do assunto. 
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2 PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO BRASIL 
 

 

As constantes mudanças da sociedade no mundo contemporâneo admitem que o 

homem evolua a uma condição mais humanizada, na qual seus direitos precisam ser 

reconhecidos e respeitados. 

Nesta vertente, a regulamentação dos direitos humanos passa a receber a atenção 

de diferentes grupos sociais que se posicionam de forma questionadora frente às 

desigualdades. 

Essa evolução é verificada em relação a diferentes seguimentos sociais e perpassa 

desde os acordos do pós-guerra, aos direitos trabalhistas, direito da mulher, até envolver 

situações pertinentes à infância e juventude. 

Neste contexto, o Direito da Criança e do Adolescente tem a sua origem “a partir 

dos questionamentos dos movimentos sociais preocupados com a realidade das crianças e dos 

adolescentes, afrontado na quase totalidade de sua cidadania.” (VERONESE, 2006, p. 07). 

Em relação à criança e ao adolescente “cada fase do desenvolvimento assistencial 

correspondeu a posicionamentos filosóficos, políticos e sociais particulares a cada época” 

(D´ANDREA, 2005, p. 19). 

Assim, a urgência na normatização dos direitos infanto-juvenis vem responder aos 

anseios e necessidades daqueles que, independentemente da camada social a que 

pertencessem, careciam de uma legislação que os reconhecessem como pessoas de direito.  

 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO INFANTO – JUVENIL 

 

 

A preocupação crescente com questões de cunho democrático caracterizam as 

iniciativas que culminaram nos primeiros passos rumo à criação de um direito positivo de 

proteção à infância e juventude. 

Seguindo esta direção a Declaração de Genebra de 1924, caracteriza-se como a 

primeira norma internacional das crianças e dos adolescentes, que prevê “a necessidade de 

garantir à criança uma proteção especial.” (VERONESE, 2006, p. 07). Sobre a Declaração de 

que Homens e Mulheres de todas as nações deve fornecer às crianças meios necessários para a 

sua formação moral e material (FERNEKES, 1996). 
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Tal Declaração, contudo, não teve o impacto necessário ao pleno reconhecimento 

internacional dos direitos da criança, talvez até por decorrência do próprio panorama histórico 

que já se desenhava e do previsível insucesso da Liga das Nações (ALVAREZ, 2009, p. 1). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, adotada pela 

ONU, em 10 de dezembro de 1948, delineia alguns dos direitos e deveres básicos norteadores 

do pensamento de igualdade desta eminente legislação. “Declara que todas as pessoas têm os 

mesmos direitos sem distinção de sexo, raça, nacionalidade, religião, política, opinião ou 

classe social” (VERONESE, 2006, p. 08). Ainda, para Munir Cury (CURY, 2003, p. 14) “a 

Declaração apelava a cuidados e assistência especial”. 

Em 20 de novembro de 1959, em Assembléia da ONU é aprovada a Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças fiscalizada pela UNICEF, com a finalidade de defender e 

integrar as crianças na sociedade e de zelar pelo seu convívio e integração social, cultural e 

financeiro, dando-lhes condições de sobrevivência até a sua adolescência (DHNET, 2009). 
 

A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração, que são: o 
direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social; a um 
nome e a uma nacionalidade; Direito à alimentação, moradia e assistência médica 
adequadas para a criança e a mãe; Direito à educação e a cuidados especiais para a 
criança física ou mentalmente deficiente; Direito ao amor e à compreensão por parte 
dos pais e da sociedade; Direito à educação gratuita e ao lazer infantil; Direito a ser 
socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes; Direito a ser protegido contra o 
abandono e a exploração no trabalho. Direito a crescer dentro de um espírito de 
solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos (DHNET, 2009, p. 
01). 

 
Destaque-se que o objetivo é garantir que estes direitos devam ser outorgados a 

todas as crianças, “sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem 

social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à 

sua família.” (DHNET, 2009, p. 01). 

Segundo se pode observar, a Declaração estabelece aos Estados-Membros 

“princípios e não obrigações” (VERONESE, 2006, p. 08), e com relação à maneira de se 

tratar com as crianças, esta Declaração estabelece formas claras de como viabilizar sua 

aplicação, sendo amplamente difundida entre os meios de assistência ao infante “dando a 

publicidade mais ampla possível ao texto desta Declaração”. (SANTA CATARINA, 2009,   

p. 01). 

De acordo com este novo pensamento, surge a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, o qual estabelece  
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um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundada no respeito dos direitos humanos 

essenciais (BRASIL, 2009, p. 01). 

Dessa forma, os Estados signatários “devem respeitar os direitos e a liberdade de 

qualquer pessoa que estiver sujeita a sua jurisdição, sem discriminação, que todas as crianças 

têm direito às medidas de proteção, na sua condição de menor” (CURY, 2003, p. 16). 

Garantia sem a qual torna-se inviável às medidas protetivas alcançar seu público alvo. 

Esta nova diretriz vem ser respaldada, mais tarde com a resolução n. 4033, da 

Assembléia Geral da ONU de 1985, conhecida como as “Regras de Beijyng, que estabelecem 

normas mínimas para a administração da justiça da infância e da juventude” (BRASIL, 2009, 

p. 01). 

Destaque-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, 

aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é ratificada 

pela quase totalidade dos estados membros das Nações Unidas com exceção da Somália e dos 

Estados Unidos (BRASIL, 2009, p. 01). 

Dentre os princípios consagradas pela Convenção, “estão o direito à vida, à 

liberdade, às obrigações dos pais, sociedade e do estado em relação à criança e adolescente. 

Os estados signatários ainda comprometem-se a assegurar a proteção dos menores contra as 

agressões, ressaltando em seu artigo 19 o combate à sevícia, exploração e violência sexual” 

(HUGO FILHO; FERREIRA, p. 01). 

Segundo, Victor Hugo Filho e Paulo Roberto Vaz Ferreira, procuradores do 

Estado de São Paulo: 
 

A Convenção dos Direitos da Criança tem como meta incentivar os países membros 
a implementarem o desenvolvimento pleno e harmônico da personalidade de suas 
crianças, favorecendo o seu crescimento em ambiente familiar, em clima de 
felicidade, amor e compreensão, preparando-as plenamente para viverem uma vida 
individual em sociedade e serem educadas no espírito dos ideais proclamados na 
Carta das Nações Unidas, em espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 
igualdade e solidariedade. Foi inspirada nas normas internacionais que a 
antecederam e com a finalidade de particularizá-las em razão do sujeito de direito 
que tem como alvo — a criança —, bem como desenvolvê-las a partir da criação de 
mecanismos de aplicabilidade e fiscalização desses princípios e normas (HUGO 
FILHO; FERREIRA, p. 01). 

 

A Convenção Internacional da Criança em 1989 consagra a Doutrina de Proteção 

Integral, “segundo tal doutrina, as crianças nesta categoria estariam compreendidos todos os 

seres humanos com idade inferior a dezoito anos, são sujeitos de direitos especiais, devendo 

ser resguardadas por se encontrarem num processo de desenvolvimento” (VERONESE, 2006, 

p. 09). 



14 

As Convenções Internacionais citadas acima constituem uma importante fonte de 

interpretação do direito da criança e do adolescente, e servem mais tarde, de base para o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, criado no Brasil. 

 

 

2.2 O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO BRASIL E A 

CONSOLIDAÇÃO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

A criação de uma legislação que estabelecesse direitos, deveres e garantias às 

crianças e adolescentes brasileiros trilha um caminho cheio de percalços ao estabelecer, num 

primeiro momento, a doutrina da situação irregular integrante do Código de Menores, que 

reduz os jovens a uma condição de inferioridade social. 

Acrescente-se no Brasil, a assistência à criança e ao adolescente por muito tempo 

ocorre de forma discriminatória, e se efetiva juntamente com o desenvolvimento da 

assistência social no país, “a vinculação da pobreza à incapacidade ou ao abandono serviu 

para justificar práticas de controle social e camuflar um processo de desenvolvimento 

econômico desordenado e desigual” (D’ANDREA, 2005, p. 19).  

Sendo que, cada fase do desenvolvimento assistencial corresponde a 

posicionamentos políticos sociais e filosóficos, decorrentes do pensamento dominante em 

cada época. 

Numa retrospectiva histórica, verifica-se que antes do descobrimento do Brasil os 

habitantes vivem em regime tribal, “que seguia o ideal da coletividade e solidariedade, não 

havendo uma concreta divisão entre o jovem e o adulto” (D’ANDREA, 2005, p. 19).  

Já na fase do Brasil Colônia e Império, “o atendimento e a legislação eram 

voltados às crianças abandonadas, que geralmente eram atendidas por instituições privadas, 

voltadas para a Igreja” (D’ANDREA, 2005, p. 20), demonstrando que o modelo filantrópico 

assistencial que ainda prevalecia era o de Portugal.  

O sistema de atendimento hospitalar caracteriza-se pelas Santas Casa de 

Misericórdia, as quais eram dotadas de sistema de rodas, popularmente compreendidas como 

“rodas de madeira onde as crianças abandonadas eram deixadas, e após recolhidas, eram 

encaminhadas às mamas de leite” (D’ANDREA, 2005, p. 19). O que demonstra com clareza a 

precariedade do modelo assistencial português adotado. 
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Em 1693, “uma autoridade pública se indignou ao encontrar crianças nas ruas 

sendo devoradas por ratos e cachorros, enviando uma carta para Portugal solicitando alvará 

para a criação de casas para expostos” (VIANNA, 2004, p. 20). Porém, apesar da louvável 

iniciativa, naquela época não havia preocupação jurídica com as crianças, e somente em 1726, 

foi criada na Bahia a primeira casa de exposto.  

Em meados do século XX, o Brasil já experimenta alguns avanços, 

“especialmente na área científica, com a criação de diversas sociedades, a maioria da área da 

saúde, onde se concentrava o direito assistencial da criança e do adolescente” (D´ANDREA, 

2005, p. 20). Neste período a maioria da população era formada por pessoas com menos de 

dezenove anos de idade e o país almejava um desenvolvimento nos moldes dos países 

europeus. 

Em 1906, Alcino Guanabara, propõe um projeto de lei para assistência à infância, 

que “tramitou por vinte anos até que em 12 de outubro de 1927, com o Decreto 17.943-A/27 é 

instituído o primeiro Código de Menores denominado de Mello Mattos” (D´ANDREA, 2005, 

p. 20). 

Cabe esclarecer que, Mello Mattos destaca-se como o primeiro juiz de menores da 

América Latina, atuando intensamente na área da infância e da juventude tendo se empenhado 

na criação de abrigos, escolas, patronatos e creches (UDEMO, 2009, p. 01). 
 

A frente do Juizado de Menores, já agia no sentido de coibir o trabalho infantil e 
juvenil que colocasse em risco a sua saúde ,a integridade física ou moral, enfrentou a 
resistência de alguns setores da sociedade, durante certo tempo muitos industriais 
ainda utilizavam a mão de obra de menores, levando o juiz a baixar um provimento 
concedendo prazo de três meses para que os mesmos pudessem se adaptar a nova 
legislação (UDEMO, 2009, p. 01). 

 

Em face de suas inovações na área de profissionalização de crianças e 

adolescentes, o Código de Mello Mattos enfrenta protestos dos industriais, por suas medidas 

de proteção ao trabalho infantil. 
 

O Código de Menores de 1927, procurava estabelecer medidas para garantir o bem 
estar físico e moral das crianças. Crueldade, negligência, abuso de poder e 
exploração. Pela primeira vez constatavam como motivos plenamente justificáveis 
para o Estado distituir alguém do pátrio poder (LORENZI, 2009, p. 01).  

 

Foi através de Mello Mattos que os espetáculos de teatros e cinema começaram a 

sofrer restrições conforme a idade, “o Juiz Mello Mattos quando estava a frente do Juizado de 

Menores, proibiu a presença de menores em espetáculos de teatro e cinema impróprios para 
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crianças e adolescentes, tendo o seu posicionamento reconhecido pelo STF” (LORENZI, 

2009, p. 01). 

O Código Mello Mattos (1927), “tinha como objetivo consolidar as leis de 

assistência e proteção aos menores de dezoito anos considerados abandonados ou 

delinqüentes” (D´ANDREA, 2005, p. 20). João Batista Costa Saraiva esclarece que “o Código 

de Menores (Mello Mattos) visava às crianças abandonadas e os em situação de delinqüência” 

(CURY, 2003, p. 17). 

