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RESUMO 
 
 
SILVA, Suhelen da. O DIREITO DO TRABALHO E O TRABALHO INFANTIL: O 
ESTRELATO QUE SUBTRAI O DIREITO DE SER CRIANÇA. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 
Verde, 2017 
 
 

Neste estudo propõe-se a pesquisar, o trabalho infantil, bem como seus reflexos na 
própria infância e na vida adulta, especificamente no trabalho infantil artístico. A 
Constituição Federal introduziu a proibição de qualquer trabalho, a pessoas com 
idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. No 
Brasil, desde a Constituição de 1988, os direitos da criança e do adolescente, bem 
como a garantia de proteção e cuidado integral, são baseados na 
corresponsabilização solidária entre o Estado, a família e a sociedade. Cabendo a 
família e toda a sociedade garantirem que as crianças e adolescentes cresçam e se 
desenvolvam de forma segura, saudável e feliz. Porém no ordenamento jurídico, 
ainda há uma ausência de legislação específica para o tema. No primeiro momento, 
serão apontados aspectos sobre a história do trabalho de um modo geral, também 
será exposto com ênfase no Brasil, dando sequência far-se-á uma exposição sobre 
as normas que velam sobre o trabalho infantil. Posteriormente irá ser tratado sobre a 
violação dos direitos das crianças e dos adolescentes e as sequelas na educação 
causadas pelo trabalho precoce. Por fim, serão descritos algumas realidades que 
ocorrem por trás dos bastidores e alguns exemplos clássicos de pessoas que 
iniciaram carreira quando ainda crianças. O presente trabalho foi estruturado 
utilizando-se de uma metodologia dedutiva sustentada em pesquisas bibliográficas 
em livros, sites e na legislação brasileira, tem como objetivo mostrar a violação dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes que por vontade própria ou 
incentivadas pelos próprios pais ou pela sociedade, exercem algum trabalho 
artístico, e as consequências que isso traz em suas vidas. Conclui-se, contudo a 
necessidade de uma legislação específica para o trabalho infantil artístico, e uma 
fiscalização eficaz por parte da sociedade e também do Ministério Público.  
 
 
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Trabalho Infantil Artístico. Criança. 
Adolescente. Garantias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
In this study it is proposed to research, child labor, as well as its reflexes in childhood 
and adulthood, specifically in artistic child labor. The Federal Constitution introduced 
the prohibition of any work, to persons under the age of 16, except as an apprentice, 
from the age of 14. In Brazil, since the 1986 Constitution, the rights of children and 
adolescents, as well as the guarantee of protection and integral care, are based on 
joint responsibility between the State, the family and society. It is up to the family and 
the whole society to ensure that children and adolescents grow and develop in a 
safe, healthy and happy way. However, in the legal system, there is still a lack of 
legislation specific to the topic. In the first moment, aspects about the history of work 
will be mentioned in a general way, will also be exposed with emphasis in Brazil, 
followed by an exposition about the norms that watch on child labor. Subsequently it 
will be addressed on the violation of the rights of children and adolescents and the 
sequelae in education caused by early work. Finally, some behind-the-scenes 
realities and some classic examples of people who have started their career as 
children will be described. The present work was structured using a deductive 
methodology based on bibliographical research in books, websites and Brazilian 
legislation. Its objective is to show the violation of the human rights of children and 
adolescents who voluntarily or encouraged by their parents or by society , perform 
some artistic work, and the consequences that this brings into their lives. However, it 
is concluded that there is a need for specific legislation for artistic child labor, and 
effective monitoring by society and also by the Public Prosecutor's Office. 
 
 
Keywords: Labor Law. Artistic Child Work. Child. Teenager. Guarantees. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história do Brasil é marcada pelas cicatrizes, ainda aberta, da exploração do 

trabalho humano. Seja como escravos, ou seja, em sub-trabalhos forçados, em 

situações insalubres, ou até mesmo, com a risco à vida. E esta realidade não é 

exclusiva para os adultos, pois milhares de crianças já nasciam predestinadas à 

condição de mão de obra barata e submetidos desde cedo a trabalhos forçados, 

privadas de direitos básicos, como a educação e a infância cercada de brincadeiras, 

tão essenciais para o seu desenvolvimento.  

E mesmo com todas as iniciativas internacionais e nacionais de proteção à 

criança e ao adolescente à garantia dos seus direitos, implementações de políticas 

públicas de erradicação do trabalho infantil, a exploração ainda se faz presente nos 

dias atuais. E, em algumas situações, são até mesmo aceitas socialmente, como é o 

caso do trabalho infantil artístico. 

No último século, por meio de um conjunto de regramentos jurídicos e ações 

políticas e sociais, o Brasil teve classificado tal situação como ilegal, embora não 

tipificada como crime no Direito Penal, salva situações em que envolvem estupro, 

atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, pornografia, abuso, 

violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que não serão tratadas 

nesta pesquisa. (Código Penal Brasileiro) 

No Brasil, desde a Constituição de 1988, os direitos da criança e do 

adolescente, bem como a garantia de proteção e cuidado integral, são baseados na 

corresponsabilização solidária entre o Estado, a família e a sociedade. Cabendo a 

família e toda a sociedade garantirem que as crianças e adolescentes cresçam e se 

desenvolvam de forma segura, saudável e feliz. E ao Estado, cabe, implementar 

políticas públicas sociais que garantam a estas saúde, educação, moradia digna, 

etc. Além de assegurar que as lei de proteção sejam cumpridas.  

Segundo a Constituição Federal, resguardado no artigo 227, o dever de 

preservar à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária 

das crianças e adolescentes cabe a família solidariamente com a sociedade e o 

Estado, garantindo que estarão protegidos de toda e qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.   
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As circunstâncias do trabalho infantil artístico ainda não são adequadamente 

estudadas no país. Embora todas as dificuldades enfrentadas, o fato de não 

encontrar-se bibliografias suficientes sobre o tema abordado foi uma das razões que 

motivaram a elaboração desta pesquisa. 

No que se refere especificamente ao assunto trabalho infantil, tema abordado 

no presente trabalho, a Constituição Federal em seu artigo 7°, inciso XXXIII, com 

alteração pela EC nº 20/1988, introduziu a proibição de “qualquer trabalho, a 

pessoas com idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

anos” (BRASIL, 1988). 

Muito se diz que a única exceção é a do jovem aprendiz, porém nota-se o 

ingresso de crianças com idades abaixo da mínima permitida em atividades 

artísticas, como por exemplo, novelas, cinemas, publicidade e teatro, muitas destas 

sem a devida autorização como determina a lei.  

Todavia, com base na realidade brasileira que demonstra de forma óbvia a 

existência de inúmeras formas de trabalho infantil, entre elas, a do âmbito familiar, o 

doméstico, em atividades ilícitas, rural e outras que se faz necessário um cuidado e 

uma dedicação mais específica da sociedade e das autoridades. Muitas vezes, o 

trabalho infantil artístico, por ser aceito com facilidade pela sociedade, por ser visto 

de forma cultural acaba dificultando sua erradicação e com isso aumentando cada 

vez mais o numero de crianças nos palcos.   

Nesse sentido, a relevância pela temática inicialmente sucedeu através da 

disciplina de Direito do Trabalho, especialmente ao assunto trabalho infantil no qual 

foi discutido o assunto do aprendiz, como sendo a única exceção de laboração em 

idade inferior a 16 anos de idade, gerando, assim, o despertar em realização de 

estudos sobre como é regulamentado o trabalho artístico mirim, os quais não são 

considerados aprendizes. 

É significativo também destacar que o tema expõe grande relevância em 

relação ao conflito aparente de garantias fundamentais, pois concomitantemente a 

Constituição Federal veda todo e qualquer trabalho antes dos dezesseis anos, com 

exceção apenas do aprendiz, assegura no seu artigo 5º, inciso IX a liberdade de 

expressão. Nesse ponto a doutrina da proteção integral considera a criança e o 

adolescente como pessoas de direitos, garantindo assim o direito à liberdade de 

expressão, porém desde que, não afete a infância. Pois o ingresso no trabalho 
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precoce gera consequências trágicas em relação ao bem estar e a saúde, social, 

física e psicológica. 

 A exploração deste trabalho, iniciou-se pela lógica, originando-se do 

generalizado para o pessoal, posto que se partiu da história do direito do trabalho, 

chegando no trabalho infantil de um modo abrangente até chegar a um de seus 

modelos: o trabalho infantil artístico. 

Entretanto, ocorreram situações nas quais foram abordadas a exploração de 

pesquisa sob a ótica de outros métodos, como por exemplo, o da dialética, ao 

confrontarmos conceitos e teorias. Tudo realizado com o propósito de sanar dúvidas 

e tornar perceptível para a sociedade de um modo geral, todo e qualquer 

desrespeito com a criança e o adolescente.   

No presente trabalho, especificamente no capítulo primeiro, serão tratados 

sobre os aspectos da história do trabalho no Brasil, com o início a partir da 

Revolução Francesa, a qual ocorreu no século XVIII. Em seguida será abordado 

sobre a evolução do trabalho no Brasil, com o objetivo de demonstrar as evoluções 

das constituições brasileiras, chegando até as alterações ocorridas em 2017 na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Na sequencia tratará sobre o trabalho 

infantil no Brasil, trazendo as normativas da Constituição Federal, Convenções, 

Estatutos e os princípios pertinentes ao assunto. 

No capítulo seguinte será aprofundado no trabalho infantil artístico, 

demonstrando a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o 

direito de ser criança. Trazendo os prejuízos causados na educação pelo trabalho 

precoce. 

Por fim, no capítulo terceiro, serão expostos aspectos sobre o estrelato da 

fama que subtrai o direito de ser criança, como propósito revelar que existe sim 

violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes que são sujeitadas ao 

trabalho infantil artístico, especialmente no que se refere à aplicabilidade da doutrina 

da proteção integral, ratificada no ordenamento jurídico. A criança por sua qualidade 

de pessoa em desenvolvimento ainda não possui capacidade de discernimento da 

realidade para a ficção, necessitando, contudo da intervenção de um terceiro, para 

assim terem seus direitos respeitados. 
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1- BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

 

Todo exercício ou toda atividade desenvolvida pelo homem, tanto física como 

intelectual executada com um fim produtivo é denominada de trabalho. Desde a 

antiguidade o homem sempre trabalhou. No período que vai desde o surgimento do 

homem até o desenvolvimento da escrita, denominado de pré- história a partir do 

século XIX, o objetivo era satisfazer as necessidades primitivas, como, alimentação 

proteção e sobrevivência. 

Com a Revolução Francesa, que aconteceu de 1789-1799, no século XVIII, 

ocorreu-se um marco divisório da sociedade e, consequentemente na organização 

do trabalho, influenciado todo pensamento moderno. 

A população francesa, até meados do século XVIII era dividida em clero, 

nobreza e povo, os dois primeiros detinham os direitos e privilégios, e quem arcava 

com isso era o povo. O povo, à época, era formado por camponeses, burgueses 

comerciantes (profissionais liberais e artesãos) e os sanculottes (aprendizes de 

ofícios, assalariados, desempregados). 

Insatisfeitos com a organização do social, aumento dos impostos cobrados 

pelo Estado para manter os privilégios, crise econômica com grande parte da 

população do campo e da cidade em situação de extrema pobreza, e sobretudo, 

influenciados pelos ideários dos iluministas (movimento filosófico e político), parte da 

burguesia comerciante começou a se revoltar e lutar pela igualdade de todos, pelo 

respeito a dignidade das pessoas, pela liberdade e igualdade dos cidadãos perante 

a lei, direito a propriedade individual, liberdade de pensamento e opinião e direito ao 

trabalho e a subsistência. 