Torna-se importante reconhecer que o Código de Menores era endereçado não a 

todas as crianças, mas apenas àquelas reconhecidamente classificadas como em "situação 

irregular". O código define, já em seu Artigo 1º, a quem a lei se aplica (LIMA, 2009, p. 01). 
 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente, que tiver menos de 18 
anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência 
e proteção contidas neste Código. (grafia original) Código de Menores - Decreto N. 
17.943 A – de 12 de outubro de 1927 (LIMA, 2009, p. 01). 

 

Notadamente, o Código de Mello Mattos visa estabelecer diretrizes para infância e 

juventude excluídas, regulamentando questões como trabalho infantil, tutela e pátrio poder, 

delinqüência e liberdade vigiada. Este posicionamento passa a configurar e estabelecer 

critérios para a chamada doutrina da situação irregular. 

E sobre a doutrina da situação irregular Tarcísio José Martins Costa, estabelece: 
 

[...] situação irregular é simplesmente o que se configura quando o menor se 
encontra em conflito jurídico, tanto quando o seu ato afeta direitos de outros (e 
indiretamente a seus próprios  direitos), como também quando seus direitos se vêem 
violados por um olhar alheio, requerendo medidas adequadas de proteção (COSTA, 
2004, p. 5). 

 

Neste contexto, a situação irregular se verifica quando a criança ou o adolescente 

encontra-se em conflito jurídico, ou seja, quando sua situação ou conduta estão em desacordo 

com a norma legal e precisam ser defendidos pelo Estado. 

Na mesma linha, define-se que, “a situação irregular, corresponde a um estado de 

patologia social, entendida de forma ampla, onde os jovens encontram-se em situação de 

risco” (CURY, 2003, p. 20). E Guaraci Vianna complementa: 
 

[...] a doutrina da situação irregular do menor, através do qual a criança e os 
adolescentes devem ser apreendidos por autoridades policiais e judiciárias e 
encaminhados a coletividade mantidas pelo Estado sem a garantia de direitos 
individuais próprios da cidadania (VIANNA, 2004, p. 42). 
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Apesar de reconhecidamente ser considerado um código muito importante no 

ordenamento jurídico e servido como base para a criação de uma legislação destinada a 

proteger os jovens, esse Código abrange apenas uma parte das crianças e dos adolescentes, 

qual seja, somente os que estavam em situação irregular ou em situação de abandono. 

Em 1964, a ditadura se instala e concentra todo o controle contido nos três 

poderes sobre si, neste ano “foi criada a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 

(FUNABEM) e as Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor (FEBEM), com o objetivo de 

centralizar e unificar a assistência ao menor” (VIANNA, 2004, p. 42-43). 

Cinquenta e dois anos depois dos militares se estabelecerem no poder, o Código 

de Mello Mattos, criado em 1927, é substituído pelo Código de Menores de 1979. “Em plena 

década de 70, o Senador Nelson Carneiro, apresentou um projeto que instituía um novo 

Código de menores. Promulgado no ano Internacional da Criança, em 10 de outubro de 1979, 

pela Lei 6.697, fundamentado na doutrina de proteção do menor.” (VIANNA, 2004, p. 44). 

Sobre o Código de Menores de 1979, descreve Guaraci Vianna: 
 

O Código começou por eliminar os direitos assegurados no projeto de Carneiro, fez 
recrudescer na década de 70, um paternalismo até explicável na década de 20, que 
remonte ao código de 1927, acusa-se também esta lei de transformar menores em 
objetos de medidas judiciais ao adotarem seus autores a doutrina da situação 
irregular do menor (VIANNA, 2004, p. 44). 

 
O Código de Menores de 1979, em que pese sua lúgubre tentativa de estabelecer 

uma nova legislação que assista crianças e adolescentes carentes de proteção, não pode ser 

considerado mais que uma reedição do Código antigo, vez que ainda não reconhece seus 

tutelados como indivíduos detentores de direitos. Neste aspecto menos inovador, o novo 

Código de Menores “constitui-se em uma revisão do Código de Mello Mattos de 1927, não 

rompendo entretanto, com sua linha de arbitramento, assistencialismo e repressão junto à 

população infanto- juvenil” (ELIAS, 1994, p. 2). 

O fato é que o Código de Menores de 1979, na forma como acaba aprovado, 

pretende ser uma reformulação do antigo Código Mello Matos de 1927. O Parecer n. 296 de 

1975, do senador José Lindoso, quando da primeira votação no Senado reflete esse 

entendimento: 
 

Em nenhum momento se olvidou imensa contribuição emprestado pelo Decreto n.º 
17.493-A, de 12 de outubro de 1927, conhecido como Código Mello Matos e que já 
naquela época tinha uma filosofia de amparo e proteção, necessitando, entretanto, de 
adaptações face às profundas transformações sócio-culturais por que passou o país 
(ELIAS, 1994, p. 7). 
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Em face do observado, torna-se necessário admitir que o legislador do Código de 

1979 percebe ser importante e improrrogável uma atualização, de revisão, do Código de 

Mello Mattos, preservando-o naquilo que ainda considera-se aplicável e útil, e modificando-o 

no que se supõe preciso às novas situações. 

O Código de 1979, apresenta-se diferente do anterior em alguns aspectos: 
 

A disposição dos artigos, a linguagem jurídica, porém a estrutura jurídica se alicerça 
em fundamentos comuns. Um exemplo fundamental que realça essa perspectiva 
pode ser observada na caracterização das situações irregulares abrangidas por cada 
Código (pela qual se revelam os destinatários para quem o código é dirigido) 
(ARRUDA, 2009, p. 01). 

 
Observa-se que, na orientação adotada pelo Código de Menores de 1979, não se 

confere às crianças e adolescentes a possibilidade de reivindicar a exigibilidade de um direito, 

pois os infantes não são enunciados como detentores de direitos jurídicos. Diante deste 

contexto: 
 

O Código de Menores se por um lado, responsabilizava a família para com a criança, 
conferia-lhe o poder-dever de assegurar o bem-estar da criança, por outro, não 
garantia à criança ou adolescente a possibilidade de lhe ser assegurado bem-estar em 
caso de impossibilidade da família em assegurar-lhe. Alçada ao fim último que 
determinaria o sucesso ou insucesso de um menor, da família se exigia o bem estar 
da criança sem que necessariamente o Estado se comprometesse a assegurar o bem 
estar da família (ARRUDA, 2009, p. 01). 

 
A falta de concessão de direitos aos jovens é lacuna facilmente verificada no 

Código de Menores de 1979, no qual a doutrina da situação irregular tem como idéia 

fundamental a seguinte:  
 

Manifesta-se a necessidade de que a criança e o adolescente tenham bem-estar e 
vivem em um ambiente harmônico, contudo, tal preocupação não é expressa em 
forma de direitos às crianças e aos adolescentes o que impossibilita a exigibilidade 
da concretização de direitos para crianças e adolescentes (COSTA, 2004, p. 05) 

 
De acordo com este entendimento, cabe à família (tão somente) o dever de 

assegurar o bem-estar da criança e do adolescente. Não se admite que o Estado deva também 

amparar a família do jovem em situação irregular. Dentro desta visão, o problema tem dois 

fatores claros: a família, causadora do desacerto e responsável por sua solução; e a criança e o 

adolescente, vítimas carentes de proteção. 

Este paradoxo legal que vitimiza duas vezes o núcleo familiar (uma vez quando 

acusa e responsabiliza a família; e outra quando deixa de ampará-la) é oportunamente 

observado: “É interessante observar que a doutrina da situação irregular - ao responsabilizar a 
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família, unicamente, pelo menor acaba por situá-la na origem do mal.” (VIANNA, 2004. p. 

06/07). 

Liborni Siqueira, juiz de menores de Duque de Caxias (RJ), declarou no jornal O 

Globo seu entendimento: é a família que está abandonada, desassistida e carente e que o 

problema é evitarmos que o menor chegue à FUNABEM, atendendo à gestante, à nutriz e às 

crianças de zero a seis anos (MOURA, 2009, p. 01). 

Essa, no entanto, a questão do abandono da família não recebe apoio e suporte 

legal, e visão social do juiz não encontra amparo no Código de Menores no sentido de obrigar 

o Estado a proteger a família por meio de programas sociais. Cabendo, pois, ao Estado esperar 

o resultado dessa omissão familiar para agir de forma repressiva. Por tudo isso, a ação do 

Estado e da sociedade no Código de Menores é negativa no que tange à efetivação de direitos 

(MOURA, 2009). 
 

Essa omissão do Estado e da família faz com que se justificasse a tragédia da 
infância brasileira como algo inevitável, já que Estado e Sociedade não possuíam 
obrigações diante desses casos. Eis aí uma nova finalidade do Código de Menores: 
ser instrumento de desencargo de consciência de burocratas, políticos e da sociedade 
brasileira (MOURA, 2009, p. 01). 

 
A doutrina da situação irregular ignora a necessidade de um sistema de proteção à 

infância e adolescência sob o argumento de que a família é suficiente para garantir as 

necessidades dos seus (VIANNA, 2004). 
 

A aplicação do Código de Menores estava restrita aos casos de patologia social, isto 
é, o sujeito a quem se destinava a legislação não era qualquer criança, mas, apenas o 
menor que se adequasse ao tipificado como situação irregular gozava do acesso à 
justiça já que, nesse caso, houve uma "falha" do menor ou da família que resultou 
em carência, ou em conduta anti-social (VIANNA, 2004, p. 69). 

 
Diante do contexto apresentado, o Código de Menores de 1979 vem com poucas 

mudanças em relação ao Código de Mello Mattos, de 1927. Estabelece a Doutrina da Situação 

Irregular sem conferir direitos à criança e ao adolescente. 

No entanto, em virtude das evoluções sociais que marcam os anos 80, o 

pensamento mundial passa a conceber o jovem como ser humano em desenvolvimento, capaz 

de ser reconhecido como sujeito detentor de direitos e deveres. Este clamor passa a ser 

debatido pela Organização das Nações Unidas e influencia o legislador brasileiro.  

Em consonância com a tendência mundial, a Constituição Federal de 1988, 

antecipa-se à Convenção Internacional sobre o Direito das Crianças, de 1989, e consagra a 

doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente em seu artigo 227. Ainda, a 
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Constituição Federal atribui para a família, o Estado e a sociedade, os direitos de respeito e 

cidadania para as crianças e adolescentes (VERONESE, 2006). 

O artigo 227, da nova C.F., proclama inovações em favor da infância e da 

juventude do Brasil, caracterizando-se em um amplo conjunto de direitos.  
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, 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 
a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(BRASIL, 2009, p. 01) 
 

Deve-se esclarecer que o projeto das Nações Unidas já está mundialmente 

conhecido em face de seus movimentos e pela promoção de entidades que trabalham em 

defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bem como, torna-se necessário reconhecer o 

empenho empreendido pelos legisladores em introduzir o conteúdo e o enfoque da Convenção  

Internacional na Constituição do Brasil, promulgada em 1988. 

Em síntese, o conteúdo da Convenção configura-se da seguinte maneira: 
 

O conjunto de direitos fundamentais a ser promovido pelas gerações adultas em três 
áreas básicas: o Direito à Sobrevivência (vida, saúde, alimentação); o Direito ao 
Desenvolvimento Pessoal e Social (educação, cultura, lazer e profissionalização) e, 
por último, o Direito à Integridade Física, Psicológica e Moral (dignidade, respeito, 
liberdade e convivência familiar e comunitária) (CUSTÓDIO, 2009, p. 01). 

 

Em termos Constitucionais, a Doutrina de Proteção Integral, é introduzida na 

Carta Magna, através dos artigos 227 a 229, ao colocar como dever a total prioridade à 

criança e ao adolescente, destacando o papel da família, do Estado e da sociedade 

(VERONESE, 2006) 

Veronese, conclui: 
Quando a legislação pátria recepcionou a Doutrina de Proteção Integral fez uma 
opção que implicaria num projeto político-social para os pais, pois ao completar a 
criança e ao adolescente como os sujeitos que possuem características próprias ante 
o processo de desenvolvimento em que se encontram, obrigou as políticas públicas 
voltadas para esta área a uma ação conjunta com a família, sociedade e o Estado 
(VERONESE, 2006, p. 09-10).  