Em meio às discussões sobre os direitos básicos e fundamentais do trabalho, 

é promulgada em 14 de junho de 1791, a Lei francesa, denominada de Chapelier, 

que extinguiu definitivamente as corporações de ofício, trazendo mudanças 

significativas para a organização do trabalho. Concomitante com o crescimento as 

cidades, sobretudo na Europa ocidental, e a expansão do comercio e a crescente 

utilização de máquinas a vapor, surgem novas formas de organização do trabalho. 

Com o declínio das corporações de ofício, as relações de trabalho foram 

modificando-se até tornarem-se manufaturas, levando o trabalhador a permutar a 

sua mão-de-obra em troca de um salário. Nesse período, 
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[...] as manufaturas eram empresas que detinham o monopólio 
regional para determinada atividade econômica, concedida pelo 
poder real. Competia ao Rei a aprovação do regulamento 
administrativo que as regia. A figura do empresário surgia nítida, 
como chefe da empresa, com poder de comando absoluto. 
(SUSSEKIND, 2010, pg.11). 
 

Embora as manufaturas fossem uma forma avançada de trabalho, elas 

também não proporcionavam qualquer margem de liberdade de negociação dos 

operários com seus empregadores, principalmente em busca de melhores condições 

de trabalho e remuneração. O empregado só podia deixar o emprego com 

autorização do empregador. 

Com a evolução da manufatura e a invenção da máquina a vapor houve o 

crescimento e o nascimento de novas indústrias, surgindo a necessidade de 

contratação de operários de forma regulamentada, nascendo assim a contratação 

por meio do contrato de trabalho, entretanto, as decisões sobre as condições de 

execução desse trabalho e o salário ainda eram de exclusividade do empregador. 

 As bandeiras de luto do povo francês influenciaram o pensamento e a 

organização do trabalho em todo o mundo, tanto que, em 1888, é abolida a 

escravidão no Brasil.    

Com a crise no modelo sócio-economico feudal escravocrata, e formação das 

primeiras cidades, surgem novas modalidades de trabalhadores, os artesãos, que 

trabalhavam por conta e vendiam suas mercadorias, surgindo assim, as corporações 

de ofício. 

O trabalhador, neste contexto da história, é visto como pessoa e não mais 

como objeto. Entretanto, seus direitos são bastante limitados, com baixa 

remuneração e longas jornadas de labor, o empregado era considerado aprendiz, e 

deviam obediência aos seus mestres. Para as mulheres e crianças as condições de 

trabalho eram ainda piores, no qual as atividades perigosas e insalubres eram 

permitidas. 

Sob o viés religioso católico, o trabalho era concebido como ação 

pecaminosa, uma forma de punir aqueles que não eram considerados filhos de 

Deus. A divisão do trabalho e a diferenciação dos homens eram em camadas e 

profissões estabelecidas, segundo a concepção da Igreja Católica eram resultados 

da vontade divina. 
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A Reforma Protestante foi um movimento pela reforma das doutrinas das 

Igrejas, que resultou na separação entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. 

O trabalho passou a ser uma ação que deveria ser realizada por cada indivíduo, em 

cada setor e que a força coletiva de todos deveria gerar a construção da riqueza das 

nações, tanto que as nações que mais se desenvolveram, e se tornaram grandes 

potências econômicas, foram aquelas influenciadas pelos ideários protestantes. 

O direito do trabalho surge em decorrência dos fatores econômico, social e 

político. O fator econômico está diretamente relacionado ao trabalho livre, que 

embora seja subordinado, permite o aproveitamento da energia de trabalho, da 

inteligência, emoção e criatividades humanas gerando bens e serviços em benefício 

da sociedade. 

O fator social está diretamente relacionado a utilização concentrada da força 

de trabalho assalariada, tornando instrumento integrante do sistema industrial e por 

fim o fator político, que dizem respeito as ações desenvolvidas no plano da 

sociedade civil buscando fixar preceitos objetivos para contratação da força de 

trabalho. 

A participação de crianças na organização do trabalho sempre se concebeu 

de forma indiscriminada, mesmo para aqueles trabalhos que tinham um certo grau 

de perigo ou até mesmo em ambientes insalubres, criança sempre foi vista como 

mais uma mão de obra. A própria noção do que é infância ao longo da história foi se 

modificando, e se adequando ao processo de organização social, e 

consequentemente do trabalho. 

Porém, o tratamento destinado as meninas era diferenciado, pois tratavam as 

meninas como uma mercadoria para o sexo, sendo descartada por alguma 

enfermidade. Ate mesmo na comemoração do nascimento havia distinção, ao 

nascer um menino era saudado com três badaladas do sino e quando menina, 

apenas uma.  

Todavia, percebe-se que o modo como a infância é observada nos dias atuais 

é resultado das incansáveis transformações passadas, e que com certeza é de 

grande importância reconhecer estas inúmeras mudanças. 

 

1.1- Evolução do Direito do Trabalho no Brasil 
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O direito do trabalho como uma norma pode ser considerado relativamente 

recente, porem o trabalho propriamente dito é tão antigo quanto o homem. Desde 

muito tempo o homem busca de forma incansável meios para suprir suas 

necessidades, como saciar sua fome, abrigar-se do frio, sol e chuva, defender-se de 

predadores, utilizando-se para tanto do trabalho. Portanto, o trabalho é inerente ao 

homem, que se utiliza para sua sobrevivência. 

As disputas pelo domínio e poder surgem com as lutas quando o homem 

passa a viver em tribos. E aquele que vencesse tal luta, detinha o poder sobre o que 

perdesse, contudo dando origem a escravidão.  

As cidades passaram a crescer, e com isso trouxe a expansão do comércio e 

a grande utilização das máquinas à vapor, dando início a industrialização, onde se 

produziam cada vez mais rápido. 

Com a grande evolução da indústria, começaram a surgir inúmeros 

desempregos e insatisfação da sociedade, pois a mão de obra passou a ser 

substituída pelas máquinas, a qual eram mais rápidas e garantiam maior lucro para 

os empregadores. 

Em meio a tantas condições precárias, os trabalhadores passam a se unir 

para tentarem buscar por melhores condições de emprego e acabar com os abusos 

praticados pelos patrões. Tal união deu origem ao Direito do Trabalho. 

No Brasil, foram abolidas as corporações de ofício e garantido a ampla 

liberdade ao trabalho com a Constituição do Império em 1824. Até este momento, 

observa-se a presença do trabalho escravo, que foi de forma paulatina sendo 

substituída pela mão de obra proletária (CASTRO, 2013). 

Em 1871 com a Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel, passou a 

se considerar livre todos os nascidos do ventre de escravas. Porém os pais 

escravos permaneciam na mesma condição, ficando as crianças aos poderes dos 

senhores. 

LEI Nº 2040 de 28.09.1871 - Lei do Ventre Livre, dispõe:  

 

Art. 1.º - Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império 
desde a data desta lei serão considerados de condição livre.  
§ 1.º - Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade 
dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e 
tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da 
escrava a esta idade, o senhor da mãe terá opção, ou de receber do 
Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do 
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menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o 
Govêrno receberá o menor e lhe dará destino,em conformidade da 
presente lei.  

 
 

Em 1885 surgi a Lei Saraiva Cotegibe, libertando os escravos com mais de 

60 anos de idade, com a condição de que estes cumprissem mais 3 anos de 

trabalho espontâneo.  

 

A lei foi aprovada após intenso debate na Assembleia Geral, como 
era chamado o Congresso Nacional à época. É verdade que, do 
ponto de vista econômico e humanitário, a medida teve pouca 
repercussão. Submetidos a trabalhos extenuantes e péssimas 
condições de vida, poucos escravos conseguiam cruzar a marca dos 
60. Mas a aprovação da lei foi de extrema importância do ponto de 
vista da luta política que se travava à época entre abolicionistas e 
escravagistas na sociedade e nas instituições do Império. 
(PAGANINE, 2015). 
 

Em 13 de Maio de 1888, surge a Lei Áurea, a lei mais importante da história 

do trabalho no Brasil, Feliciano afirma que foram libertados cerca de 720.000 

escravos. Ainda nas palavras do autor,  

 

Iniciou-se no paiś a era do trabalho livre, primeiramente absorvido 
por levas de trabalhadores imigrantes (basicamente italianos, 
portugueses, espanhóis e, depois, japoneses), porque os negros 
libertos eram menos habilitados às lavouras e ao trabalho 
assalariado. Criaram-se as condições socioeconômicas originais 
para a marginalização do negro e do mulato livre, uma vez que, 
embora libertos, faltaram-lhes direitos básicos como o acesso à terra 
e ao trabalho. (FELICIANO, pg. 79)    

 

Nesse período a história começa a mudar, pois a partir de então o trabalho 

passa a ser livre e não mais escravo, porem mesmo com a libertação não existia a 

garantia dos direitos básicos, estavam livres porem igualmente sem seus direitos. 

Com a Constituição Federal garantiu-se a liberdade no exercício de qualquer 

profissão e a liberdade de associação. No mesmo ano, através do Decreto 

1.313/91, se proibiu o trabalho do menor de 12 anos em fábricas, fixando a jornada 

de trabalho em 7 horas para menores entre 12 e 15 anos do sexo feminino e entre 

12 e 14 anos do sexo masculino. 

 

Até a promulgação da Constituição Federal de 1934, considerada a 
primeira constituição brasileira a ter normas específicas de Direito 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92083/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-dos-estados-unidos-do-brasil-34
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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do Trabalho, houve uma serie de avanços neste tema como: em 
1919 a criação do instituto do acidente do trabalho; em 1923 foi 
criado o Conselho Nacional do Trabalho que pode ser considerado 
como o embrião da Justiça do Trabalho no Brasil; em 1925 foi 
estendido o direito de férias de 15 dias úteis para os trabalhadores 
de estabelecimentos comerciais, industriais e aos bancários; em 
1930 Getúlio Vargas tornou-se presidente e criou o Ministério do 
Trabalho, Indústria e comércio com o propósito de coordenar as 
ações institucionais a serem desenvolvidas, resultando em um 
aumento significativo nas legislações sobre o tema inclusive em 
relação à previdência social. (PAGANINE, 2015). 
 

 

Na Constituição de 1934, que os trabalhadores passam a ter seus direitos 

resguardados por normas específicas. Trouxe em seus artigos, o direito ao salário 

mínimo, a jornada de trabalho com período de 8 horas diárias, direito a férias, 

repouso, indenização e outros direitos. 

 

O termo “Justiça do Trabalho” também apareceu pela primeira vez na 
Constituição de 1934, e foi mantida na Carta de 1937, mas só foi 
instalada de fato em 1941. A necessidade de reunir as normas 
trabalhistas em um único código abriu espaço para Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, criada em 1943. (PORTAL BRASIL, 2011). 

 

Após a criação da Justiça do trabalho pela Constituição Federal, surgiu-se a 

necessidade de uma consolidação mais completa para resguardar os direitos dos 

trabalhadores.  

Portanto, no ano de 1943 surge a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 

sancionada no dia 1º de Maio pelo então Presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto-

Lei nº 5.452. 

 

[...] foi um marco por inserir, de forma definitiva, os direitos 
trabalhistas na legislação brasileira. O objetivo principal foi 
regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela 
previstas. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional, após 
a criação da Justiça do Trabalho. (ROVER, 2013). 

 

“A CLT é o resultado de 13 anos de trabalho, desde o início do Estado Novo 

(1937) até 1943, de destacados juristas, que se empenharam em criar uma 

legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador”. 

(ZANLUCA). 

A CLT trouxe então o direito do trabalho propriamente dito, o qual se define 

como o ramo do Direito que através das normas jurídicas e os princípios, 
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determinam regras para a relação trabalhista, visando sempre garantir os direitos 

dos trabalhadores, direito do trabalho é um, 

 

 [...] complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam, 
no tocante às pessoas e matérias envolvidas, a relação empregatícia 
de trabalho, além de outras relações laborais normativamente 
especificadas. (DELGADO1, 2005, apud MAFRA, 2006). 

 

No mesmo entendimento, 

 

Direito do Trabalho é o conjunto de princípios e normas, legais e 
extralegais, que regem tanto as relações jurídicas individuais e 
coletivas, oriundas do contrato de trabalho subordinado e, sob certos 
aspectos, da relação de trabalho profissional autônomo, como 
diversas questões conexas de índole social, pertinentes ao bem-
estar do trabalhador. (SUSSEKIND2, 2004 apud NORONHA NETO, 

2005). 

 

Direito do Trabalho, portanto é um agrupamento de normas e princípios que 

determinam os sujeitos de direito e deveres e organiza as atividades para que sejam 

praticadas com proteção do empregado, com o propósito de que se trabalhe com 

segurança, fazendo-se uso de equipamentos obrigatórios por lei, ou seja, usufruindo 

dos direitos garantidos em lei. 

Em 2017 a CLT sofreu várias alterações em seus artigos, possibilitando 

alterações como a predominância do acordo entre patrões e empregados sobre o 

estabelecido nas negociações trabalhistas. 

No total serão mais de cem alterações, seguem algumas descritas a baixo: 

 Horas In Itinere: trata-se do tempo que o trabalhador passa em tráfego 

de sua residência até seu local de serviço, ou seja, o percurso 

percorrido na ida e na volta do labor em locais de difícil acesso ou não 

servido por transporte público, nesses casos o transporte era 

proporcionado pela empresa. Tal benefício deixa de ser 

impreterivelmente pago ao funcionário. 

                                                             
1 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho, exemplar nº 10013, 4ª 

edição, São Paulo: LTr, 2005; 
 
2 SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004. 
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 Tempo na empresa: o descanso, estudo, higiene pessoal e troca de 

uniforme, passam a não serem mais considerados como elementos da 

jornada de trabalho. 

 O trabalhador deixa de ter um intervalo de duas horas em uma jornada 

de oito horas diárias, podendo ter no mínimo, meia hora, porem 

podendo ser negociada com o patrão. O empregado deve ter garantido 

pelo menos o mínimo, caso não seja feito, ou seja concedido 

parcialmente, tem-se o direito a indenização. 

 Rescisão: passa a ser autorizada por acordo entre empregado e 

empregador. Nesse caso, o trabalhador pode receber metade do valor 

do aviso prévio, de acordo com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS , mas não recebe o seguro desemprego. 

 Indenização: em casos de acidente de trabalho, o dano moral pago 

será calculado com base no salário do empregado, ou seja, aquele que 

tiver maior salário recebe mais o que tiver um menor salário recebe 

menos. Caso o acidentado seja reincidente, será cobrado em dobro da 

empresa. 

 Salários: os auxílios, abonos e prêmios deixam de ser integrados na 

remuneração salarial, não sendo contabilizados nos encargos 

trabalhistas e previdenciários, reduzindo assim o valor pago ao Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS.  

 Salários altos: o funcionário que recebe acima do dobro do teto do 

Regime Geral da Previdência perde o direito de ter a representação 

pelo sindicato passando a ter contratos negociados individualmente.  

 Férias: podem ser parceladas em até três vezes, sendo a maior com 

prazo mínimo de quatorze dias e a menor não podendo ser inferior a 

cinco dias. 

 Jornada: poderão ser de doze horas com trinta e seis de descanso. 

 Quitação total: no momento em que o empregado se desvincula da 

empresa ele assinara um termo declarando que recebeu tudo o que lhe 

era devido, não tendo direito a reivindicar nada posteriormente na 

Justiça do Trabalho. 
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Resta claro, que com a reforma trabalhista o trabalhador se torna ainda mais 

desprotegido, tais mudanças acabam de certa forma privilegiando o empregador e 

deixando a parte vulnerável a qual seja o empregado sem seus direitos 

resguardados.  

 

1.2- A História do Trabalho Infantil no Brasil 

 

A história do trabalho infantil no Brasil é exposta por uma tradição de violência 

e exploração contra a criança e o adolescente. 

 

“O Brasil foi “descoberto” em 1500, mas começou a ser povoado 
somente em 1530, onde estiveram presentes as crianças, muitas 
trazidas nas condições de trabalhadores pelas embarcações 
portuguesas, denominadas de grumetes e pajens”. (RAMOS3,1991, 
p.19 apud PAGANINI,2000, p. 02). 

 

Essas crianças eram obrigadas a realizarem as tarefas mais perigosas e 

penosas. Em caso de desobediência eram submetidas a castigos diversificados, 

inclusive sofrerem abusos sexuais de marujos. Além de toda a má condição de 

serviço, recebiam uma péssima alimentação e corriam grandes riscos no percurso 

em alto mar. 

No início da organização da sociedade brasileira, a utilização da mão de obra 

das crianças era prontamente aceita pela sociedade, portanto, a exploração infantil 

não causava qualquer preocupação para os novos moradores, tanto é verdade, 

 

O recrutamento dos pequenos grumetes variava entre o rapto de 
crianças judias e a condição de pobreza vivenciada em Portugal. 
Eram os próprios pais que listavam as crianças para servirem nas 
embarcações como forma de garantir a sobrevivência dos pequenos 
e aliviar as dificuldades enfrentadas pelas famílias. (RAMOS4, 1999, 

apud PAGANINI, p. 03). 

 

A chegada dos padres jesuítas no Brasil foi outro marco que intensificou o 

trabalho infantil, pois os padres realizavam as ações com o objetivo de inserir a 

                                                             
3 RAMOS, Fábio Pestana. A história trágico-marítima das crianças nas embarcações 
portuguesas do século XVI. In: PRIORE, Mary Del (Org). História das Crianças no Brasil. 

São Paulo: Contexto, 1999. 
4 Idem. 
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criança numa ideologia, impondo o trabalho como algo que o tornaria uma pessoa 

digna, honesta e obediente.  

Desse modo, os padres jesuítas trouxeram o trabalho como algo que 

“salvaria” o ser humano e os conduziria para o céu, pois teriam todos realizado algo 

útil e digno para a humanidade (CUSTÓDIO5, 2009, apud PAGANINI, p. 03). 

No século XIX as crianças brasileiras, diante a problemas familiares, ainda 

eram marcadas pela escravidão, eram tidas como “mão de obra”, às carentes viviam 

em estado de miséria e eram expostas aos mesmos espaços de animais, sendo 

tratadas como meros objetos e visando apenas o lucro que geravam. 

Até os sete anos de idade todas as crianças freqüentavam os mesmos 

lugares, no entanto, os filhos dos senhores eram encaminhados para a escola, 

enquanto as de famílias carentes eram direcionadas ao trabalho. Mesmo após a lei 

do ventre livre em 1871 e a libertação de todos os escravos em 1888, existiam 

muitas crianças trabalhando de forma precária, nas mesmas condições de escravos, 

pois, 

 

[...] a transição da escravidão para o trabalho livre não viria significar 
a abolição da exploração das crianças brasileiras no trabalho, mas 
substituir um sistema por outro considerado mais legítimo e 
adequado aos princípios norteadores da chamada modernidade 
industrial. (PRIORE6, 1999, apud PAGANINI, p. 04). 

 

No início da primeira experiência de industrialização no Brasil, no século XIX 

ainda havia um grande número de crianças trabalhando nas Fábricas, em atividades 

desumanas, com desgastantes jornadas de trabalho que acarretavam infinitas 

sequelas físicas irreversíveis, graves acidentes de trabalho em locais insalubres e 

perigosos e até mesmo casos de morte pela falta de cuidados, tanto que, 

 
A falta de regulamentação, unida com busca enlouquecida pelo lucro, 
ocasionou uma degradação física e mental nas crianças da época. 
Os trabalhos eram realizados em ambientes insalubres perigosos 
ensejando diversos acidentes de trabalho e doenças relacionadas 
com a atividade exercida. Eram frequente nas fabricas ocorrerem 
mutilações, envenenamento com produtos químicos, deficiências 
pulmonares e dores na coluna. Esses problemas atingiram 

                                                             
5 CUSTÓDIO, André Viana. Direito da criança e do adolescente. Criciúma: UNESC, 2009. 
 
6 PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto.1999. 
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diretamente a integridade física dos pequenos operários. (MECHE, 
2016, p. 01). 
 

Além dos prejuízos físicos e mentais, as crianças e adolescentes sofreram 

grandes prejuízos intelectuais, pois com o excesso da jornada de trabalho, que em 

alguns casos chegavam até 14 horas diárias, os pequenos operários não tinham 

tempo hábil para frequentarem os bancos escolares. 

A mão de obra infantil era muito utilizada pelos industriais, pois os salários 

eram baixíssimos e devido à péssima condição financeira que recaia sobre a família, 

elas necessitavam da pouca remuneração auferida aos seus infantes. 

Com o objetivo de obter o maior número de crianças e adolescentes nas 

fábricas, no ano de 1980 decreta-se um regulamento no Código Penal prevendo 

crime de vadiagem para aquelas que não estivessem trabalhando,ou seja, mais um 

método de colocar a pequena parte das crianças e adolescente que ainda não 

estavam dentro das fábricas para o trabalho escravo. 

 

A criança, então, passa a ser regulamentada através do Código 
Penal da República de 1890, onde este previa o crime da vadiagem 
como modo de inserir a pequena parcela das crianças que ainda não 
estavam trabalhando, no interior das fábricas, contribuindo para o 
desemprego dos adultos. (MOURA7, 1999, apud PAGANINE, p. 04). 

 

Através do Decreto n° 17.934-A em 12 de outubro de 1927, o Juiz José 

Cândido de Mello Mattos, do Rio de Janeiro criou o primeiro Código de Menores da 

República, o qual trazia que: 

 

[...] a criança merecedora de tutela do Estado era o "menor em 
situação irregular". (SILVEIRA, 1984, p.57 apud PAES, 2013, p.01), 
entende que este conceito vem a superar, naquele momento 
histórico, a dicotomia entre menor abandonado e menor delinqüente, 
numa tentativa de ampliar e melhor explicar as situações que 
dependiam da intervenção do Estado.  O Poder Judiciário cria e 
regulamenta o Juizado de Menores e todas suas instituições 
auxiliares. O Estado assume o protagonismo como responsável legal 
pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança desamparada, 
nesta fase, fica institucionalizada, e recebe orientação e 
oportunidade para trabalhar. (PAES, 2013). 

 

                                                             
7 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. A história trágico-marítima das crianças nas 

embarcações portuguesas do século XVI. In: PRIORE, Mary Del (Org). História das 

Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. 
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A Constituição Federal de 1934 adota em seu texto uma vedação expressa ao 

trabalho infanto-juvenil, a proibição do trabalho em indústrias insalubres aos 

menores de dezoito anos, a proibição do trabalho noturno para menores de 

dezesseis anos e a proibição do trabalho aos menores de quatorze anos. 

 

Em 1934, o Brasil adota uma nova Constituição, na qual prescrevia a 
proteção contra a exploração do trabalho infanto-juvenil no Brasil, 
trazendo a proibição do trabalho aos menores de quatorze anos, de 
trabalho noturno a menores de dezesseis e em indústrias insalubres 
a menores de dezoito. (PASSETTI8, 1999, apud PAGANINI, p. 04). 