 

A Convenção Internacional da Criança em 1989, consagra a Doutrina de Proteção 

Integral, e esta vertente é recepcionada no Brasil, em 21 de novembro de 1990, com a 

publicação do Decreto n. 99.710 que transforma a convenção em lei interna. Mas o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei n. 8069/90, é publicada em 13 de julho de 1990, na forma 

de legislação infraconstitucional, corroborando este novo princípio. 
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A perspectiva da exigibilidade do direito encontrou, ao longo dos seus 267 artigos, 
mecanismos objetivos. Assim, o respeito à prioridade absoluta para este grupo 
populacional de 0 a 18 anos incompletos considerou o fato da criança e do 
adolescente serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que não têm 
condições de conhecer suficientemente seus direitos nem tampouco dispõem de 
condições para suprir, por si mesmos, suas necessidades básicas, embora sejam 
portadores, enquanto seres humanos, de um valor intrínseco e de um valor projetivo 
na sua dimensão (CUSTÓDIO, 2009, p. 01). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, já em seu artigo 1º, faz  menção à 

Doutrina de Proteção Integral à criança e ao adolescente (COSTA, 2004) rompendo com o 

ultrapassado paradigma da doutrina da situação irregular e inovando em termos de concepção 

do direito infanto-juvenil. 
 

[...] fundamentalmente as crianças e os adolescentes do nosso país passam a ser 
sujeitos de direitos. Passa a vigorar pela nova legislação, a doutrina de proteção 
integral, procura garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas de menor 
idade, nos seus aspectos gerais. O Estatuto prevê expressamente as ações de 
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes; 
fixa a competência da Justiça da Infância e da Juventude para a defesa dos interesses 
das crianças e adolescentes (CURY, 2003, p. 5). 

 
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta Roberto João Elias, que 

este além de responsabilizar os pais ou responsáveis pela situação irregular da criança ou do 

adolescente, outorga-lhes a esse uma série de direitos necessários a seu pleno 

desenvolvimento (ELIAS, 2004, p. 2). 

As crianças e os adolescentes, não possuem apenas os direitos fundamentais 

reconhecidos a toda pessoa, mas passam a fruir de direitos especiais derivados de sua peculiar 

condição de vulnerabilidade, de dependência e contínuo desenvolvimento. Diante desse 

contexto, Armando Acácio Gomes, elenca os direitos que podem ser considerados como 

especiais: 
Direito ao seu integral desenvolvimento físico, intelectual e moral; a filiação 
corresponde à biológica; ao respeito as suas relações psicológicas profundas e pela 
continuidade de suas relações afetivas; de viver em ambiente familiar; à diferença; à 
alegria; a uma boa imagem do pai e da mãe; à realização de acordo com o seu sentir, 
vocações e aptidões; a experimentações e ao erro como forma de crescimento; 
direito de ser sujeito do seu próprio direito (ELIAS, 2004, p. 02). 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 267, “revogou 

expressamente a lei que criou a Funabem e a Política Nacional do Bem Estar do Menor 

(1964), bem como o Código de Menores de (1979), e ainda toda e qualquer disposição 

normativa que afrontasse as novas concepções” (COSTA, 2004, p. 489). 

Os artigos 3o, 4o e 5o do Estatuto da Criança e do Adolescente não só reproduzem 

como também aprofundam o disposto no artigo 227 da Constituição Federal.  
 



22 

Determinando que é dever da família, da comunidade, da sociedade e em geral do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária 
(ELIAS, 2004, p. 02).  

 
Saliente-se ainda, que o Estatuto se aplica a toda a criança e adolescente com a 

finalidade de lhes da uma proteção integral, para que possam desenvolver plenamente a sua 

personalidade, bem como toda e qualquer potencialidade que lhes seja peculiar. 

De acordo com a Doutrina de Proteção Integral: 
 
[...] parte do pressuposto que os direitos de todas as crianças e adolescentes devem 
ser universalmente reconhecidos. São direitos especiais e específicos, pela condição 
de pessoa em desenvolvimento. Assim, as leis  internas e o direito de cada sistema 
nacional devem garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas de até 
dezoito anos (VIANNA, 2004, p. 64). 

 
Neste sentido, André Viana estabelece: 

 
[...] a doutrina da proteção integral é a base configuradora de todo um novo conjunto 
de princípios e normas jurídicas voltadas à efetivação dos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente, que traz em sua essência a proteção e a garantia do pleno 
desenvolvimento humano reconhecendo a condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento e a articulação das responsabilidades entre a família, a sociedade e 
o Estado para a sua realização por meio de políticas sociais públicas (VIANA, 2004, 
p. 01). 
 

Assim, Roberto João Elias resume: 
 

A Proteção Integral há de ser entendida como aquela que abrange todas as 
necessidades de um ser humano para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. 
Assim sendo, às crianças e aos adolescentes devem ser prestadas a assistência 
material, moral e jurídica (ELIAS, 1994, p. 02). 
 

Em consonância com a nova tendência mundial de resguardar e reconhecer o 

direito das minorias desassistidas, a legislação brasileira, ao criar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, adota a Doutrina da Proteção Integral como forma e conceder à criança e ao 

adolescente direitos fundamentais específicos, reconhecendo-lhes a condição de seres 

humanos plenos. A Doutrina de Proteção Integral reconhece à criança e aos adolescentes 

direito fundamentais e específicos, afirmando a criança e ao adolescente o seu valor como ser 

humano. 
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2.3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente inaugura uma verdadeira nova concepção de 

direitos aplicados à área da infância e juventude, e é regido por uma série de princípios 

basilares que orientam a sua aplicação e constituem-se em garantias do direito. 

Descreve Paulo Afonso da Silva que: 
 

Os direitos são bens ou vantagens conferidas pela norma, enquanto as garantias são 
meios destinados a fazer valer esses direitos são instrumento pelos quais se 
asseguram o exercício e o gozo daqueles bens e vantagens (SILVA, 1990, p. 354). 

 
Assim, o direito para ter sua eficácia precisa ser positivado pela norma, mas 

garantido pelos princípios que o regem e que são fruto do anseio, da vontade e do clamor da 

sociedade. 

 

 

2.3.1 Princípio do melhor interesse da criança 

 

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil incorporou, em 

caráter definitivo o princípio do melhor interesse da criança em seu sistema jurídico e como 

tal este tem se mostrado um norteador importante para a modificação da nossa legislação 

interna.  

Na visão de Wilson Donizeti Liberati: 
 

[...] este princípio não deve ser interpretado como uma norma em branco, a conferir 
à ação judicial e estatal um caráter absoluto, permite que o destinatário da norma 
fique à mercê da vontade do Estado-juiz. Devem-se levar em conta os fins sociais a 
que ele se dirige, a exigência do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (LIBERATI, 
1993, p. 16). 

 

Veronese complementa: 
 

O princípio de melhor interesse da criança, que não deve ser visto de uma forma 
fantasiosa ou sonhadora, mas como algo concreto, considerando que cabe a família, 
portanto aos pais ou responsáveis garantindo-lhe proteção e cuidados especiais, 
ressalta-se o papel importante da comunidade, na sua efetiva intervenção com os 
infantes e adolescentes, daí decorre a criação dos Conselhos Tutelares, e ainda, a 
atuação do poder público com a criação de instrumentos que assegurem os direitos 
proclamados (VERONESE, 2006, p. 10). 
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Este princípio considera que, em situações que envolvam crianças e adolescentes, 

estejam estes sob a tutela do Estado ou da família, a primeira consideração a ser feita deve 

levar em conta o seu bem estar, o seu total amparo, vez que se tratam de indivíduos limitados 

em sua capacidade de discernimento. 

Para Paulo Lúcio Nogueira: 
 

Na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente levar-se-ão em conta os 
fins sociais a que ele se dirige, a exigência do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, a sua condição peculiar de criança em desenvolvimento 
(NOGUEIRA, 1998, p. 16). 

 
Portanto, verifica-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente demonstra em 

toda a sua extensão o cuidado com a defesa do melhor interesse da criança e do adolescente 

quando estes estiverem em situações de conflitos que urgem por uma efetiva solução. E mais, 

este princípio assegura que os direitos das crianças e dos adolescentes prevalece aos direitos 

das outras pessoas. 

 

 

2.3.2 Princípio da Municipalização do Atendimento a Criança e ao Adolescente 

 

 

Este princípio confere boa parte do atendimento às crianças e aos adolescentes aos 

Municípios, através dos conselhos municipais. Na visão de Edson Seda: 
 

[...] significa a União e os Estados abrirem mão de uma parcela do poder que 
detinham até então nessa matéria. A contrario sensu, significa o Município assumir 
poderes até então privados daquelas instâncias superiores da Federação brasileira. 
(SEDA, 2003.p.15) 

  
Municipalizar o atendimento aos jovens é prerrogativa que está fundamentada no 

artigo 204, I, da Constituição Federal e encontra amparo no Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo 88, I. Em face deste princípio, complementa Roberto João Elias: 
 

A municipalização do atendimento, que já constava no artigo 204 da Constituição 
Federal, possibilita o atendimento em observância às características de cada região, 
uma vez que cada uma tem seus problemas peculiares. Além do mais, quanto mais 
perto do problema e conhecendo as suas causas mais fácil será para resolvê-lo 
(ELIAS, 1994, p. 04) 

 

Ainda, Paulo Lúcio Nogueira descreve: 
 

O Município é ente autônomo da Federação brasileira. A política social deve ser 
formulada através da descentralização político-administrativa, ficando a 
coordenação e as normas gerais para a União. As execuções de programas bem 
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como sua coordenação ficam para os Estados e os Municípios (no caso da criança e 
do adolescente, em face deste art. 88 do Estatuto, o Município tem o poder de 
escolher a forma que melhor lhe convém para essa execução). A formulação de 
políticas nessa área bem como o controle das ações delas decorrentes, em todos os 
níveis, deve ter a constitucionalmente obrigatória participação da população, através 
de entidades representativas (NOGUEIRA, 1998, p.125) 

 
Não há como deixar de se conhecer o embasamento lógico deste princípio uma 

vez que cada região deste imenso país possui realidades e problemas diferentes umas das 

outras. 

O Princípio da Municipalização do Atendimento a Criança e ao Adolescente tem 

respaldo tanto na Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente onde 

a competência para atendê-los é dos Municípios, pois as legislações percebem que cada lugar 

tem características próprias, e necessidades específicas que podem ser melhor avaliadas por 

aqueles que conhecem essas circunstâncias com intimidade. 

 

 

2.3.3 Princípio da Prioridade Absoluta 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, elencau o princípio da 

prioridade absoluta, como fator determinante para que as crianças e os adolescentes tenham 

preferência e urgência no atendimento de seus direitos. 

Veronese acrescenta: 
 

A infância e a juventude admitidas como prioridades absoluta exigem uma 
consideração especial, o que significa que a sua proteção deve sobrepor-se a 
quaisquer outras medidas, objetivando o resguardo de seus direitos fundamentais 
(VERONESE, 2006, p. 86). 

 

Percebe-se que o legislador constitucional entende a necessidade de priorizar e 

proteger as crianças e os adolescentes, garantindo-lhes preferência absoluta no atendimento de 

seus direitos fundamentais para, a proteção de seu completo desenvolvimento. 

Na visão de Paulo Lúcio Nogueira, o princípio da prioridade absoluta consiste: 
 

[...] na primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, bem 
como na precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, 
assim como preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e 
ainda destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude (NOGUEIRA, 1998, p. 124). 
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De forma abrangente, entende-se que o princípio da prioridade absoluta não é 

apenas obrigação do Estado, mas também das famílias e da sociedade de um modo geral e 

irrestrito. Assim, a criança e o adolescente têm a garantia do atendimento prioritário em todas 

as situações de modo a preservar-lhes a segurança e o bem-estar, com o fim de evitar a 

ocorrência de danos ou sequelas que venham comprometer ou limitar seu pleno 

desenvolvimento. 

Os três princípios aqui apresentados têm o objetivo de demonstrar que o interesse 

maior do Estatuto concentra-se em criar mecanismos que priorizem a satisfação das 

necessidades inerentes ao sadio desenvolvimento da criança e do adolescente, de acordo com 

a doutrina da proteção integral. 
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3 O DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO À LUZ 
DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

     

 

O novo paradigma estabelecido no país através da consagração da Doutrina da 

Proteção Integral pela Constituição Federal de 1988, entre as garantias trazidas no seu bojo e 

apresentadas anteriormente, indica com lucidez que o direito à profissionalização e à proteção 

ao trabalho infanto-juvenil não é apenas uma responsabilidade do Estado e da família, mas, 

também, da comunidade e da sociedade em geral. 