 

No ano de 1937, criou-se a quarta Constituição Federal no Brasil, a qual ficou 

conhecida como a Constituição “Polaca”, por ter inspirações fascistas. Repetiu-se 

todas as proibições do trabalho infantil antes dos quatorze anos. A inovação trazida 

foi em relação às garantias ligadas a família e a educação, trazendo proteção para o 

infanto-juvenil e também a assistência estatal para as famílias carentes. 

A Constituição de 1946 foi a primeira a trazer o termo “adolescência”, onde 

institui-se a obrigatoriedade da assistência e a aprendizagem aos trabalhadores 

menores. A Constituição de 1946 trouxe no seu artigo 157, inciso IX  a proibição de 

trabalho a menores de quatorze anos em indústrias insalubres, a mulheres e a 

menores, de dezoito anos e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, 

respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções 

admitidas pelo Juiz competente. (BRASIL, 1946).  

Em 1950 é criada a Santa Casa de Misericórdia, uma das primeiras entidades 

com ações de caráter assistencial no Brasil e com a missão de atender crianças 

carentes. Porém, ao invés proporcionar proteção para o infante e ao adolescente, 

seus integrantes exploravam esses pequenos, obrigando-lhes a trabalharem como 

forma de pagamento da alimentação e moradia que recebiam, uma vez que todos 

que ali estavam encontravam-se em estado de miserabilidades absoluto. 

Em 1960, começava-se uma profunda mudança com a criação da FUNABEM, 

Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, um modelo de orientação na 

assistência social que até então era abandonada, iniciava-se então uma fase na qual 

a criança e o adolescente tinha uma fundação na qual prezava pelo seu bem estar 

                                                             
8 PASSETTI, Edson. Crianças carentes e políticas públicas. In: PRIORE, Mary Del (Org). 

História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92058/constitui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-do-brasil-46
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614336/artigo-157-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-18-de-setembro-de-1946
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614032/inciso-ix-do-artigo-157-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-18-de-setembro-de-1946
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social. E em seguida surgiram as FEBEMs, Fundação Educacional do Bem Estar do 

Menor, em vários Estados, preservando então o direito de ensino educacional para a 

criança e o adolescente. Com a Constituição de 1967, passou a ter como regra a 

idade mínima para o trabalho de doze anos ao invés de quatorze, a qual vigorou até 

1988. 

Só em 1988 é criada uma nova Constituição, onde trouxe vários direitos e 

garantias a crianças e adolescentes. Em seu artigo 6° os direitos sociais, tais como o 

direito à educação, à saúde, ao trabalho, à segurança, à previdência social, à 

proteção a maternidade e à infância, bem como à assistência aos desamparados. 

 

1.2.1- O Trabalho Infantil a partir da Constituição Federal de 1988 

 

Com a Constituição Federal de 1988 passa a se buscar a proteção integral 

para a criança e o adolescente, priorizando a educação em face ao trabalho. O 

artigo 227, da CF de 1988, dispõe: 

 

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 a convivência familiar 
e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 

 

A proteção contra a exploração do trabalho infantil, só surgiu com a 

Constituição Federal, onde entende que todo trabalho realizado por criança e 

adolescente com menos de 16 anos é um trabalho precoce, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos quatorzes anos. O que dispõe o inciso XXXIII, do artigo 7°, da 

Constituição Federal: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...]; 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

  

No mesmo sentido, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

seu artigo 60, que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, 
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salvo na condição de aprendiz. E ainda restringe sua realização em locais 

prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, 

bem como aqueles realizados nos horários e locais que não permita a frequência à 

escola (artigo 67, III, IV do ECA). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, as crianças e os 

adolescentes passaram a ter a proteção integral, que garante todos os direitos 

fundamentais garantidos aos adultos e mais um complexo conjunto de direitos, 

previsto exclusivamente pela razão de sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento tanto físico como intelectual. 

Em 20 de novembro de 1989, foi aprovado a Convenção Internacional dos 

Direitos das Crianças.  

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de 
direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 
196 países. Somente os Estados Unidos não ratificaram a 
Convenção, mas sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção 
ao assinar formalmente o documento. (UNICEF). 

 

A qual trouxe fatores importantes para o desenvolvimento da personalidade 

da criança como, um ambiente harmonioso, convivência entre família, ambiente 

onde haja felicidade, amor, compreensão e proteção. 

No dia 13 de julho de 1990, foi promulgada uma lei específica sobre o direito 

das crianças e dos adolescentes o Estatuto da Criança e do adolescente – ECA.   

 

1.2.2- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 

O Estatuto da criança e do adolescente – ECA foi criado em 1990 através da 

Lei n° 8069, com o objetivo único e claro de se proteger a criança e o adolescente. 

Trás, em seu Artigo 2° a idade que se considera como criança e como 

adolescente: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade.” (Art. 2°, ECA). 

Todas as crianças e adolescente gozam de todos os direitos inerentes da 

pessoa humana, conforme estabelece o ECA . 
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Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas;  
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

Serão aplicadas as medidas de proteção trazidas pelo estatuto sempre que 

forem violadas ou ameaçadas por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.  

Com relação ao trabalho infantil, o ECA trás um capítulo exclusivo, no qual 

deixa claro que é proibido qualquer trabalho antes dos 14 anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz.  

Dispõe do Art. 60 ao 69, sobre a idade mínima para o trabalho, a 

aprendizagem, o menor portador de deficiência, os trabalhos proibidos.  

 

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. 

 

Reitera a necessidade de respeito à condição da criança em 

desenvolvimento, intelectual, moral, social e físico, observando a capacitação 

profissional adequada ao mercado de trabalho. 

Em 1996 foi criado um programa social com o objetivo de tirar as possíveis 

crianças e adolescentes das ruas e também de qualquer exploração de trabalho, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

O qual oferece bolsa às famílias carentes que tenham crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos, com o objetivo de não obter o trabalho precoce dos 

mesmos.   

Em 1999, surge a Convenção 182 da OIT, que disciplina a proibição das 

piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. 

 

 



28 
 

 

1.2.3-  A Convenção 182 da OIT 

 

Convenções são tratos internacionais, que se almejam preparar e motivar a 

criação de um direito global entre os Estados, fomentando a universalização das 

normas da Justiça Social. 

 

Convenções internacionais são normas jurídicas emanadas da 
Conferência Internacional da OIT, destinadas a constituir regras 
gerais e obrigatórias para os Estados deliberantes, que as incluem 
no seu ordenamento interno, observadas as respectivas prescrições 
constitucionais. (NASCIMENTO, 2014, p. 144). 

 

Com a necessidade de um instrumento para coibir as piores formas de 

trabalho infantil, aprova-se a convenção 182 da OIT, pois 

 

Considerando que a efetiva eliminação das piores formas de trabalho 
infantil requer ação imediata e global, que leve em conta a 
importância da educação fundamental e gratuita e a necessidade de 
retirar a criança de todos esses trabalhos, promover sua reabilitação 
e integração social e, ao mesmo tempo, atender as necessidades de 
suas famílias. (OIT - BRASIL). 

 

O diploma citado foi promulgado pelo Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 

2000, e entrou em vigor para o Brasil na mesma data. 

A partir da ratificação dessa Convenção o Brasil se comprometeu a tomar 

medidas rápidas e eficazes tendo como objetivo a eliminação e a proibição das 

piores formas de trabalho infantil.  

 

1.2.4- A Convenção 138 da OIT 

 

A convenção determina a idade mínima para a admissão de emprego. A 

idade não será inferior ao término da escolaridade obrigatória. (OIT, 1973). 

Todo Estado-membro, no qual seja ratificado esta Convenção, deve garantir a 

concreta extirpação do trabalho infantil e arvorar progressivamente a idade mínima 

de aceitação ao trabalho, o qual seja em um nível apropriado ao pleno 

desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente. Trás como principal 

objetivo a segurança e a proteção da criança e do adolescente, para que sua 

infância não seja afetada pelo trabalho precoce. 
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Porem no caso artístico infanto-juvenil, a consolidação trás a possibilidade do 

trabalho inferior a idade mínima, mediante autorização do juiz do trabalho por alvará. 

O judiciário do trabalho libera autorização por regras objetivas, com o propósito de 

garantirem a proteção desses seres em desenvolvimento psíquico e moral.  

 

1.3-  Princípios do Direito do Trabalho aplicados ao Trabalho Infantil 

 

Os princípios podem ser fixados como um agrupamento de condutas 

explícitas ou implícitas no ordenamento jurídico. Assim como as regras, os princípios 

são normas, pois se não fossem não teriam como ser aplicados. 

Os princípios são de grande importância na aplicação do direito, na medida 

em que auxiliam o juiz sentenciar, não restando dúvidas contudo de sua relevância 

para o operador do direito, assim, “Princípios são, dentre as formulações deônticas 

de todo o sistema ético-jurídico, os mais importantes a serem considerados, não só 

pelo aplicador do Direito mas por todos aqueles que, de alguma forma, ao sistema 

jurídico se dirijam.” (NUNES, 2002, p.19) 

Toda interpretação para ser integra deve se levar em consideração os 

princípios, pois nenhuma análise será completa se for desprezado algum, pois os 

princípios sempre vão influir no alcance de todas as normas.  

 

1.3.1- Princípio da Máxima Efetividade 

 

Princípio muito utilizado nos assuntos sobre direitos fundamentais, por atribuir 

uma interpretação mais efetiva das normas. 

A interpretação de uma norma é de fundamental importância, pois objetiva a 

aplicação de tal norma de forma inequívoca, tendo em vista que busca o seu 

verdadeiro significado, a sua essência (COÊLHO, 2011). 

 

O princípio da máxima efetividade na interpretação das normas 
constitucionais, deve-se atribuir-lhes sentido que lhes empreste 
maior eficácia, abandonando os métodos tradicionais, revelando uma 
transformação da própria percepção do papel do direito 
constitucional. Afastando-se dos domínios da ciência política, 
aproximando do direito processual, buscando mecanismos de tutela 
e garantia dos direitos constitucionais; tudo isso, para direcionar a 
efetividade. (SOUZA, 2006, p.27).   
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O princípio da máxima efetividade estabelece que a norma constitucional seja 

interpretada de tal maneira, que se encontre a plena eficácia.  

 

1.3.2- Princípio da Irrenunciabilidade 

 

Tem ênfase em fortalecer a manutenção dos direitos dos trabalhadores, 

assim, evitando que o empregado seja privado das vantagens mais favoráveis a ele, 

garantido pelo direito. Portanto, “Isto significa que, as partes não podem abrir mão 

de direitos de ordem pública os quais, para protegerem os empregado, foram 

criados como um conteúdo mínimo a serem estabelecidos no contrato” (RUY, 2009).  

 

Contudo, podemos observar que o objetivo da irrenunciabilidade é 
limitar a autonomia da vontade das partes, já que não seria viável 
que o ordenamento jurídico, impregnado de normas de tutela do 
trabalhador, principalmente sob sua ótica posta como elo mais fraco 
da relação empregatícia, permitisse que o empregado se despojasse 
de seus direitos indisponíveis motivado pelo temor de não obter o 
emprego ou de perdê-lo, caso não fosse formalizada a renúncia, fato 
que poderia ser aplicado como motivo ensejador da dispensa por 
justa causa, quando o correto se estaria o empregado a garantir os 
direitos próprios indispensáveis. (ALBUQUERQUE, 2015, p.01). 