Mais tarde, em 1990, com o acréscimo do Estatuto da Criança e do Adolescente à 

legislação que visa assegurar aos jovens o direito do acesso ao mercado de trabalho, percebe-

se a necessidade de mecanismos de proteção jurídica eficaz e direcionados aos que possuem 

idade inferior a 18 anos. Para a exposição de tão importante direito, neste capítulo, é 

necessário esclarecer a terminologia do trabalho infanto-juvenil. 

Diz José Claret Leite Cintra que “não há coincidência terminológica das 

convenções e recomendações, da normativa internacional, sobre trabalho infanto-juvenil com 

a legislação e literatura jurídico-social brasileira sobre o assunto”. (CINTRA, 2004, p. 16) 

Asefa Bequele fala que o conceito de trabalho infantil “pode significar coisas 

distintas em sociedades e épocas diferentes” e a definição não é tão simples quanto parece. 

Bequele (apud CINTRA, 2004, p. 16) 
 
No contexto, porém, do trabalho infantil, uma definição prática de criança pode ser 
uma pessoa de idade inferior ao limite internacionalmente estabelecido de 15 anos. 
(...) E quanto ao conceito de trabalho? Também aqui estamos diante de um conceito 
controvertido e de difícil definição, em particular no que se refere à criança. 

 
A definição de trabalho apresentada pelo Dicionário Aurélio é a seguinte: 

 
1. Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. 2. 
Atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de 
qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. 3. Trabalho (2) remunerado ou 
assalariado; serviço, emprego. 4. Local onde se exerce essa atividade. 5. Qualquer 
obra realizada. 6. Lida, labuta (AURÉLIO, 2006, p. 783). 

 
Na acepção filosófica, o trabalho se caracteriza como valor e transcende a relação 

comumente estabelecida entre serviço prestado e remuneração recebida. Estabelece o trabalho 

como meio de manifestação intelectual do ser vivo livre e inteligente que realiza uma obra: 

 
[...] valor na medida em que se refere ao homem como pessoa, sujeito mais perfeito 
da natureza, o que se explica pela espiritualidade, que se manifesta nas qualidades, 
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inteligência e vontade, com a conseqüente possibilidade de agir livremente. [...] 
Assim conceituado, o valor-trabalho exprime um contato entre o homem e a obra 
final (OLIVEIRA apud CINTRA, 2004, 17). 

 
Mas este valor não é absoluto, vez que se subordina a outros valores, as quais, 

quando aplicados a uma ser humano adulto, tornam-se deveres inerentes, assim como os 

valores morais. Verifica-se que: 
 
O trabalho é um dever e um direito da pessoa humana, mas só quando o homem se 
torna adulto, ou seja, quando ele atinge o seu pleno e adequado desenvolvimento 
físico, psíquico, moral e social. Esses valores devem ser preservados e tem 
prevalência sobre o direito ao trabalho (OLIVEIRA apud CINTRA, 2004, 17). 

 
Da concepção de tais valores percebe-se a peculiaridade do trabalho infanto-

juvenil, vez que o jovem ainda não alcançou a plenitude do seu desenvolvimento e, portanto, 

teoricamente ainda não tem como dever encarar jornadas de trabalho objetivando a produção 

de uma obra. 

Quando se refere ao “conceito econômico de trabalho como instrumento de 

produção”, o conceito de trabalho infantil pode ser substituído adequadamente por “mão-de-

obra infantil”. (CINTRA, 2004, p. 17-18). 

 E, acerca da mão-de-obra infantil, Josiane Rose Petry Veronese sustenta que 

entre várias razões, “a mais evidente é o processo de pobreza ou mesmo de miséria absoluta 

de suas famílias, os próprios pais ou responsáveis induzem seus filhos ao trabalho precoce, 

como uma forma de complementar o orçamento do núcleo familiar”. (VERONESE, 2006, p. 

51). 

E ainda que possa parecer uma situação que viola o direito do jovem à infância e à 

adolescência, o ingresso no mercado de trabalho, na maioria das vezes, ocorre como meio de 

garantir-lhes a satisfação de necessidades básicas. 

Percebe-se que medidas no sentido de erradicar o trabalho de jovens com menos 

de 18 anos seriam fonte de mazelas maiores que conceder-lhes o direito ao trabalho, como por 

exemplo, abandoná-los ao exercício ilegal e clandestino de atividades não fiscalizadas. 

Sobre a erradicação do trabalho infantil, Josiane Veronese entende que a solução 

não é simples, e “não ocorrerá apenas por ações de combate e fiscalização da parte do 

Governo, pois também requerem a implementação de planos de ação social, revisão de 

políticas de distribuição de renda e a necessária geração de empregos para os adultos”. 

(VERONESE, 2006, p. 51). 
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Desta maneira, vê-se que o Estado, do mesmo tempo em que cria estratégias de 

atendimento às populações carentes, tem o dever de realizar, com rigor, fiscalizações que 

verifiquem e combatam os excessos no uso de mão-de-obra infanto-juvenil. 

 

 

3.1 O COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL NO BRASIL 

 

 

Com o advento de uma legislação voltada a defender os interesses das crianças e 

dos adolescentes no Brasil, percebe-se que o ingresso destes no mercado de trabalho conta 

com a proteção jurídica necessária para fundamentar e motivar o combate à exploração do 

trabalho dos jovens. 

A proteção especial à criança e ao adolescente prevista no artigo 227, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, abrange, entre outros, os seguintes aspectos: 
 
[...] I – idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII; 
II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III – garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; [...]. (BRASIL, 2008, p. 
130). 

 
A Carta Magna, no artigo 7º, inciso XXXIII, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 20, em consonância com a prioridade absoluta reconhecida pelo artigo 227, 

determina a “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”. 

Sobre o texto constitucional, Óris de Oliveira esclarece que devem ser 

consideradas quatro faixas etárias sobre trabalho: 
 
a) Antes dos 14 anos, proibido qualquer trabalho; b) a partir de 14 anos (até 18 
anos), permitido trabalho ‘na condição de aprendiz’; c) 16 anos para trabalho 
executado fora do processo de aprendizagem; d) abaixo dos 18 anos, proibido 
trabalho insalubre e perigos (OLIVEIRA apud CURY, 2005, p. 208). 

 
Hodiernamente, conforme disposto acima, a criança e o adolescente têm 

assegurados constitucionalmente o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que 

também recebem regulamentação infra-constitucional, principalmente através da 

Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Existe, inclusive, um programa criado pelo governo federal que recebe grande 

destaque no cenário nacional: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, mais 

conhecido por PETI. 

Acerca do referido programa, esclarece Veronese: 
 
[...] pretende, em parceria com os diversos setores governamentais e da sociedade 
civil combater a exploração ilegal de crianças e adolescentes em atividades laborais 
que sejam perigosas, insalubres, penosas ou degradantes, nas zonas urbana e rural. 
Têm como objetivos específicos a implementação de projetos e programas de 
qualificação profissional e de geração de trabalho e renda junto às famílias 
beneficiadas; a concessão de um adicional mensal de natureza financeira aos pais 
que mantenham seus filhos estudando, complementando ainda as atividades 
escolares, pelo programa Jornada Ampliada, garantindo também o acesso, o bom 
desempenho e a permanência à rede regular de ensino aos adolescentes e crianças. 
O PETI destina-se ao atendimento de famílias com renda per capita de até meio 
salário mínimo, e com adolescentes e crianças de sete a quatorze anos, ou 
alternativamente os que tenham quinze anos de idade; no primeiro caso, aqueles que 
estejam trabalhando em atividades insalubres, perigosas, penosas ou degradantes; na 
segunda hipótese, que sejam vítimas de exploração de mão-de-obra, em situação de 
risco extremo (VERONESE, 2006, p. 52). 

 
Mas, a preocupação com a exploração do trabalho infanto-juvenil no Brasil não é 

tão recente. Cabe ressaltar que não se alcança este estágio de reflexão sobre os cuidados com 

a mão-de-obra dos jovens repentinamente, ou seja, de um momento histórico para outro, 

houve uma preocupação crescente que, gradativamente culminou na legislação atual.  

Conta a história que, em 17 de janeiro de 1891, o então Presidente da República, 

Deodoro da Fonseca, assina o Decreto n. 1.313 que estabelece “uma série de medidas com o 

objetivo de limitar o trabalho infanto-juvenil” (MARTIN, 2002, p. 28). 
 
O decreto n. 1.313, objetivou regular o trabalho infanto-juvenil nas fábricas da 
cidade do Rio de Janeiro, não obstante a realidade o trabalho infanto-juvenil ter 
iniciado antes da abolição dos escravos o que contribuiu para a formação do 
proletariado no Brasil (MARTIN, 2002, p. 29). 

 
O referido decreto proíbe o trabalho aos menores de doze anos, porém aceita o 

trabalho de criança que já tivesse completado 8 anos de idade na condição de aprendiz.  
 

Os menores do sexo feminino de doze a quinze anos e os do sexo masculino de doze 
a quatorze anos só poderão trabalhar, no máximo, sete horas por dia, não 
consecutivos, de modo que nunca exceda quatro horas de trabalhos contínuos, os de 
sexo masculino de quatorze a quinze anos até nove horas por dias, nas mesmas 
condições. As crianças a partir de oito anos poderão ser aprendizes, trabalharão 
apenas quatro horas diárias. É proibido empregar menores no serviço de limpeza de 
máquinas em movimentos, bem como dar-lhes ocupação junto a rodas, volantes, 
engrenagens e correias em ação, pondo em risco a sua vida. Não é admissível o 
trabalho de menores em depósito de carvão, fábricas de ácido, etc. (MARTIN, 2002, 
p. 32). 
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João Roberto Elias informa que “Muitas leis naquele período serviam mais para 

uma espécie de uso externo, a fim de provar ao mundo que o nosso povo estava apto para 

receber uma democracia nascente. Verdade que esse decreto nunca teve execução prática” 

(ELIAS, 1994, p. 86).  

Apesar de o Decreto ter sido criado com o objetivo de proteger o trabalho das 

crianças e dos adolescentes esta norma nunca saiu do papel não tendo desta forma execução 

prática, servindo apenas para criar uma falsa imagem de um país pronto para receber a 

democracia que nascia nos países europeus (MARTIN, 2002, p. 30). 

No tocante ao trabalho infanto-juvenil, o Código de Mello Mattos, conhecido 

como o primeiro código de menores, promulgado pelo presidente Washington Luiz em 1927, 

“proibia o trabalho dos menores de doze anos e o trabalho noturno aos menores de dezoito 

anos. Tratou-se na verdade do Decreto que consolidou as leis de assistência e proteção a 

menores”. (MARTIN, 2002, p. 31).  

Em 03 de novembro de 1932, sob o governo de Getúlio Vargas, é expedido o 

Decreto n. 22.042, que proíbe ao menor de quatorze anos o trabalho na indústria e o trabalho 

de menores de dezesseis nas minas, sendo requisitos para admissão a apresentação da 

“certidão de idade, autorização dos pais ou responsáveis, atestado médico e prova de saber ler, 

escrever e contar” (CODIN, 2009, p. 1). 

No Brasil, a Constituição de 1934, sob a influência do constitucionalismo social, 

define regras de proteção ao trabalho infanto-juvenil. 
 
A Carta Magna de 1934 foi a primeira a dispor sobre as regras de proteção ao 
trabalho do menor. Foi proibido o trabalho nas indústrias insalubres para os menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho para os menores de catorze anos (MARTINS, 
1999, p. 34). 
 

A Constituição de 1937 “manteve as proibições do trabalho para os menores de 

catorze anos, de trabalho noturno para os menores de dezesseis anos, proibição de trabalho a 

mulheres e menores de dezoito anos em locais insalubres” (NASCIMENTO, 1989, p. 09). 

A Constituição de 1946 pouco acrescenta em termos de amparo ao trabalho 

infanto-juvenil: “Manteve a proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por 

motivo de idade e adicionou a por motivo de sexo, nacionalidade ou estado civil.” (CARLOS 

FILHO, 2009, p. 1) 

Infelizmente, com a promulgação da Constituição de 1967, os avanços em relação 

ao trabalho infanto-juvenil sofrem um duro golpe, pois a idade mínima para o ingresso no 

mercado de trabalho diminui para doze anos de idade (MARTINS, 1999, p. 35). 
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Em que pesem as garantias previstas nas constituições anteriores à Carta Magna 

de 1988, a proteção especial da criança e do adolescente no trabalho advém do 

reconhecimento da Doutrina da Proteção Integral, amplamente discutida nas Declarações e 

Convenções reconhecidas no mundo, e finalmente estabelecida no Brasil através do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

 

 

3.2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE AMPARADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO E A NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

 

No Brasil, o Decreto-Lei nº 5452, de 01 de maio de 1943, aprova a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), que destina o capítulo IV, à proteção do trabalho do menor, 

tratando a matéria de forma abrangente: 
 
[...] a Consolidação das Leis do Trabalho preocupa-se com o trabalho dos menores 
de doze anos, excepcionando apenas os alunos ou internados em instituições que 
ministravam, com exclusividade, o ensino profissional e aqueles de caráter 
beneficente ou disciplinar sujeitos a fiscalização governamental. Proibiu-lhes o 
trabalho noturno, bem como em locais e trabalhos perigosos insalubres ou em locais 
prejudiciais para a sua formação moral (CODIN, 2009, p. 01). 

 
Verifica-se que as disposições gerais sobre o trabalho do adolescente encontram-

se nos artigos 402 a 441 da CLT. (ISHIDA, 2005, p. 105) E de imediato estabelecem 

parâmetros  para a menoridade, bem como, a idade mínima para o jovem começar a trabalhar. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 402, determina: “Considera-

se menor para efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos”. 

(BRASIL, 2008, p. 743) 

A Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 403 estabelece a idade 

mínima para o trabalho. “É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. (BRASIL, 2008, p. 743) 

E ao aprendiz, cabe o contrato de aprendizagem cujo conceito é apresentado pelo 

artigo 428 da CLT: 
 
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de 
aprendizagem, formação técnico-aprendizagem, formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o 
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aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação 
(BRASIL, 2007, p. 61). 
 

Sobre o salário do adolescente aprendiz, consoante disposto no art. 428, § 2º, da 

CLT, está garantido o salário mínimo hora, “salvo condição mais favorável”. 

As leis trabalhistas também “vedam o trabalho noturno aos menores de dezoito 

anos, bem como o local onde o menor for trabalhar, não poderá prejudicar a sua formação, ao 

seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social”. (BRASIL, 2008, p. 743). 

Para tratar sobre a normativa internacional, é imperiosa a apresentação da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), fundada em 1919, criada por força do Tratado 

de Versalhes, com o objetivo de promover a justiça social.  

“Tanto a Assembléia das Nações Unidas como a Organização Internacional do 

Trabalho estabeleceram diversas normas sobre o trabalho infanto-juvenil, visando a abolição 

do trabalho infantil e a proteção das crianças e dos adolescentes trabalhadores”. (CINTRA, 

2005, p. 19). 

Desde a sua criação a Organização Internacional do Trabalho, aprovou várias 

convenções e recomendações com vistas à proteção do trabalho de crianças e adolescentes. 
 
[...] em face ao artigo 427 do Tratado de Versalhes, que assinala a supressão do 
trabalho das crianças e a obrigação de impor aos trabalhadores menores de ambos os 
sexos as limitações necessárias para permiti-lhes continuar sua instrução e assegurar 
seu desenvolvimento físico (MARTIN, 2002, p. 43). 

 
Atualmente, entre as diversas convenções e recomendações da OIT, a Convenção 

n.º 138, a Recomendação n.º 146 e a Recomendação n.º 190 ganham destaque: 
 
A Convenção n. 138 sobre a Idade Mínima para Admissão em Emprego, de 1973, 
que entrou em vigor em 1976 e a Recomendação n.º 146 que a acompanha, são 
consideradas como a base de toda política da OIT sobre o trabalho infantil na suas 
duas vertentes: eliminação do trabalho infantil e proteção contra condições perigosas 
ou adversas (CINTRA, 2005, p. 28). 

 
Desta maneira, registra-se que a preocupação com o direito a um desenvolvimento 

saudável é diretriz que fundamenta os princípios norteadores das legislações que amparam o 

trabalho dos que ainda não completaram 18 anos de idade, no Brasil e no mundo, objetivando 

resguardá-los e combater situações de abuso e exploração econômica. 
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3.3 O DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO 

REGULADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

Em face do exercício contínuo de aplicação da Doutrina da Proteção Integral, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Constituição Federal, estabelece 

que deve ser garantido aos destinatários da norma o direito à profissionalização (art. 4º). 
 
O Estatuto contempla normas gerais de proteção ao trabalho do adolescente, a saber: 
a) proibição de trabalho insalubre, perigoso e penoso; b) proibição de trabalho 
noturno; c) proibição de trabalho em locais ou serviços prejudiciais ao 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; d) compatibilidade escola-trabalho; 
e) assistência do poder familiar em todas as fases do trabalho. Tais normas 
representam princípios norteadores para a construção da legislação especial, e, nesse 
diapasão, eventual lei deve obedecer as disposições gerais da Lei n. 8.069/90. 
(VERONESE, 2006, p. 57). 

 
Cesare de Florio La Rocca, diz que os 10 artigos apresentados no capítulo V, do 

Livro II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam do direito à profissionalização e 

à proteção no trabalho, são “normas para o trabalho dessa faixa especial de população, 

impondo limites e condições para sua participação no mercado de trabalho” (LA ROCCA 

apud CURY, 2005, p. 217). 
 
De uma forma geral, consideramos importante e positiva a inserção da questão 
trabalho no Estatuto, visto que o empenho do Governo Federal junto aos setores 
responsáveis pela sua implementação deve pelo menos facilitar a discussão do tema 
com a classe empresarial e demais segmentos da sociedade interessados em apoiar 
o(a) menino(a) trabahador(a). 
Chamamos a atenção para o fato de que essas questões de que falam os arts. 60 a 69 
do Estatuto já estão contidas na CLT, em capítulos que versam sobre o trabalho do 
meor, bolsa de trabalho, formação profissional, estágio etc., exceto aquelas relativas 
à obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo e encargos sociais (LA ROCCA 
apud CURY, 2005, p. 217). 

 
Salienta-se, a antiga redação do artigo 60 proibe qualquer trabalho aos menores de 

quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Tal texto foi revogado pela Emenda 

Constitucional n. 20, que alterou o inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

O artigo 60 da lei estatutária “apresenta um aspecto frágil do ponto de vista legal”. 

Segundo Veronese, “abre uma exceção à proibição do trabalho do menor de 16 anos na 

condição de aprendiz, sem delimitar a idade mínima para tal fim” (VERONESE, 2006, p. 54). 

Ainda, sobre o assunto, a autora acrescenta: 
 
[...] considerando-se a mens legis no sentido de assegurar escolaridade mínima 
obrigatória e, mesmo a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e outras leis 
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referentes ao tema, fica claro que a ressalva se restringe ao adolescente, ou seja, a 
partir dos 14 anos de idade. (VERONESE, 2006, p. 54) 

 
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência, como demonstra o seguinte julgado: 

 
MENOR – Autorização para trabalhar – Expedição de alvará para outorga de 
documento hábil para trabalhar – inadmissibilidade – Menor impúbere – Vedação do 
Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República e do art. 60 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – Autorização salvo na condição de aprendiz – Recurso não provido. 
(Rel. Lair Loureiro – Apelação Cível n. 15.671 – Itu – 29-12-02). (ISHIDA, 2005, p. 
105). 

 
Valter Kenji Ishida diz que é “tendência mundial a vedação da criança e 

adolescente ao trabalho, eminentemente pela necessidade de escolarização”. (ISHIDA, 2005, 

p. 104). 

Para Veronese, “sendo a aprendizagem um processo educacional, haveria um 

grande contra-senso se ela se fizesse à margem do ensino, prejudicando a escolaridade”. 

(VERONESE, 2006, p. 53). 

Entretanto, a proibição do trabalho infantil não alcança os “afazeres domésticos”, 

conforme explica Óris de Oliveira: 
 
Não está, evidentemente, abrangida pela proibição legal a participação dos filhos 
nos afazeres domésticos. Pelo contrário, faz parte de um processo educativo exigir 
que todos os filhos prestem sua colaboração, sobretudo na atual conjuntura, em que 
a mulher trabalha fora do lar, e sobre cujos ombros não podem recair encargos de 
uma ‘dupla jornada’. (OLIVEIRA apud CURY, 2005, p. 209). 

 
O artigo 61, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que “A proteção ao 

trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta 

Lei”. 

Existem várias modalidades de trabalho do adolescente, bem como de sua 

proteção: 
 
Múltiplas são, quanto à natureza jurídica, as relações em que o adolescente pode 
envolver-se trabalhando. Por exemplo: a) em regime familiar (como tal entendido 
aquele em que só trabalham membros de um mesmo núcleo familiar em pequenos 
sítios, por exemplo, não a serviço de terceiros, mas constituindo uma ‘sociedade de 
fato’, de que todos se beneficiam); b) em regime de emprego (na condição de 
aprendiz, ou não); c) como estagiário; d) como autônomo; e) em regime associativo, 
neste compreendido o cooperativo; f) na condição de aluno nas escolas ou em 
instituições especializadas que propiciam profissionalização; g) em órgãos da 
Administração Pública (OLIVEIRA apud CURY, 2005, p. 211). 

 
A legislação estatutária, no artigo 62, considera que a aprendizagem é “a 

formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de 

educação em vigor”. 
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Consoante termos do artigo 63, do Estatuto da Criança e do Adolescente, há 

princípios que devem ser obedecidos quando de formação técnico-profissional, quais sejam: 

“I – garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; II – atividade compatível 

com o desenvolvimento do adolescente; III – horário especial para o exercício das 

atividades”. 

Assim, verifica-se que “a formação técnico-profissional obedece atividade 

compatível com o desenvolvimento do adolescente”. (VERONESE, 2006, p. 55). 

Dispõe o artigo 64, do referido diploma legal, que “ao adolescente até quatorze 

anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem”. E no dispositivo seguinte, artigo 65, “ao 

adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários”. 
 
Vulgarmente, às vezes, por conveniência, denomina-se aprendizagem a execução de 
tarefas (tais como estafeta, Office-boy, ensacador de compras, vigilância de carros 
na rua) que não necessitam de passagem prévia por um processo de aprendizagem. 
Se não se tomar a expressão “na condição de aprendiz” no sentido estrito ou técnico, 
a Constituição estaria fixando aos 16 anos a idade mínima para o trabalho fora de 
um processo de profissionalização e, ao mesmo tempo, anulando seu próprio 
enunciado, rebaixando-a para 14 anos (OLIVEIRA apud CURY, 2005, p. 209). 

 
O Procurador Chefe da PRT/15ª Região, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, diz 

que aprendiz é todo adolescente “submetido a um programa metódico em que se alternem 

tarefas teóricas e práticas com vistas à aquisição progressiva de conhecimentos 

profissionalizantes, respeitando-se, primordialmente, a sua escolaridade”. (FONSECA apud 

CURY, 2005, p. 225). 

Compreende-se que, se assim não fosse, do adolescente seriam suprimidas quatro 

vitais anos ao gozo de sua adolescência, sendo que este, em face de nossa atual conjuntura 

social e econômica, estaria forçado a assumir os encargos da vida adulta sem estar preparado 

para tanto. Torna-se necessário admitir o grande acerto do legislador ao fixar a idade de 14 

anos para o início das atividades do aprendiz. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também protege o adolescente portador 

de deficiência física (artigo 66), isto porque medidas podem ser tomadas com o objetivo de 

“integrar o adolescente portador de deficiência na comunidade, aproveitando sua capacidade 

residual através do exercício de uma atividade que lhe garanta sustento, realização, superação 

de sua deficiência e, consequentemente, evitando a sua marginalização”. (VERONESE, 2006, 

p. 55). 
 
O artigo supra fixa a obrigação assumida pelo Poder Público de garantir ao 
adolescente portador de deficiência trabalho protegido. 
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Esta obrigatoriedade decorre do próprio texto constitucional (art. 227, §1º, II), onde 
este compromisso é taxativo, com a criação de ‘programas de prevenção e 
atendimento especializado para portadores de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para trabalho e a convivência [...] (AMADEI apud CURY, 2005, p. 
225). 

 
Salienta-se que “a expressão ‘trabalho protegido’ deve ser interpretada de acordo 

com os preceitos constitucionais contidos nos artigos 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 203, IV; 214, 

IV e 227, § 1º, II, da CF”. (VERONESE, 2006, p. 55). 