 

Tal princípio é baseado pela fragilidade do empregado frente ao empregador, 

objetivando igualar as partes do contrato. 

 

1.3.3- Princípio da Razoabilidade 

 

Salienta que na interpretação dos fatos e das normas deve-se prevalecer o 

bom senso. 

 

Razoabilidade é a norma constitucional que estabelece critérios 
formais e materiais para a ponderação de princípios e regras, com o 
que confere lógica aos juízos de valor e estreita o âmbito da 
discricionariedade com base na pauta prevista pela Constituição, 
estando essencialmente ligada ao bom senso maios do que ao 
senso comum. (OLIVEIRA9, 2007, p. 105 apud MARINO, 2014). 

 

                                                             
9 OLIVEIRA, Fábio de. Por uma teoria dos princípios – o princípio constitucional da 

razoabilidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. 
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Percebe-se que o princípio da razoabilidade é um inestimável mecanismo de 

proteção dos direitos fundamentais, por possibilitar a administração da 

discricionariedade das condutas do Poder Público e por atuar como medida com que 

uma norma deve ser analisada no caso concreto para a melhor execução do fim 

constitucional. 

 

1.3.4- Princípio da Primazia da Realidade 

 

O princípio em epígrafe é de grande importância no direito do trabalho, uma 

vez que o empregado é vulnerável em face do empregador, utilizando portanto deste 

e de outros princípios para se obter uma proteção ao empregado contra eventuais 

prejuízos efetuados por patrões má intencionados (HINZ, 2006). 

 

Este princípio regula conflitos entre o que está escrito, acordado e o 
que de fato ocorre como por exemplo: João está contratado com a 
função de vigia mas o mesmo é desvirtuado de função 
constantemente para uma função que o mesmo não é capacitado e 
isto acaba comprometendo seu trabalho como profissional e trazendo 
risco a sua saúde , como também pode ocorrer a hipótese de o 
trabalhador ter um salário na carteira abaixo do que este recebe é o 
chamado “por fora” que tem o fim de burlar o sistema de tributos e 
prejudicar inclusive o trabalhador não depositando seu FGTS 
verdadeiro por assim dizer. (CRUZ, 2016). 

 

A vontade das partes deve prevalecer, ou seja, dá-se mais importância ao 

que foi efetuado, mesmo que não seja cumprido da mesma forma que se estipulou 

por escrito em contrato de trabalho, visando melhores condições aos empregados.  

 

1.3.5- Princípio da Vedação do Retrocesso Social 

 

O referido princípio é de grande importância, não só para o direito do trabalho 

como para todas as áreas, pois traz a proibição de qualquer violação praticada com 

a intenção de supressão ou mesmo restrição dos direitos fundamentais. (SARLET, 

2009, p. 124). 

A proibição do retrocesso encontra-se embasada no sistema constitucional 

como um todo, incluindo o sistema internacional de proteção dos direitos inerentes a 

pessoa humana. Trazendo o dever da progressividade em relação aos direitos 

sociais e consequentemente a proibição do regresso. 
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[...] a proibição de retrocesso atua como baliza para a impugnação 
de medidas que impliquem supressão ou restrição de direitos sociais 
e que possam ser compreendidas como efetiva violação de tais 
direitos, os quais, por sua vez, também não dispõem de uma 
autonomia absoluta no sistema constitucional, sendo, em boa parte e 
em níveis diferenciados, concretizações da própria dignidade da 
pessoa humana. (SARLET, 2009, p. 126). 

 
 

A vedação do retrocesso, contudo vêm para defender os direitos sociais 

garantidos as pessoas. Porém o que se nota é o desrespeito desse princípio, um 

exemplo recente de violação da vedação do retrocesso são as alterações trazidas 

pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT), a qual fez um regresso nos direitos 

dos trabalhadores. 

Há também, uma enorme violação em relação ao trabalho infantil, pois se a 

Constituição Federal de 1988 veda o trabalho antes dos dezoitos anos, salvo na 

condição de aprendiz aos dezesseis anos, não se pode ter exceção para o trabalho 

infantil artístico, que como relatado nesta pesquisa, é um trabalho como outro 

qualquer, que depende do esforço do menor, contudo ocorrendo uma violação à 

infância. 
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2. O TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO X A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA: UMA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SER CRIANÇA 

 

Todas as formas de trabalho infantil, seja ela braçal ou mesmo a artística, 

ferem os direitos humanos, ou seja, é uma violação ao direito de ser criança, pois, 

 

[...] o trabalho infantil viola não só o direito de não trabalhar antes da 
idade mínima estabelecida pela Constituição ou normas que proíbem 
o trabalho noturno, perigoso e insalubre, mas funciona como que 
uma cachoeira de direitos violados, em detrimento a característica da 
indivisibilidade dos direitos humanos. (MACEDO, ACIOLE, 2013, 
p.08). 

 

Para tanto, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 

1989, reconheceu a criança como verdadeiro sujeito de direito, exigindo proteção 

especial e com absoluta prioridade (PIOVESAN10, 2003, apud MACEDO, ACIOLE, 

2013, p.07). 

Toda atividade executada em palcos, teatros, televisão, ou qualquer tipo de 

publicidade envolvendo criança ou adolescente, fica caracterizado como trabalho 

infantil artístico. Como já citado neste trabalho, a idade mínima permitida pela 

Constituição Federal para o trabalho é de 16 anos e 14 na condição de aprendiz. 

A Convenção da OIT nº 138 de 1973, passou a permitir o trabalho infantil 

artístico, mediante análise individual e autorização do juiz, com regras estabelecidas, 

como condições do ambiente e o limite de horas de trabalho.  

 

2.1- Conceito de Dignidade da Pessoa Humana 

 

A dignidade da pessoa esta nas pequenas coisas do dia-a-dia, nas atitudes, 

no amor ao próximo, buscando-se uma sociedade mais digna, justa e solidária. 

(NUNES, 2002, p.IX). 

Dignidade da pessoa humana é algo intrínseco, é o direito que cada ser 

humano tem de ser respeitado pelo Estado e pela sociedade, garantindo-se assim o 

mínimo para a sua própria existência, ou seja, 

 

                                                             
10 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
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[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (SARLET11, apud CROSARA, 2005, p.01). 

 

 “A dignidade existe basicamente para que o individuo, possa realizar total ou 

parcialmente as suas necessidades básicas que tanto precisa, agregado ao seu 

elemento mutável (comunidade e Estado)”. (CROSARA, 2005, p. 01). 

A Dignidade da Pessoa Humana é um princípio fundamental garantido a 

todos os seres humanos, desde ainda no útero materno, tal princípio não se vincula 

e não depende de personalidade jurídica ao titular, a dignidade é algo “natural” que 

ocorre em razão do nascimento com vida. 

 

O indivíduo nasce com integridade física e psíquica, mas chega um 
momento de seu desenvolvimento que seu comportamento, isto é, 
sua liberdade, sua imagem, sua intimidade, sua consciência 

religiosa, científica, espiritual, etc., tudo compõem sua dignidade. 
(NUNES, 2002, p. 49) 

 

O direito a dignidade é um verdadeiro supraprincípio constitucional que 

ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais 

(NUNES, 2002, p. 50).  

 

[...] a dignidade da pessoa humana não é uma criação constitucional, 
pois ela é um desse conceitos a priori, um dado preexistente a toda 
experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana. A 
Constituição, reconhecendo a sua existência e a sua eminência, 
transformou-a num valor supremo da ordem jurídica, quando a 
declara como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 
constituída em Estado Democrático de Direito. (SILVA, 1988). 

 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é de grande relevância no 

ordenamento jurídico brasileiro. Tal é sua importância que vem elencado no artigo 

primeiro da Constituição Federal, como um direito fundamental. (ROSA, NUNES, 

2012). 

                                                             
11 Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constiuição Federal de 1988, pág 60. 
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2.2 - Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente 

 

O princípio citado tem como marco a Constituição Federal de 1988, 

especificamente seu artigo 227, o qual determina ser dever da família juntamente 

com a sociedade e o Estado cuidar e zelar da vida da criança e do adolescente de 

modo geral. 

A proteção integral tem como justificativa a certeza de que crianças e 

adolescentes são cidadãos de direitos, acaba com o pensamento de que sejam 

meros instrumentos de intervenção no mundo adulto. 

 

Deve-se entender a proteção integral como o conjunto de direitos 
que são próprios apenas dos cidadãos imaturos; estes direitos, 
diferentemente daqueles fundamentais reconhecidos a todos os 
cidadãos, concretizam-se em pretensões nem tanto em relação a 
um comportamento negativo (abster-se da violação daqueles 
direitos) quanto a um comportamento positivo por parte da 
autoridade pública e dos outros cidadãos, de regra dos adultos 
encarregados de assegurar esta proteção especial. Em força da 
proteção integral, crianças e adolescentes têm o direito de que os 
adultos façam coisas em favor deles. (CURY12, 2008, p. 36 adup 

NOGUEIRA, 2014, p.01). 
 
 

Todavia, o princípio da proteção integral, orienta a estruturação de todo o 

ordenamento jurídico ordenado para à proteção dos direitos das crianças e 

adolescentes. Uma vez que não são detentores de diferenciar os discernimentos, 

necessitam de um terceiro para que possam resguardar seus direitos fundamentais, 

trazidos pela legislação específica.    

 

2.3- Violação ao Direito de ser Criança 

 

Violação é todo e qualquer acontecimento que ameace ou viole as garantias 

da criança e do adolescente, em virtude da ação ou omissão dos responsáveis, da 

sociedade ou do Estado (Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, 2013, 

p. 01). 

                                                             
12 CURY, Munir (coord.). Estatuto da criança e do adolescente comentado: 

comentários jurídicos e sociais. 9ª ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2008. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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A criança que trabalha sofre sim uma violação de seus direitos. O trabalho só 

será digno quando atender as necessidades descritas em lei. Crianças devem 

freqüentar escolas periodicamente, devem brincar e não serem exploradas como 

fonte de renda. 

  

O trabalho digno é fundamento de uma sociedade livre e justa. E ele 
será digno quando atender às necessidades de expressão das 
pessoas, garantidas condições justas de exercício e de retribuição, 
descritas de forma clara na legislação pátria. Para tanto, é preciso 
que se interiorize os seus valores, inserindo-se na formação 
proporcionada pela escola, como descrito na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. (SANTOS, 2003, p. 01). 

 

O trabalho precoce afasta a criança da escola, o que fere o seu direito à 

educação, fere também o direito ao lazer, pois a criança não tem tempo e nem 

disposição para brincar e se divertir com outras crianças. 

 

O trabalho precoce impede esse processo de desenvolvimento e 
preparação, afastando a criança da escola, no mínimo, dificultando o 
seu aprendizado, e prejudicando o seu desenvolvimento pleno como 
pessoa e cidadã, muitas vezes de forma irreversível, pelas 
repercussões negativas na sua saúde e desenvolvimento físico, 
moral e psíquico. (SANTOS, 2003, p. 01). 

 

 Assim sendo, não cabe trabalho infantil em qualquer hipótese, devendo 

preservar e zelar a vida da criança e do adolescente, garantindo assim seus direitos 

descritos na Magna Carta. 

 

2.4- Sequelas do Trabalho Infantil na Educação 

 

A aprendizagem deve contar com a formação técnica profissional, 

obedecendo sempre às garantias constitucionais, como a frequência no ensino 

regular, as atividades desenvolvidas devem ser compatíveis com o desenvolvimento 

seja da criança ou do adolescente. 