 Importante lembrar que cabe a todos a obrigação de “prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. (VERONESE, 2006, p. 57) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente define a competência da Justiça da 

Infância e Juventude nos artigos 145 ao 149. Mas, em que pese a ampla competência do juiz 

da infância e juventude prevista pelo legislador estatutário, o Juizado da Infância e Juventude 

não tem a competência jurisdicional para fiscalizar o trabalho do adolescente, tal 

procedimento é devido ao Ministério do Trabalho quando da notícia de situação de cunho 

trabalhista envolvendo criança ou adolescente. 

            Luciana Veronese acerca desta questão da seguinte maneira: 
 
O Juizado da Infância e Juventude tem competência jurisdicional para fiscalizar o 
trabalho adolescente? Não, pois quando se trata da relação de emprego, a 
fiscalização administrativa cabe ao Ministério do Trabalho, e a atuação jurisdicional 
compete ao Juízo Trabalhista. (VERONESE, 2006, p. 56). 
 

Ainda, sobre o assunto, expõe a mesma doutrinadora: 
 
Os Juízos da Infância e Juventude não têm competência jurisdicional voluntária ou 
contenciosa em matéria trabalhista, no entanto, ocorrendo desobediência às normas 
gerais de proteção ao trabalho do adolescente, cabe administrativamente ao 
Conselho Tutelar representar à autoridade judiciária e informar ao Ministério 
Público para que tomem as providências cabíveis (VERONESE, 2006, p. 56). 

 
Importante proibição é apresentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno 
de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é 
vedado trabalho: 
I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia 
seguinte; 
II – perigoso, insalubre ou penoso; 
III – realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola 
(BRASIL, 2004, p. 12). 

  
O legislador estatutário também deixa clara a definição de trabalho noturno, no 

entanto, resta apurar o que melhor se entende por trabalho insalubre, perigoso e penoso. 
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Tal conceito de trabalho insalubre deve ser buscado no artigo 189 da CLT, e é 

considerado aquele que, “por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 

empregadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 

natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”. 

É na CLT que também se encontra a conceituação de atividade perigosa, quando 

no seu artigo 193, diz que “são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 

impliquem o contato permanente com líquidos combustíveis e inflamáveis ou explosivos 

sujeitos à degradação química ou autocatalítica”. Ainda, as atividades “sujeitas à ação de 

agentes exteriores, tais como calor, umidade, faísca, fogo, fenômenos sísmicos, choque e 

atritos”. (CINTRA, 2004, p. 63). 

Sobre a definição de trabalho penoso, proibido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente até os 18 anos, “o art. 390 da CLT é insuficiente e limitado”, razão pela qual se 

deve considerar de “fundamental importância a construção do conceito de atividade penosa 

com relação ao desgaste físico ou psíquico que ela pode provocar”. (CINTRA, 2004, p. 63) 

Desse modo, deve-se atentar: 
 
[...] ao aspecto de relatividade exigindo uma regulamentação diferenciada para o 
adolescente, pois ele se encontra ainda em um processo de desenvolvimento físico e 
psíquico. Em geral, as atenções se voltam às atividades fisicamente penosas, 
esquecendo-se daqueles trabalhos que são psiquicamente desgastantes (CINTRA, 
2004, p. 63). 

 
Por outra via, deve-se destacar que o trabalho educativo recebe incentivo do 

legislador estatutário no artigo 68: 
 
Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de 
capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 
§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências 
pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem 
sobre o aspecto produtivo. 
§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 
participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo 
(BRASIL, 2004, p. 12). 

 
 

 Segundo definição doutrinária, trabalho educativo “não é uma atividade 

laborativa qualquer, mas a que se insere como integrante de projeto pedagógico que vise ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando”. (OLIVEIRA apud CURY, 2005, p. 235). 

Ter como prioridade a formação educacional do adolescente aprendiz significa 

respeito à Doutrina da Proteção Integral prevista no nosso ordenamento jurídico. Desta forma, 
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a proteção integral no trabalho é uma garantia que deve ser assegurada ao adolescente 

trabalhador, “observado o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. 

(VERONESE, 2006, p. 55). 
 
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, 
observados os seguintes aspectos, entre outros: 
I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

 
Preparar o adolescente para ingressar no mercado de trabalho é promover 

cidadania, conferindo aos jovens a condição humana de sujeitos detentores de direitos. Assim, 

o respeito e a obediência à legislação são formas de se garantir que o acesso àqueles não seja 

desvirtuado para situações de burla à lei, cujas conseqüências seriam o afastamento da criança 

e do adolescente da possibilidade de desenvolvimento pleno. 
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4 ASPECTOS CONTROVERSOS DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO E O DIREITO À 
PROFISSIONALIZAÇÃO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
 

 

4.1 A REGULAMENTAÇÃO DAS DIVERSÕES E ESPETÁCULOS TELEVISIVOS 

DESTINADA À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

 

A participação de criança e adolescente em programas transmitidos pela televisão 

brasileira, que levam informações às pessoas e atingem um grande número de telespectadores, 

tem sido alvo de críticas tanto por parte de juristas quanto por profissionais de outras áreas e, 

inclusive, daqueles que trabalham com a mídia no país. 

Isto porque, existe uma discussão sobre possível violação de direitos da criança e 

do adolescente em decorrência da participação em programas de televisão, envolvendo 

questões acerca de desrespeito ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme se pretende demonstrar ao longo 

deste capítulo. 

Para apresentar os contornos e demais fundamentos da referida problemática 

torna-se indispensável, demonstrar como se encontra regulada no Brasil as diversões e 

espetáculos público, no tocante à participação, frequência e permanência de criança e 

adolescente, bem como quanto à classificação etária. 

Dispõe a Constituição Federal no inciso XVI, do artigo 21, que compete à União 

“exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio 

e televisão”. (BRASIL, 2008, p. 19). 

No artigo 220, § 3º, I, da Magna Carta, verifica-se que compete à lei federal 

“regular as diversões e espetáculos públicos cabendo ao Poder Público informar sobre a 

natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 

apresentação se mostre inadequada”. (BRASIL, 2008, p. 125). 

O assunto também recebe a atenção do legislador estatuário na parte da prevenção 

especial:  

“Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e 

espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
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recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada”. (BRASIL, 

2004, p. 13). 

Tanto as crianças quanto os adolescentes devem ter acesso a todo o tipo de 

informação necessária para caracterizar o direito ao lazer dentro de um parâmetro que 

corresponda a um desenvolvimento mental sadio, não permitindo sua participação em 

diversões ou sua presença em espetáculos inadequados para sua formação. 

Neste sentido, o artigo 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que 

“Toda criança ou adolescente terá acesso ás diversões e espetáculos públicos classificados 

como adequados à sua faixa etária”. (BRASIL, 2004, p. 13). 

Ainda, no Estatuto, está previsto: 
 
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário 
recomendado para o público infanto-juvenil , programas com finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas. 
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de 
sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição (BRASIL, 
2004, p. 14). 
 

O referido artigo, segundo comentário de Elias, tem como base a Constituição 

Federal “em face da sua relevância social”. 

 
Ninguém pode negar que, hodiernamente, o rádio e a televisão são os meios 
de comunicação que mais alcançam toda a população e, de um modo 
especial, as crianças e os adolescentes, pois raras são as casas que não os 
possuem. É natural, portanto, que se exijam ao menos em determinados 
horários, programações adequadas à população mais jovem (ELIAS, 2004, p. 
71). 
 

O artigo 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente encontra, atualmente, 

respaldo na Portaria n. 1.220, de 11 de julho de 2007, do Ministério da Justiça, que: 
 
Regulamenta as disposições da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA), da Lei n. 10.359, de 27 de dezembro de 2001, e 
do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, relativas ao processo de classificação 
indicativa de obras audiovisuais destinadas à televisão e congêneres (BRASIL, 
2004, p. 14). 
 

Consoante termos da referida portaria, “Compete ao Ministério da Justiça 

proceder à classificação indicativa de programas de televisão em geral” (art. 2º). 

Ainda esclarece que, o Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 

Qualificação da Secretaria Nacional de Justiça – DEJUS/MJ - é o órgão responsável pela 

atribuição de classificação de diversões e espetáculos. 
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Segundo, José Eduardo Simão, diretor do referido departamento, as regras 

estabelecidas na portaria: 
 
[...] dividem a responsabilidade entre as emissoras, sociedade, judiciário e 
Ministério da Justiça. São os pais que irão refletir sobra a qualidade da programação. 
Nosso dever é oferecer informação sobre o conteúdo e garantir a proteção ao direito 
da criança e do adolescente (ADITAL, 2007, p. 1) 

 

A classificação indicativa, segundo Romeu Tuma Júnior, Secretário Nacional de 

Justiça, é “uma informação sobre o conteúdo áudio visual, quanto a adequação de horários, 

local e faixa etária para serem exibidos”. Acrescenta o Secretário que é instrumento que 

protege e promove os direitos humanos, “uma vez que é dever do Estado, da família e da 

sociedade colocar a criança e o adolescente a forma de toda a forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (ÉTICA NA TV, 2009, p. 1).  

A classificação indicativa é uma norma Constitucional que resulta do equilíbrio 

entre o direito à liberdade de expressão e o dever da proteção absoluta à criança e ao 

adolescente (FNPETI, 2009, p. 1).  

Sobre a classificação indicativa, aponta a portaria n. 1.200/07: 
 
Art. 3º. A classificação indicativa possui natureza informativa e pedagógica, voltada 
para a promoção dos interesses de crianças e adolescentes, devendo ser promovida 
de forma democrática, possibilitando que todos os destinatários da recomendação 
possam participar do processo, e de modo objetivo, ensejando que a contradição de 
interesses e argumentos promova a correção e o controle social dos atos praticados 
(ADITAL, 2007, p. 01) 
 

Percebe-se que a classificação indicativa é uma forma de proteger as crianças e os 

adolescentes de uma programação agressiva, trágica ou erótica. Desta forma, informa-se aos 

pais o conteúdo do evento e a indicação da idade, para que desta maneira, estes tenham o 

controle do que será assistido. 

Conforme indica a redação do artigo 5º da referida portaria, o rol taxativo das 

seguintes obras audiovisuais, apontam àquelas que não se sujeitam à classificação indicativa 

no âmbito do Ministério da Justiça: 
 
I - programas jornalísticos ou noticiosos; 
II - programas esportivos; 
III - programas ou propagandas eleitorais; e 
IV - publicidade em geral, incluídas as vinculadas á programação (ADITAL, 2007, 
p. 01). 

 
Cabe salientar que os programas ao vivo estão dispensados de classificação, 

porém, caso seja notado qualquer tipo de abuso, este poderá passar a ter classificação. 

Conforme estabelece o artigo 5º, § 1º, da portaria do Ministério da Justiça, “Os programas 
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exibidos ao vivo poderão ser classificados, com base na atividade de monitoramento, 

constatada a presença reiterada de inadequações”. 

Ainda, dispõe o artigo 17 da Portaria que a classificação é baseada “nos critérios 

de sexo e violência”, e que as obras exibidas na televisão devem ser classificadas como: 
I – livre; 
II – não recomendada para menores de 10 (dez) anos; 
III – não recomendada para menores de 12 (doze) anos; 
IV – não recomendada para menores de 14 (quatorze) anos; 
V – não recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos; e 
VI – não recomendada para menores de 18 (dezoito) anos (ADITAL, 2007, p. 01). 
 

Orienta o artigo 19 que, o programa com a classificação livre e o não 

recomendado para menores de dez anos podem ser exibidos em qualquer horário; os não 

recomendados para os menores de doze anos, somente podem ser exibido a partir das vinte 

horas; no caso dos menores de catorze anos somente após as vinte e uma horas; com restrição 

aos menores de dezesseis anos somente após as vinte e duas horas; e por fim, aos menores de 

dezoito anos, a exibição é autorizada somente para após as vinte e três horas (ADITAL, 2007, 

p. 01). 

A referida portaria do Ministério da Justiça também trata sobre o procedimento de 

análise e atribuição de classificação indicativa, recursos e fiscalização das obras audiovisuais. 

Em seu artigo 13, parágrafo único, esta norma define: “Entende-se como horário de proteção 

à criança e ao adolescente o período compreendido entre as seis e vinte e três horas.” 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a emissora que não cumprir com 

os requisitos da classificação dos programas de rádio e televisão recebe uma multa ou até a 

suspensão da programação. 
 
Art. 254. Transmitir, por meio de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso 
do autorizado ou sem aviso de sua classificação: 
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de 
reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação 
da emissora por até dois dias (BRASIL, 2004, p. 54). 
 

E, com relação à permanência de crianças e adolescentes em lugares onde ocorre a 

exibição de programas, em que participem ou não, bem como em ensaios e espetáculos, o 

artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente descreve: 
 
Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará: 
I – a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou 
responsável, em: 
[...] 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão; 
II – participação de crianças e adolescentes em:  
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a) espetáculos públicos e seus ensaios; [...]. (BRASIL, 2004, p. 33). 
 

O artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente “faculta à autoridade 

judiciária, através de portaria ou provimento, determinar medidas de ordem geral não prevista 

em lei”. (CURY, 2002, p. 136). 

Comentando o dispositivo acima citado, Antônio Fernando do Amaral e Silva diz 

que “Juiz não é legislador, não elabora normas de comportamento social. Julga os 

comportamentos frente às regras de conduta da vida social. Essas geralmente decorrem do 

processo legislativo, reservado pela Constituição a outra órbita”. (AMARAL E SILVA apud 

CURY, 2005, p. 494). 

O referido artigo em seu parágrafo primeiro “limita a atuação do juiz que só 

poderá conceder alvará, mediante certos requisitos.” (ELIAS, 2004, p. 173). 
 

Alvará autorizando a participação de criança e adolescente em espetáculo público - 
Admissibilidade desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 14, §1°, do 
ECA - Impossibilidade de indeferimento com base em fundamentação genérica - 
Hipótese que contraria a sistemática adotada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Autorização que não exime o responsável por eventuais abusos - 
Recurso provido - Alvará concedido (BRASIL, 2002, p. 01). 
 

 De acordo com este entendimento e conforme consta no § 1º, do artigo 149, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade judiciária, na expedição do alvará, ou da 

emissão de portaria, deve levar em conta, entre outros fatores:  
 
Os princípios desta lei; 
As peculiaridades locais; 
A existência de instalações adequadas; 
O tipo de freqüência habitual ao local; 
A adequação do ambiente e eventual participação ou freqüência de crianças e 
adolescentes; 
A natureza do espetáculo (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

O juiz, para conceder o alvará acima mencionado, deve “obedecer aos princípios 

do próprio Estatuto, destacando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, 

bem como os direitos fundamentais”, de maneira a resguardar o interesse do menor de 18 

anos, preservando-lhe a integridade psicológica e evitando colocá-lo em situação de risco. 

(ELIAS, 2004, p.173) 
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4.2 ASPECTOS CONTROVERSOS DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E 

ADOLESCENTE EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO E O DIREITO À 

PROFISSIONALIZAÇÃO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

 

É sabido que o trabalho infantil não é tolerado na sociedade brasileira atual e 

encontra proibição determinada pela legislação pátria, que regulamenta o trabalho do 

adolescente, visando a profissionalização e a proteção no trabalho. Isto porque compreende-se 

que a criança precocemente forçada a trabalhar pode sofrer danos irreversíveis na sua 

formação. 

O trabalho prematuro ou em condições impróprias, acarretam lesões irreparáveis e 

com reflexos deletérios (LIMA, 1998, p. 01). 

Entretanto, a participação de crianças e adolescentes em comerciais, programas e 

produções artísticas, como no caso de conhecida novela, desperta debates. Para alguns, a 

atuação na televisão é vista como trabalho, devendo respeitar todas as regras previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a proibição de atividade realizada por criança e o 

controle da atividade realizada pelo adolescentes. Já, outras pessoas sustentam que a liberdade 

da criança e do adolescente de realizar atividade artística não deve ser obstaculizada por apego 

imoderado às regras trabalhistas. 
 
A questão do trabalho artístico desempenhado por crianças e adolescentes sempre 
suscitou discussão. Há os que entendem que não se pode impedir que os pequenos 
demonstrem seus dons criativos proibindo-os de cantar, dançar e representar em 
público, compor, desfilar, etc. Outros opinam que este tipo de trabalho é tão árduo 
quanto os demais e que, assim como todos os outros, roubam das crianças o tempo 
necessário para brincar, estudar e desenvolver-se  (MINHARRO, 2003, p. 61-62). 

 

Por outro lado, existe uma corrente que sustenta que a atividade artística é um 

trabalho peculiar que deve ser permitido, tanto para a criança quanto para o adolescente. 

Nestas situações, acredita-se que o dom artístico sentado em tenra idade deve ser estimulado 

para se desenvolver com liberdade de expressão.  

No entanto, em que pese a vocação artística do jovem, encontramos o 

posicionamento de José Roberto Dantes de Oliva, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de 

Presidente Prudente-SP (TRT da 15ª Região): “mesmo quando se trata de um artista mirim, a 

sua atuação configura trabalho no sentido lato, podendo ou não haver vínculo empregatício”. 

(OLIVA, 2009, p. 01). 
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O juiz José Roberto ainda explica que: 
 
Acerca do trabalho artístico, induz a CLT a crer que ele só seria permitido aos 
adolescentes. Isto porque o artigo 406 fala em autorizar o trabalho ao, “menor”, que, 
como já visto, seria aquele entre catorze e dezoito anos (art. 402). Tal interpretação, 
aliás, revela-se, num primeiro momento, consentânea com o texto constitucional, 
que proibiu qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir dos catorze (art. 7º, XXXIII), vedação igualmente reproduzida pela 
própria CLT (artigo 403). 
Não obstante, a Convenção nº. 138 da OIT, ratificada pelo Brasil, prescreve que 
a autoridade competente poderá conceder, por meio de permissões individuais, 
exceções à proibição de admissão ao emprego ou trabalho com idade aquém da 
mínima legal, “no caso de finalidades tais como as de participar em 
representações artísticas”. Estabelece apenas que “as permissões assim 
concedidas limitarão o número de horas do emprego ou trabalho autorizadas e 
prescreverão as condições em que esse poderá ser realizado” (artigo 8º, 1 e 2). 
(OLIVA, 2009, p. 01, grifo nosso).  
 

O Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques, explica que “As pessoas 

assistem com mais naturalidade quando o trabalho é artístico. Mas tanto nas novelas, quanto 

na lavoura há trabalho e o mesmo é proibido”. (DIAS, 2009, p. 1). 
 
Na verdade, conquanto o artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal e o artigo 403 
da CLT vedem, expressamente, qualquer trabalho a quem não tenha completado 
dezesseis anos, apresentando como única exceção a aprendizagem, a partir dos 
catorze, a Convenção nº. 138 da OIT, ratificada pelo Brasil, prevê, no seu artigo 8º, 
a concessão, pela autoridade competente, de permissões individuais para 
participação em representações artísticas, que devem limitar, dentre outras coisas, o 
número de horas do emprego ou trabalho, prescrevendo as condições em que a 
atividade artística poderá ser realizada (DIAS, 2007, p. 78). 
 

As crianças que trabalham como atores mirins vivem uma jornada dupla, e 

precisam dividir seu tempo entre a escola e o trabalho, atividades que exigem horas de 

dedicação à gravação, além do tempo que deve ser destinado ao estudo e memorização de 

textos, deixando de lado outras prioridades a serem asseguradas nessa época da vida, quais 

sejam, as brincadeiras.  

Quando trata sobre o trabalho de criança na televisão, Yeda Tirmerman diz que 

“Muitas vezes por causa das gravações perdem aula e chegam a ficar no estúdio por mais de 

oito horas, tornando desgastante para as crianças”, obrigando-as a conviver desde cedo com a 

fama, o assédio e a administração da auto-estima (TIRMERMAN, 2003, p. 01). 

Ilustra essa situação uma notícia publicada na Revista IstoÉ em 22 de março de 

2007: “A atriz mirim Mariana Ruy Barbosa, na época com dez anos, teve que se afastar das 

aulas por um mês para gravar na Grécia, e como conseqüência mudou de escola, pois a 

primeira não aceitou que a criança ficasse tanto tempo afastada da escola”. (TERRA, 2009, p. 

01).  
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Porém, em contrapartida a estas situações, temos em nosso país um grupo de 

pensadores que não considera uma atividade na televisão como trabalho e sim como arte e 

expressão cultural, mas sempre salientando a necessidade de assegurar ao jovem ator a 

integridade física e mental, de forma a não comprometer o desenvolvimento saudável da 

criança e do adolescente. É com este pensamento que o desembargador do Tribunal do Rio de 

Janeiro Siro Darlan esclarece: 

 
[…] vejo como o desenvolvimento de uma arte. Se há vocação artística e se coloca 
um obstáculo, pode gerar frustração ao desenvolvimento da criança sou contra uma 
criança atuar em cenas de violência, com uso de drogas e armas e ainda em 
desrespeito à família (VITA, 2009. p. 01). 
 

Por conta destas ponderações, percebe-se que o entendimento predominante é que 

a autoridade judiciária só deve intervir em casos de abusos.  

Atualmente, notícias de grande repercussão veiculadas recentemente na mídia 

comentam uma cena de programa televisivo entre o apresentador Sílvio Santos, também 

representante da emissora de televisão, e a apresentadora mirim Maísa. Para alguns, o 

apresentador humilha e causa o choro da criança durante a gravação do programa, como 

forma de apelar pela audiência: 
 
Quinze dias atrás Maisa já havia chorado durante o show dominical quando um 
garoto com maquiagem de monstro surgiu para lhe dar um susto. Maisa entrou em 
pânico e foi chamada de covarde pelo patrão. No programa seguinte a este, o 
apresentador voltou a atormentar a menina, que ficou desnorteada e ao correr para os 
braços da mãe, bateu a cabeça em uma câmera. Enquanto ela urrava de dor o 
apresentador a chamava de medrosa e ria junto com o auditório (REVISTA VEJA, 
p. 178. 2009). 

 

O tratamento do apresentador direcionado a essa menina demonstra tons de 

provocações começando com as leves até acabar em lágrimas e humilhações, conforme 

verificado no texto narrado acima. Para o procurador do Ministério Público Federal, Pedro 

Antonio de Oliveira Machado, “A crueldade a que Maisa foi exposta afronta o Estatuto da 

Criança e do Adolescente.” (REVISTA VEJA, p. 178. 2009). 

O Desembargador Antonio Carlos Malheiro, da Vara da Infância e da Juventude, 

complementa, “uma criança que trabalha na tevê não pode ser exposta a humilhação e 

vexame”. (PRADO; MELLO, 2009, p. 26). 

Este tipo de comportamento não fere somente o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mas a Carta Magna e a todos os telespectadores, que no mínimo ficam chocados 

com tamanha falta de respeito, sensibilidade e educação por parte do apresentador e dos que 

incentivam a continuidade do show. 
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Torna-se imperioso observar que se trata, de crianças e adolescentes expostos para 

milhares de pessoas assistirem, e que esta exposição pode ferir-lhes a auto-estima, 

maculando-os profundamente em seu desenvolvimento psicológico. Outrossim, deve-se 

compreender a diferença sutil entre manifestação de uma vocação artística e simples 

exploração de jovens para fins de entretenimento lucrativo. 

Acrescente-se a necessidade de verificar, de acordo com as reais necessidades da 

criança e do adolescente, a compatibilidade da jornada de trabalho com o desenvolvimento 

saudável do ator/atriz miri, bem como se este não estão sendo subjugados por uma rotina 

cansativa, desgastante e estressante em face de vaidade, deslumbramento e ganância 

desmedidos dos pais ou responsáveis. 

A notícia abaixo, que envolve o ator Macaulay Culking, ilustra bem essa situação 

debatida: 
 
Enquanto seus pais se engalfinhavam numa batalha por sua fortuna de 17 milhões de 
dólares, ele se afundava cada vez mais em drogas, ficando afastado dos filmes por 
muito tempo, conseguindo por ordem judicial cuidar da sua fortuna (MATHE, 2004, 
p. 01). 