  

Existe hoje um índice de 1,3 milhões de crianças que estudam e 
trabalham. Então você verifica o excesso de cansaço em sala de 
aula, desatenção, dificuldade de se concentrar, dificuldade de 
postura, sono excessivo, emagrecimento precoce, má postura e 
algumas crianças desenvolvem uma irritabilidade excessiva por 
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causa desse estresse físico e emocional ao qual ela é submetida. 
(VIEGAS, 2017, p.01). 

 

Conforme trás a pesquisa efetuada através da Fundação Getúlio Vargas, 

percebe-se que há uma grande desistência de alunos no ensino médio, pois 

abandonam os estudos em razão do trabalho. (MARTINS, 2016, p.01). 

Tal situação causa grandes problemas, pois jovens acabam deixando de lado 

o seu futuro, abandonando o essencial, qual seja a educação básica, para ajudar no 

sustento familiar ou simplesmente para se obter um certo patamar de vida social, 

com o objetivo de adquirir roupas ou acessórios considerados da moda, 

influenciados pela mídia. 

Essa grande evasão de adolescentes das escolas é de grande preocupação, 

pois num futuro próximo se tornaram adultos, a fase correta de se iniciar a vida 

profissional, com responsabilidades, porém ocorrerá que o mercado de trabalho 

estará repleto de pessoas incapacitadas e desqualificadas, gerando salários baixos 

e falta de perspectiva de mudança da vida social.  
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3- O DIREITO DO TRABALHO E O TRABALHO INFANTIL: O ESTRELATO QUE 

SUBTRAI O DIREITO DE SER CRIANÇA 

 

A Constituição Federal sustenta a proibição de qualquer trabalho infantil à 

menores de dezesseis anos, salvo na qualidade de menor aprendiz aos quatorze 

anos. 

Falar em trabalho não significa necessariamente que seja braçal, pode ser 

intelectual ou artístico, é:  

 

[...] toda ação, ou todo esforço, ou todo desenvolvimento ordenado 
de energias do homem, sejam psíquicas, ou sejam corporais, 
dirigidas com um fim econômico, isto é, para produzir uma riqueza ou 
uma utilidade, suscetível de uma avaliação, ou apreciação monetária. 
(SILVA13, 2007, apud STADNICK, 2010). 

 

A sociedade sofre grande abalo psicológico ao se deparar com uma criança 

executando trabalho braçal, porem ao verem artistas mirins nos palcos, nas telas de 

televisores ou cinemas isso muda, passam a achar “lindo” e ter admiração. Mas qual 

o motivo de dois sentimentos tão distintos para uma mesma classificação: Trabalho? 

O que ocorre é que as pessoas ao verem os mirins famosos, criam a ilusão 

de que estão se divertindo ou até mesmo brincando, mas se esquecem que eles 

estão executando um trabalho, como outro qualquer. Essa aceitação pela sociedade 

acaba trazendo ainda mais dificuldades em se acabar com tal pratica. 

A Procuradora do Trabalho e vice- coordenadora da Coordinfância Elisiane 

dos Santos, explica que, 

 

A atividade profissional artística se diferencia de uma manifestação 
artística. Não estamos mais falando da arte no campo educacional, 
pois já exige uma série de responsabilidades por parte da criança e 
do adolescente que desenvolve esse trabalho: eles terão de cumprir 
horários. A atividade tem de ser compatibilizada com a escola, não 
pode trazer qualquer prejuízo ao desenvolvimento físico, psicológico 
ou social das crianças – tratam-se de direitos fundamentais. É 
preciso que seus direitos todos sejam uma preocupação. Crianças 
precisam de convivência social e familiar. Muitas vezes, ficam em 
uma atividade artística intensa e se afastam da família, acabam não 
tendo mais contato com outras crianças, vivem em um mundo de 
adultos. São questões que precisam ser analisadas. Por isso, para 
desenvolver qualquer tipo de trabalho artístico, é necessário que 

                                                             
13 SILVA, Plácido e. Vocabulário Jurídico. 27. Ed. Rio de Janeiro. Forense, 2007. 
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esse trabalho seja autorizado judicialmente. O juiz do Trabalho vai 
analisar as condições pertinentes à saúde, à educação, à formação 
psicológica e moral que devem ser levadas durante o 
desenvolvimento do trabalho. (SANTOS14, apud LIMA). 

 

Trabalho este que muitas vezes causa desequilíbrio emocional, abalo 

psicológico, atraso nos estudos e a “perca” da própria infância. Pois devido à rotina 

de gravações, sessões de fotos, ensaios, viagens, a escola muitas vezes passam 

para o segundo plano. 

 

Essa modalidade de labor é conhecida como um trabalho artístico 
infantil, praticado nos grandes meios de comunicação, e é 
repassado e visto como uma atividade bonita, pura e inocente, 
muitas das vezes é considerada glamour e fama precoce. (COSTA 
R.O., 2017). 

 

Os próprios pais influenciam suas crianças para o trabalho artístico, muitos 

procuram espaço na mídia para seus filhos quando ainda bebes, seja uma sessão 

fotográfica, uma propaganda de frauda, enfim, objetivam o lucro. 

 

Por esta só possibilidade, há quem sustente que não poderia mesmo 
haver trabalho artístico antes da idade mínima legalmente instituída, 
uma vez que isto subtrairia, da criança e do adolescente, o direito de 
brincar, estudar, de não trabalhar e de desenvolvimento físico e 
psicossocial completo. (CORREA, ARRUDA, OLIVEIRA, 2015, p. 
03). 

 

As crianças e os adolescentes devem frequentar às escolas devem brincar, 

pois esses são direitos garantidos a elas. Porem, com o ingresso precoce no 

mercado de trabalho isso nem sempre é a realidade. 

   

O principal impacto do trabalho infanto-juvenil, segundo os 
pesquisadores, ocorre sobre o nível de escolaridade. Há uma estreita 
relação entre a idade de ingresso no trabalho e o grau de instrução. 
Quanto mais tardiamente se dá essa entrada, mais alto é o nível de 
escolaridade atingido. (VIVARTA, 2003, p. 43). 

 

                                                             
14 SANTOS, Elisiane dos. Procuradora do Trabalho e vice-coordenadora do Combate à 

Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho 
(Coordinfância). 
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Ocorre que na maioria das vezes o cansaço, a rotina do trabalho acabam 

prevalecendo ao estudo e ao lazer e com isso prejudicando toda a vida do futuro 

adulto. 

Por mais que a criança tenha talento e até mesmo goste do trabalho artístico, 

não é aceitável que ela se torne a fonte renda fundamental da família, não se deve 

esquecer que se trata apenas de uma criança, a qual deve ter seus direitos 

preservados. 

A influência da televisão na vida dos infantes é muito grande. É comum se 

deparar com crianças na frente de televisores imitando seu ator ou atora preferida, 

querendo ser cantor como seu ídolo, não sabendo distinguir ficção da realidade. 

 

[...] A criança tem de ser criança, conviver com outros meninos e 
meninas, ter seus momentos de lazer, de brincar, e não apenas as 
responsabilidades. Por mais que esse trabalho possa parecer para a 
criança que é uma brincadeira, aí está o grande problema, porque 
ela confunde o sonho e a realidade. A criança ainda não tem uma 
distinção forte entre imaginário e realidade e, caso isso não seja 
observado e tratado de forma adequada, pode trazer uma série de 
transtornos psicológicos. (SANTOS15, apud LIMA). 

 

A mídia, a tecnologia atualmente é fluente na vida das crianças até mais do 

que na dos adultos, é corriqueiro cada vez mais se deparar com crianças de pouca 

idade com celulares, tablets nas mãos, assistindo seus canais favoritos, onde 

almejam ser iguais os personagens.  

Crianças na maioria das vezes não possuem discernimento para diferenciar a 

ficção da realidade e acabam acreditando fielmente no que vêem através das telas, 

e passam a desejar cada vez mais estarem do outro lado, desejam então ser 

famosos. Compartilhando do mesmo entendimento da psicóloga Soraya, que diz: 

 

[...] uma criança não tem como separar a ficção da vida real, pra 
criança o que ela vive é o real o que ela experimenta é o real, ela não 
tem um ego ainda estruturado aponto de ela poder saber o que é real 
e o que não é real, e isso vai ter que ser feito como disse com ajuda 
de um profissional, um terapeuta infantil que vai ajudar a criança 
poder fazer essa separação. Mas até que ponto isso vai ficar 
marcado na personalidade dessa criança, na sua vida adulta não da 
pra ter ideia de como será, pode que com uma boa orientação ela 

                                                             
15 SANTOS, Elisiane dos. Procuradora do Trabalho e vice-coordenadora do Combate à 

Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho 
(Coordinfância). 

https://jus.com.br/tudo/separacao
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entenda, mas não que ela vai fazer essa separação como pode ser 
que não, não se sabe que tipo de estrutura esta sendo formada e 
isso pode mais tarde requerer mais auxilio profissional neste adulto, 
que pode vir a ficar fixado nesta fase de desenvolvimento dele 
quanto criança. (CARDOSO16, apud FIDUNIO, 2014, p.02). 

 

A verdade por trás dos bastidores não é bonita, para se conseguir o trabalho 

já é difícil, ocorrem seleções que muitas das vezes já abalam as crianças, pois 

passam a acharem que não conseguiram porque não são bonitas ou que não são 

capazes. 

As que conseguem entrar necessitam ter muito empenho e dedicação, 

ocorrendo um desgaste físico e psíquico. Os trabalhos são longos, as gravações são 

exaustivas, muitas vezes não sendo respeitados os horários para descanso. 

 

[...] envolver o mundo do glamour, da fama e a questão da expressão 
artística, trata-se de um universo que envolve muitas dúvidas e 
perplexidades. O assunto traz indagações sobre as suas 
possibilidades, as suas proibições, quais os limites de se permitir a 
uma criança trabalhar como artista desde cedo. Todas essas 
reflexões devem ser abordadas justamente para que os atores do 
Sistema de Proteção, em especial do Sistema de Justiça, possam 
melhor refletir, melhor pautar a sua atuação para que essa forma de 
trabalho não ocorra em prejuízo aos demais direitos fundamentais da 
infância [...]. (MARQUES17, apud LIMA).  

 

As crianças como estão exercendo um trabalho, sofrem cobranças, são 

pressionadas a decorarem os roteiros rápidos, na maioria das vezes tais textos são 

passados na hora para a criança, os textos tratados por eles como pequenos 

possuem no mínimo duas folhas. 

As crianças sofrem uma grande pressão por parte do contratante, e se não 

conseguem decorar o texto rápido já são ali mesmo dispensados e na sua frente já é 

chamada outra criança para o papel, a primeira que consegue ter um melhor 

desempenho é a que fica. Com isso causando grandes abalos nas crianças, que 

passam a se sentirem incapazes. E as que conseguem o serviço criam uma 

expectativa que sempre serão famosos e reconhecidos, o que muitas vezes não 

acontece, gerando-se assim abalos futuros.  

                                                             
16 CARDOSO, Soraya Elias. Psicóloga. 
17 MARQUES, Rafael Dias. Procurador do Trabalho e coordenador nacional da 

Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do 
Ministério Público do Trabalho (Coordinfância). 



42 
 

 

 

Sabemos nós que a criança e o adolescente são pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento, que ainda não completaram o 
desenvolvimento biológico, psíquico e social – e, portanto, qualquer 
pressão psicológica, qualquer contato com a fama, com a 
celebrização de uma maneira precoce, sem um trabalho de proteção 
por trás, pode causar inúmeros prejuízos à personalidade. Muitas 
vezes, eles não ocorrem ali, no momento do trabalho, mas vão se 
refletir na vida adulta por intermédio de frustrações, baixa 
autoestima, ostracismos, depressões. Isso porque o trabalho infantil 
artístico envolve o sucesso. E o sucesso pode ser repentino. A 
criança pode ser levada à celebrização em um dia e, no outro, ser 
esquecida. Em sua mente, que ainda está em desenvolvimento, isso 
pode representar um sério prejuízo para a sua afirmação. 
(MARQUES18, apud LIMA). 

 

Muitas dessas crianças ingressam nesse ramo de serviço por quererem 

alcançar o que a sociedade acaba impondo, como o melhor celular, a roupa de 

marca, tanto é verdade que: 

 

Segundo a OIT, quase 40% das crianças que trabalham no Brasil 
são de famílias que não estão abaixo da linha da pobreza. Renato 
Mendes, coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil da OIT no Brasil, explica que "antes o jovem trabalhava para 
complementar a renda básica da família, hoje trabalha para ter 
acesso aos bens resultantes do desenvolvimento, como um celular 
ou uma roupa de marca. Muitas vezes, o trabalho infantil e juvenil 
está mais ligado à necessidade de inclusão social e menos à 
sobrevivência". (BRASILPOST19, 2015, apud MARTINS, 2016).  

 

Resta claro que as crianças não começam a trabalhar artisticamente por 

questão financeira, mas sim por status, por almejar sempre algo melhor. Também 

fica evidente que na maioria das vezes são os próprios pais que incentivam. 

 

É preciso destacar, que os pais das estrelas mirins, são os que 
costumam ser os principais motivadores dessa modalidade de 
trabalho infantil, independentemente da renda familiar. Muitas vezes 
pressionam os filhos para que sigam a carreira artística, e acabam 
posteriormente, virando empresários e administrando a carreira de 
seus filhos. (MARTINS, 2016). 

 

                                                             
18 Idem. 
19 BRASILPOST. Mc Melody e o pancadão da infância roubada. Disponível em: < 

http://www.brasilpost.com.br/carlos-bezerra-jr/mc-melody-e-opancadaoda_b_7164934.html> 
Acesso em 01 maio 2015. 

http://www.brasilpost.com.br/carlos-bezerra-jr/mc-melody-e-opancadaoda_b_7164934.html
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Os pais acabam impondo objetivos para suas crianças, muitas das vezes 

repassam um sonho próprio que não se concretizou, para seus filhos, tendo como 

algo que naquele momento deverá dar certo, já que tempos atrás não deu. 

Hoje em dia é cada vez mais comum ver crianças participando de novelas 

com cenários impróprios para a idade, em ambientes voltado para adultos, como 

cenas sexuais, de tráficos, de mortes, onde não estão sendo levados em 

consideração os direitos infantis, não se preservando a criança. 

No Brasil, esta comum o ramo de MCs mirins, percebe-se os próprios pais 

incentivando suas crianças, gravando clips de sensualidade com roupas 

inadequadas para a idade e letras de músicas impróprias. 

O Procurador do Trabalho e coordenador nacional da Coordenadoria de 

Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do Ministério 

Público do Trabalho (Coordinfância) Rafael Dias Marques faz jus da seguinte 

opinião:  

 

Sem dúvida, a questão dos MCs representa uma questão vedada 
pelo ordenamento jurídico. Não cai na exceção. A exceção acontece 
quando há proteção, que a hipótese laboral aconteça sem prejuízos 
aos demais direitos das crianças. Os casos dos MCs demonstram 
que esses direitos não estão sendo observados. Primeiro, por expor 
a criança e o adolescente a letras e a ambientes extremamente 
inadequados para o seu desenvolvimento moral. É preciso uma 
resposta dura do Sistema Jurídico para não possibilitar esse tipo de 
prática laboral. (MARQUES20, apud LIMA). 

 

Indaga ainda que, 

 

O trabalho artístico precisa ser bem incorporado pela psique infantil, 
principalmente quando sabemos que muitas carreiras são fugazes e 
elas podem se frustrar. Há crianças que choram, outras que 
somatizam, confundem os papéis. Muitas vezes as pessoas só 
conseguem ver o lado da fama e esquecem o custo que isso pode 
ter, porque prejuízos não acontecem de imediato. Eles vão sendo 
acumulados e começam a aparecer na vida adulta. (MARQUES, 
2017). 

 

                                                             
20 MARQUES, Rafael Dias. Procurador do Trabalho e coordenador nacional da 

Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do 
Ministério Público do Trabalho (Coordinfância). 
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O trabalho infantil artístico na maioria das vezes visa apenas o retorno 

financeiro que dará para a família, com isso deixando de ser observados os direitos 

e garantias das crianças e adolescentes. 

Ficando evidente a falta de proteção por parte do Estado e da própria família 

dos artistas mirins, causando muitas vezes problemas irreversíveis na fase adulta. 

 

3.1- Competência para Alvará 

 

Vários são os entendimentos, há que, diga que a Justiça comum é a 

competente. Não obstante o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990), 

trás em seu artigo 146 e 149, inciso II, alínea “a”, que cabe ao juiz da infância e 

juventude autorizar ou não o trabalho artístico de menores de dezesseis anos de 

idade, como pode ser visto pela norma supracitada: 

 

Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e 
da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de 
organização judiciária local. 
[...] 
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de 
portaria, ou autorizar, mediante alvará: 
II - a participação de criança e adolescente em: 
espetáculos públicos e seus ensaios;  

 

Em contrapartida o trabalho infantil é de competência material da Justiça do 

trabalho, pois cabe a essa justiça a autorização quando envolver qualquer relação 

de trabalho.  

Concerne, portanto, defender que o órgão competente para tal ato é 

realmente a Justiça do Trabalho, conforme redação do artigo 114, inciso I, da 

Constituição Federal, o qual foi alterado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
[...] 
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma 
da lei. 
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Portanto, não há o que se discutir em relação a competência, uma vez que a 

Magna Carta deve ser respeitada na sua integralidade, e todas as outras normas 

devem respeitá-la. Tais controvérsias foram analisadas pelo STF,  

 

Sobre essa controvérsia, destaque-se que atualmente o Supremo 
Tribunal Federal, por meio Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental – ADPF nº 361, foi instado a decidir sobre qual juízo é 
o competente para autorizar o trabalho artístico infantil. A ação 
ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – 
ANAMATRA defende que o art. 149 da Lei nº 8.069/1990 não teria 
sido recepcionado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, pois, 
como já observado a cima, essa alteração constitucional fez com que 
a Justiça do Trabalho fosse a competente para toda e qualquer ação 
sobre relação de trabalho, não só relação de emprego como outrora. 
Essa ação encontra-se pendente de decisão. (COSTA E.I.R., 2016). 

 

Com base em informações retiradas do TJDFT, para requerer o alvará pelo 

juiz é necessário: 

 

Qualificação completa do requerente, faixa etária pretendida para o 
público, nome e descrição completa do evento, data, horário de início 
e término, bem como o local onde será realizado, cópia do contrato 
social e CNPJ da empresa, no caso de pessoa jurídica, ou de 
documento oficial de identificação, CPF e comprovante de 
residência, se pessoa física.  
Nos casos em que crianças e adolescentes participem de 
espetáculo, publicidade ou filmagem, é necessária a autorização dos 
pais ou responsáveis legais, bem como a juntada dos documentos de 
identificação da pessoa que está autorizando e do autorizado, cópia 
do laudo técnico ou alvará expedido pelos órgãos competentes do 
Governo do Distrito Federal, que deverá estar em conformidade com 
o requerimento interposto na VIJ em relação ao dia e horário do 
evento. 
Ciência da proibição de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar 
bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, nos termos da Lei 
13.106/2015, além da declaração do compromisso de cumprir as 
normas de prevenção contidas no Título III da Parte Geral da Lei 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (TJDFT). 

 

É assegurado pela Constituição Federal nos artigos 21, inciso XVI, 220 e 221 

e a Lei nº 8069/1990 nos seus artigos 74 e 76 a regulamentação televisiva que 

objetiva preservar a criança e o adolescente, protegendo a qualidade de pessoas em 

desenvolvimento que são, portanto sendo vedado o acesso a material de conteúdo 

impróprio e incompatível a dignidade dos mesmos.  

A Justiça do Trabalho considera inaceitável que em pleno século XXI, que o 

trabalho precoce destrua a infância e a perspectiva de um futuro da criança e do 
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adolescente, sendo incontestável a falta de proteção e preservação dos direitos 

humanos fundamentais. (CONJUR, 2017).  

O trabalho infantil artístico pode ser liberado como uma exceção, conforme 

dispõe o artigo 8º da OIT: 

 

A autoridade competente poderá conceder, mediante prévia consulta 
às organizações interessadas de empregadores e de trabalhadores, 
quando tais organizações existirem, por meio de permissões 
individuais, exceções à proibição de ser admitido ao emprego ou de 
trabalhar, que prevê o artigo 2 da presente Convenção, no caso de 
finalidades tais como as de participar em representações artísticas. 
(OIT, 1973). 

 

A regra geral é a proibição do trabalho infantil, porem há exceções em casos 

específicos e analisados pelo juiz, sendo necessário ambiente propício e atividades 

pertinentes a idade.  

 

Mas essa permissão só pode ser dada se houver alguns requisitos, 
que vão proteger integralmente e com prioridade absoluta a criança e 
o adolescente, como por exemplo a compatibilidade com o horário 
escolar, o tempo para repouso e lazer, e alimentação adequada. 
(MARQUES21, apud FIDUNIO, 2014, p.01).  

 

Isso porque devem ser priorizadas na vida das crianças e dos adolescentes 

as atividades relacionadas com sua formação, tanto psicológica, mental, intelectual e 

moral. 

 

3.2- Casos em Evidência 

 

No Brasil existem muitos casos de trabalho infantil artístico, casos que por 

sinal estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho, por 

desrespeitarem as garantias fundamentais.  

 

3.2.1- Mc Melody 

 

                                                             
21 MARQUES, Rafael Dias. Procurador do Trabalho e coordenador nacional da 

Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do 
Ministério Público do Trabalho (Coordinfância). 
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Gabriela de Abreu Severino, oito anos de idade, funkeira mirim incentivada 

pelo pai Thiago Abreu também funkeiro.  

O Ministério Público abriu um inquérito para investigação sobre "forte conteúdo 

erótico e de apelos sexuais" em músicas e coreografias de crianças e adolescentes 

músicos, entre elas esta a Mc Melody. A investigação analisa a violação ao direito ao 

respeito à dignidade da criança e do adolescente. 

O funkeiro Mc Belinho, pai de Melody, também foi citado pelo inquérito do MP, 

pois não cumpriu o que determina o artigo 4º do ECA, o qual diz: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 

 

O pai que tem o dever de zelar pela imagem e dignidade da filha é quem 

influência nas letras das músicas e nas vestimentas da criança. 

O Inquérito instaurado é decorrência de denúncia e representações realizadas 

na Ouvidoria do Ministério Público por cidadãos que pedem que seja feito alguma 

coisa em respeito às exposições dessas crianças. 

São investigados casos de crianças e adolescentes que cantam e interpretam 

coreografias inadequadas para a idade e principalmente por conterem cenas muitas 

vezes eróticas e sexuais. 

Casos como da Mc Melody devem ser proibidos, conforme concordâncias das 

palavras do Promotor de Justiça, Eduardo Dias de Souza Ferreira, alem de ferir os 

direitos dela, servem como mau exemplo para outras crianças e adolescentes, por 

produzirem impacto nocivo ao desenvolvimento desse público, afetando tanto quem 

os exibem quanto aqueles que o acessam. 