  

 Essa problemática traz a tona diversos entendimentos, como a necessidade de 

regulamentar os valores percebidos pela criança ou adolescente em decorrência da sua 

atividade lucrativa na televisão: 
 
Dentre as condições, defendemos que deve haver uma que obrigue a destinação de 
50% do que for auferido, para uma caderneta de poupança, que o artista só levantará 
quando completar dezoito anos. Agora, é tudo muito complicado. O trabalho 
artístico pode sim, ser prejudicial à criança ou adolescente, inclusive no aspecto 
psicológico. Ao mesmo tempo, difícil se nos afigura tolher um dom, por vezes inato, 
que pode representar manifestação artística e uma forma de educação e 
profissionalização (DIAS, 2006, 78) 

 
Os autores Luiz Carlos Amorim Robortella e Antônio Galvão Peres, “defendem a 

desnecessidade de concessão de alvará judicial, sendo suficiente a autorização dos pais ou 

responsáveis, detentores do poder familiar; ao juiz da Vara da Infância e da juventude cabe 

apenas a fiscalização e controle da atividade artística”. (ROBORTELLA e PERES apud 

OLIVA. 2009, p. 01). 

Seguindo esta linha de pensamento, Luis Roberto Barroso e Ana Paula de 

Barcellos, “defendem que o artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não abrange a 

hipótese de trabalho televisivo, pois não são espetáculos públicos, e, sendo assim, o pátrio 

poder decidirá sobre a permissão, sendo que o judiciário intervirá apenas se ocorrer abusos”. 

(BARROSO; BARCELLOS, 2001. p. 1222). 
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Percebe-se que, a ausência de uma legislação específica sobre a temática da 

participação de crianças e adolescentes em programas de televisão colocam os atores mirins à 

mercê das lacunas verificadas nas normas disponíveis. E pior, geram controvérsias 

intermináveis que viabilizam a ação de empresários inescrupulosos e dispostos a obter lucro, 

ainda que em detrimento do que determina a Doutrina Proteção Integral que tem como base os 

princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. 

Cabe relembrar que, conforme prevê o artigo 406 da CLT, a autoridade judiciária 

responsável pela análise da situação e emissão de alvará, ou autorização, para a participação 

de crianças e adolescentes em espetáculos públicos é o juiz da Vara da Infância e Juventude. 

Leia-se: 
 
O Juiz da infância e da juventude poderá autorizar  ao menor o trabalho a que se 
referem as letras a e b do §3º do artigo 405: 
I (...) a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral […]   
(BRASIL, 2007, p. 59). 

 

Ao ser consultado pelo representante legal da criança e do adolescente legal da 

criança ou adolescente, o magistrado precisa observar se o pedido para que o jovem se 

apresente publicamente possui um caráter educativo, se representa uma manifestação artística 

que contribui para a sua formação pedagógica e cultural. 

No entanto, existem muitos questionamentos acerca da competência do Juiz da 

Vara da Infância e Juventude para conceder autorizações para a participação de crianças e 

adolescentes em programas de televisão, vez que existem correntes jurídicas que acreditam 

ser da Vara do Trabalho a capacidade de análise da matéria por considerá-la de cunho 

trabalhista. 
 
A decisão de autorizar ou não o trabalho artístico caberá ao Juiz do Trabalho, e não 
à Vara da Infância e da juventude, pois após a Emenda Constitucional de 45/2004, o 
artigo 114 da Constituição Federal ‘compete à justiça especializada processar e 
julgar as ações oriundas de trabalho’ (OLIVA, 2006. p. 01). 
 

Como no caso dos atores mirins existe a necessidade de um alvará judicial, 

expedido pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, para que estes possam fazer parte de 

novelas, filmes, entre outros; condiciona-se a participação de crianças e adolescentes em 

programas de televisão à concessão prévia de autorização conforme estabelece o artigo 149 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que o jovem esteja acompanhado pelos pais. 

A respeito do artigo 149, II, do Estatuto da Criança e do adolescente o 

Desembargador Franciulli Netto conclui:  
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[…] refere-se à criança e/ou adolescente na condição de participante do espetáculo, 
sendo necessário o alvará judicial, mesmo que acompanhados dos pais e/ou 
responsáveis. Os programas televisivos têm natureza de espetáculo público, 
enquadrando-se a situação na hipótese do referido artigo do Estatuto (BRASIL, 
2004, p. 33). 
 

O Supremo Tribunal de Justiça, na figura de seus ministros, entende que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 149, quando trata de crianças e 

adolescentes como participantes de programas de televisão, determina que há a necessidade 

de alvará judicial à empresa que deseja utilizar de crianças e adolescentes. 
 
CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PARTICIPAÇÃO 
DE MENOR EM ESPETÁCULOS PÚBLICOS. ALVARÁ. 
OBRIGATORIEDADE. A teor do disposto no art. 149, II, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº  8.069/90), será exigido alvará para participação de menor, 
acompanhado ou não dos pais ou responsáveis, em espetáculos públicos e certames 
de beleza. Recurso improvido. A competência para expedir o alvará judicial é do 
Juiz da Vara da Infância e da Juventude, conforme artigo 147 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, através do domicilio dos pais ou do responsável ou pelo lugar 
onde se encontra a criança. REsp 399278 / RJ RECURSO ESPECIAL 
2001/0196819-5 Relator(a)  Ministro GARCIA VIEIRA (1082) Órgão Julgador. T1 
- PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento  07/05/2002. Data da Publicação/Fonte  
DJ 10/06/2002, p. 150, RMP vol. 22, p. 520 RSTJ vol. 169, p. 211. (BRASIL, 2002, 
p. 01) 
 

Luciana Bergamo Tchorbadjian, Promotora de Justiça de São Paulo descreve: 
 
Caso haja interesse na participação de uma criança ou adolescente em programa 
televisivo, o pedido deverá ser formulado no Foro do domicílio de seus pais ou 
responsável e, à falta destes, no Foro do local em que ele se encontrar (SANTA 
CATARINA , 1999, p. 01). 
 

Então, caso haja interesse na participação de uma criança em um programa de 

televisão, mesmo que acompanhada, será necessário o alvará judicial como forma de garantia 

e proteção dos direitos integrantes da Doutrina da Proteção Integral proteção. 
 
MENOR. ESPETÁCULO PÚBLICO. TV. PARTICIPAÇÃO. A autorização dos 
representantes legais de criança e/ou adolescente para participar de espetáculo 
público em programa de televisão não supre a falta do alvará judicial, cabendo a 
multa prevista no art. 258 do ECA. Precedentes citados: REsp 278.356-RJ, DJ 1º 
9/2003, REsp 471.767-SP, DJ 7/4/2003, e REsp 399.278-RJ, DJ 10/6/2002. AgRg 
no Ag 543.237-RJ, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 5/2/2004. (BRASIL, 2009, 
p. 01). 
 

No Rio de Janeiro, devido ao grande número de emissoras, há uma portaria 

n.03/99, que em seu artigo 25 estabelece: 
 
O pedido de participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e 
ensaios, eventos em geral, gravações e certames de beleza, deve ser instituído com 
as seguintes informações e documentos: procuração para o advogado, qualificação 
completa do promotor do evento, local, data e horário de inicio e término do evento, 
autorização para que a criança participe do evento, declaração contendo a série, grau 
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e o nome da escola em que está matriculado e freqüentando as aulas, bem como o 
mesmo possui atestado médico com informações de estar em perfeitas condições de 
saúde (MESQUITA, 2006. p. 07). 
 

Observa-se acima o rol dos documentos necessários para que o interessado 

solicite um alvará judicial para crianças ou adolescentes participarem de programas de 

televisão. Além dos pais ou responsáveis, “poderá a emissora de televisão ou por uma agência 

de propaganda (apresentar este requerimento ao juiz), em relação a várias crianças e/ou 

adolescentes”. (TCHORBADJIAN. 1999. p. 01). 

Cabe aos juízes da Vara da Infância e da Juventude ao analisar esses pedidos de 

alvará, serem bastante criteriosos com relação à permanência de crianças durante muitas horas 

no sets de filmagens, sob os cuidados de produtores e apresentadores não habilitados para 

ensaiar e cuidar de jovens. Assim, a responsabilidade de fiscalização destas situações cabe aos 

órgãos especializados, como o comissariado da infância e juventude e o Conselho Tutelar, 

bem como a todos da sociedade que, presenciando quaisquer irregularidades, devem reportá-

las e denunciá-las à autoridade mais próxima.  
 
ECA – Pretensão à prévia solicitação de autorização judicial para a apresentação do 
programa “Leão Livre”. Questionamento sobre ter sido descurado o respeito e a 
dignidade devidos às crianças e adolescentes frente à exploração da sua ingenuidade, 
além da exposição a humilhações e sofrimentos mentais, morais e relativas à 
imagem. Programa que no curso da lide não mais foi produzido e transmitido pela 
Rede Record. Ausência de esclarecimento sobre o que exatamente foi veiculado de 
forma contrária à proteção a ser dada à criança e adolescente. Pedido de cunho 
genérico embora referente ao programa “Leão Livre”. Sentença reformada para se 
julgar improcedente a ação (BRASIL, 2002, p. 01). 
 

Verifica-se, portanto, que não está superada a discussão do reconhecimento ou 

não da atividade artística na televisão como trabalho infanto-juvenil, situação que se encontra 

agravada pela inexistência de regulamentação para que se possa atender ao que prega a 

Doutrina da Proteção Integral.  

Por ora, cabe ao Juiz da Infância e Juventude, na expedição de alvarás, e na 

análise do caso concreto, orientado pelas diretrizes do direito à profissionalização e à proteção 

no trabalho, estabelecer critérios rígidos a fim de preservar a integridade física e psicológica 

de crianças e adolescentes, sujeitos de direito em peculiar situação de desenvolvimento, 

impedindo, inclusive, a exposição vexatória que gera repercussão negativa na vida pessoal do 

pequeno artista-trabalhador. 

As controvérsias existentes acerca da participação de jovens em programas de 

televisão demonstram o quanto este assunto necessita da atenção dos legisladores 
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empenhados em questões que envolvam a criança e o adolescente inseridos, como sujeitos 

detentores de direitos, na sociedade moderna. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

As crianças e adolescentes, com o advento da Doutrina da Proteção Integral, 

legitimada na legislação brasileira, começam a ser tratatos como sujeitos de direito, passando 

a ter prioridade absoluta. Diante desta nova realidade, a Constituição Federal estabelece a 

idade mínima de dezesseis anos para o adolescente começar a trabalhar, ou a partir de catorze 

anos para aprendiz. 

Porém, nos dias de hoje as crianças estão cada vez mais cedo trabalhando no meio 

artístico, muitas vezes chegando a ficar em um estúdio de gravação em desacordo com 

quaisquer normas conhecidas no país, e em total afronta ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Bem como, privando-as do direito à educação, e ao lazer, e desconsiderando sua 

condição peculiar de seres em desenvolvimento. 

Além da questão da tenra idade, verifica-se que em muitas ocasiões os jovens 

sofrem abusos e violências de cunho psicológico em face da exposição que sofrem e do 

tratamento que recebem. 

Atualmente, tem-se o exemplo de Maísa, apresentadora mirim do canal de 

televisão SBT, explorada para fins de entretenimento lucrativo até chegar às lágrimas. 

Desrespeito gritante aos princípios da prioridade absoluta e de defesa do melhor interesse da 

criança, compreendidos como fundamentos basilares da Constituição Federal, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

O número de crianças trabalhando como artistas mirins vem crescendo a cada dia e 

não está sendo dada a devida atenção em relação a essas crianças. Fala-se muito quando 

descobrem crianças trabalhando no nordeste na lavoura, na mineração, mas esquece-se que 

aqueles que estão sob os holofotes também podem ser vitimizadas pela falta de tutela (e 

fiscalização) do Estado. 

Ao se considerar o jovem como ser humano em desenvolvimento, há que se cuidar 

para que etapas importantes não lhe sejam suprimidas por razão de uma profissionalização 

precoce e de regulamentação claudicante. 

Percebe-se que a legislação existente restringe-se à avaliação sobre a classificação 

indicativa dos programas a serem exibidos, sem adentrar questões que envolvam a 

participação e atuação de crianças ou adolescentes. Tal lacuna, verificada nas normas 

nacionais, relegam as decisões sobre estas participações ao Poder Judiciário, ao critério de 
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Juiz da Infância e Juventude, a quem atribui-se a competência, ainda que controversa, para 

exarar autorizações e alvarás. 

Em que pese a legislação proibir o trabalho infantil, algumas regras atinentes ao 

Direito à profissionalização e à proteção de crianças e adolescentes devem ser aplicadas aos 

casos em que jovens exercem atividade laboral nos meios de comunicação, vez que este ofício 

pode e deve ser compreendido como livre manifestação de uma vocação puramente artística. 
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