A liberdade de expressão também é um direito garantido a todos, desde que 

não agrida a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

resultando em violação da imagem, valores e crenças.  

O Promotor complementa dizendo que “A prática veiculada nesses vídeos e 

letras exacerbam a sexualidade e fazem com que todo o esforço de políticas e 

programas de prevenção contra DST-Aids e gravidez na adolescência pareçam 

piada”. 
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3.2.2- A Precocidade de Bruna Marquezine 

 

Marquezine iniciou carreira aos quatro anos de idade, começou a 

protagonizar nas novelas desde os seis anos, a fama para Bruna é algo corriqueiro, 

desde sempre teve o apoio da família, para seguir a carreira de atriz. 

A interpretação de Bruna, na novela Mulheres Apaixonadas (2003) atuando 

como a menina Salete, foi de grande importância para a sua carreira, pois já atuava 

com grandes nomes da TV brasileira. 

Em 2005, atuou na novela América, interpretou Maria Flor, uma menina cega, 

a qual lhe rendeu o prêmio de melhor artista mirim no Domingão do Faustão, desde 

então sempre esteve contracenando nas novelas da emissora globo. 

Bruna Marquezine é um exemplo claro de trabalho que se iniciou na infância 

perdurou a adolescência e ainda está presente até hoje na sua juventude, a atriz 

conseguiu se estabilizar na emissora que a lançou. 

 

3.2.3- Felipe Paulino da Silva 

 

Com apenas oito anos de idade contracenou em uma das cenas mais fortes e 

impactantes do cinema brasileiro no filme Cidade de Deus, trabalhou em um 

ambiente totalmente inadequada para uma criança. 

Felipe declara no “Seminário Trabalho Infantil Artístico: Entre o Sonho e a 

Realidade”22, realizado nos dias 18 e 19 de junho em São Paulo, que “[...]chorou de 

verdade por causa do tiro no pé” e que hoje já adulto, não teria coragem de deixar 

seu filho fazer uma cena tão forte quanto. Relata ainda que por morar na favela tal 

cenário faz parte do seu dia-a-dia. (Lima) 

Ocorre que para a gravação dessa cena, a produtora do elenco Fátima 

Toledo instigou o menino a imaginar a morte da própria mãe, forçando assim o 

emocional e resultando num drama tão real. Felipe declara que, 

 

Filmar aquela cena foi um dos grandes traumas da minha vida. A 
preparadora de elenco fazia uns exercícios muito loucos para que eu 
tivesse medo do Leandro Firmino (ator que interpretou o personagem 
Zé Pequeno). A gente não podia almoçar junto, me deixavam em um 

                                                             
22 Seminário disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aybSVMewLXw&t=1955s. 

Acesso em 24 Nov 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=aybSVMewLXw&t=1955s
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quarto escuro, acendiam a luz de repente e o Leandro estava lá. 
Aquilo ficou na minha mente por muito tempo. (MARQUES, 2017). 

 

 Contrariando todos os princípios e normas com tal atitude, levando o mirim a 

confundir a realidade com a ficção. As crianças não podem ser expostas a cenas 

fortes quanto foi essa, correndo o risco de sofrer abalo emocional e psíquico 

irreversíveis. 

O menino enfrentou problemas pela má administração financeira e de sua 

carreira artística de seu pai, o qual fez más aplicações do valor auferido pelo 

trabalho realizado na gravação do filme, não tendo sobrado valor algum para Felipe. 

Ex-ator já trabalhou como jovem aprendiz e um hotel e segue batalhando. 

Hoje aos 23 anos, o rapaz voltou para o teatro, ele é grato pelas 

oportunidades que o teatro lhe forneceu, e acredita que é uma grande conquista e 

oportunidade para quem veio de uma família de classe pobre como a dele. 

(MARQUES, 2017).  

 

3.2.4- Maisa Silva 

 

A menina Maisa descoberta nos palcos da emissora Record, com três anos 

de idade, onde participou de um programa de calouros mirins apresentado pelo Raul 

Gil. Com seu jeitinho meigo atraiu o carisma de todos. 

Tornou-se então assistente de palco do programa, onde cantava, dançava, 

homenageava cantores, atores, fazendo o maior sucesso com os telespectadores 

por sua inteligência estimável. 

Silvio Santos se encantou com a menina e a convidou para apresentar o 

programa Bom dia & Cia, no SBT. Logo mais passou a atuar ao lado do patrão, com 

um estilo definido por ele, o qual era seus cabelos cacheados perfeitamente, vestido 

rodado e sapatinho de verniz.  

Portanto, após alguns episódios tidos como impróprios, a Justiça a proibiu de 

trabalhar por algumas semanas.  

 

[...] ofício do Ministério Público enviado ao Ministério das 
Comunicações tem o objetivo de instruir o Inquérito Civil Público, 
aberto pelo próprio MPF, para investigar se a aparição da menina 
nas edições do Programa Silvio Santos não observaram o direito à 
liberdade e o respeito à dignidade do ser humano em 
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desenvolvimento, garantidos pela Constituição e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. (CONJUR, 2009). 

 

A Promotoria da Infância e da Juventude entende que há indícios de que a 

empresa de televisão está violando direitos garantidos pela Constituição Federal e 

pelo ECA. (CONJUR, 2009). 

Em 2012, Maisa trocou os palcos pela carreira de atriz, contracenando na 

novela Carrossel. Também já participou de filmes e realizou gravação de cd. Os pais 

de Maisa, a oito anos deixaram seus serviços, ele técnico de telefonia e ela 

comerciante, para cuidar da carreira da filha. 

Atualmente Maisa completou quinze anos e comemorou com uma grande e 

luxuosa festa, onde contou com a presença de vários famosos da emissora SBT.  

 

3.2.5- Fernando Ramos da Silva 

 

Ator que ainda muito jovem, se tornou famoso da noite para o dia, 

protagonizando em “pixote, a lei do mais fraco” no ano de 1980. Essa fama 

repentina, contracenando ao lado de Marília Pêra parecia que iria mudar a vida do 

menino da periferia, porém Fernando não conseguiu se firmara na carreira artística, 

envolvendo-se no mundo do crime. 

Com dezesseis anos foi preso ao assaltar uma casa, passou dois dias 

internado da Febem, em seguida entregue à custódia da mãe. Pouco tempo depois 

vendeu a própria casa e com o dinheiro voltou para a favela. No ano seguinte foi 

preso novamente, por porte ilegal de arma e ao completar dezoito anos foi preso por 

porte ilegal de drogas23. 

Fernando morreu no ano de 1987, aos dezenove anos, em uma troca de tiros 

com a Polícia Militar. Ele e mais quatro amigos assaltaram uma empresa, levando 

570 mil cruzados, e foram perseguidos e cercados pela polícia. A Perícia feita no 

corpo de Fernando apontou que levou oito tiros24. (AGÊNCIA O GLOBO, 2017). 

  

 

                                                             
23 Matéria disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/sucesso-de-
fernando-ramos-da-silva-em-pixote-nao-livrou-do-mundo-do-crime-
21630616#ixzz4zkqlsS1t . Acesso em: 28 nov 2017. 
24 Idem. 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/sucesso-de-fernando-ramos-da-silva-em-pixote-nao-livrou-do-mundo-do-crime-21630616#ixzz4zkqlsS1t
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/sucesso-de-fernando-ramos-da-silva-em-pixote-nao-livrou-do-mundo-do-crime-21630616#ixzz4zkqlsS1t
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/sucesso-de-fernando-ramos-da-silva-em-pixote-nao-livrou-do-mundo-do-crime-21630616#ixzz4zkqlsS1t
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  3.3- Consequências Geradas pelo Trabalho Precoce 

 

É notório a aceitação da sociedade pelo trabalho infantil artístico, porem entre 

os juristas e psicólogos esses assunto é tratado diferente, isso em razão de que 

crianças não devem ser tratados como mini adultos, mas sim como o ser humano 

frágil e sensível que é, pois o trabalho precoce pode gerar consequências negativas 

para a criança. 

Conforme declara a psicóloga e especialista em Neuropsicopedagogia 

Institucional e em Psicologia Escolar Cíntia, “Essa situação, acarretará prejuízos ao 

desenvolvimento emocional e social da criança e vai gerar diminuição da 

autoestima, maior agressividade, danos à saúde física e problemas 

socioeconômicos, como o subemprego na fase adulta”. (VIEGAS, 2017, p.01) 

O trabalho precoce acaba reduzindo o tempo que a criança tem de passar 

com seus familiares, uma vez que deve se dedicar as gravações, alguns trabalhos 

exigem viagens entre outras causas decorrentes do exercício da profissão. 

Muitas vezes acabam causando a desvinculação da escola, ocasionando 

prejuízos na educação, por falta de tempo hábil em virtude de sua rotina. A criança 

também passa a ter uma vida privada, não podendo desfrutar de sua infância, pois 

com a fama o assédio muitas vezes acaba obrigando a ficarem reservada evitando 

lugares públicos, como parques, shopping, cinemas, etc., resultando em uma 

infância restrita. 

Uma das maiores preocupações se encontra em relação à moral, uma vez 

que existem muitas cenas de violências com participação de crianças, como o caso 

evidente do Felipe Paulino da Silva no filme “Cidade de Deus” supracitado neste 

trabalho, podendo causar danos psicológicos na criança. Posto que, crianças não 

possuem discernimento para distinguir realidade de ficção. 

  

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante a pesquisa, nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro, trás a idade 

mínima admitida para o trabalho, sendo dezesseis anos, com exceção do jovem 

aprendiz aos quatorze anos, portanto acreditamos que essa norma, deve ser 

referência para qualquer tipo de trabalho. 

As normas brasileiras definem garantias para a criança e ao adolescente, tal 

como, a proteção integral infantil, normatizado pela Constituição Federal em seu 

artigo 227, o dispositivo citado estabelece regras e princípios determinantes para o 

efetivo resguardo dos direitos, sendo eles, o direito à vida, a saúde, à alimentação, 

ao lazer, a dignidade, etc. reforçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A responsabilidade pelo cumprimento dos direitos pertinentes a criança e ao 

adolescente, não é somente da família, ficando claro também o dever do Estado, da 

sociedade de modo geral, os quais têm importante função de observar o 

desenvolvimento físico, moral e psicológico do infanto-juvenil. 

Por conseguinte, no trabalho infantil artístico, é notório que a sociedade de 

um modo inconsciente acaba influenciando o trabalho dos mirins, pois ao não terem 

uma visão de que a laboração artística é a mesma que qualquer outra infantil, com 

os mesmos danos e prejuízos, torna-se uma das maiores responsáveis pela 

exploração do trabalho infantil no país. 

Desse modo, observa-se que a exposição precoce pode ser prejudicial para a 

criança e o adolescente, pela sua exposição na sociedade causada pela fama, 

tendo, portanto privada a sua infância. 

Conforme descrito anteriormente, o trabalho infantil fica vedado pela 

Constituição Federal para o menor de 16 anos de idade ou 14 no caso do aprendiz, 

não obstante ao ramo do trabalho artístico tem-se a possibilidade de trabalho pelos 

mirins mediante expedição do alvará por parte do juiz do trabalho, sendo analisado o 

caso individual.  

Percebeu-se, contudo que não há uma legislação específica para o trabalho 

infantil artístico. Conclui-se, portanto a necessidade de uma lei própria, e uma 
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fiscalização mais eficaz tanto pela sociedade, por meio de denúncias, quanto pelo 

Ministério Público, mediante iniciativa direta, objetivando sempre a proteção da 

criança e do adolescente.   
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