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APRESENTAÇÃO
Quando se pensou, há alguns anos, em editar a revista jurídica da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região — Amatra XV, escolheu-se, como norte,
a doutrina de vanguarda. Com isso, buscava-se fomentar a reflexão, instigar o leitor a
conhecer novos paradigmas doutrinários, do Brasil e do exterior. Em outras palavras,
a Revista da Amatra XV nasceu com o compromisso de soprar novos ares, com textos
jurídicos de rigorosa qualidade.
Ao se pensar no terceiro número, lançou-se a ideia de uma edição temática, ou seja,
com artigos concentrados em um mesmo assunto, a ser abordado de diversas formas,
inclusive valendo-se da interdisciplinaridade. O tema proposto foi o do trabalho infanto-juvenil. Este também é o foco de um dos eventos de maior repercussão dentre os inúmeros
que a Amatra XV organiza: o Seminário Nacional sobre o Trabalho Infanto-Juvenil, que chega,
neste ano de 2010, à sua terceira edição.
São notáveis estudiosos que trazem sua contribuição para este terceiro número da
Revista da Amatra XV. Um deles, sobretudo, merece especialíssima menção: o venerável
professor Oris de Oliveira, cujos conhecimentos, fruto de décadas de dedicação ao tema,
uma vez mais, são postos ao leitor com formidável clareza.
O juiz José Roberto Dantas Oliva, nos prolegômenos de seu livro O Princípio da
Proteção Integral e o Trabalho da Criança e do Adolescente no Brasil, expõe que sua motivação
para explorar o assunto nasceu da insatisfação com uma sentença que proferiu no início
de sua carreira como magistrado. Na referida sentença — cuja reforma em instância superior
ele até hoje comemora —, o juiz Oliva deixou de reconhecer o vínculo de emprego de um
pretenso menor aprendiz.
A insistente reflexão ao longo dos anos o fez rever seu posicionamento, o levou à
pesquisa que resultou em obra jurídica. E mais, trouxe para a Amatra XV a formidável
oportunidade, não só de lançar este terceiro número de sua revista jurídica, mas de vir a
fazê-lo por ocasião de seu III Seminário Nacional dedicado ao tema. Os primeiros lampejos
de inconformismo do juiz Oliva com sua decisão, comparados à grandiosidade do seminário
e do lançamento conjunto dessa obra, fazem recordar as palavras do poeta João Cabral de
Melo Neto, dedicadas ao toureiro espanhol Manolete, aquele que deu “à vertigem,
geometria”.
Dessa sinuosa geometria que são os temas a que se dedica o Direito Social, a Amatra
XV faz publicar, com orgulho, os presentes estudos, certa de seu propósito de promover
o conhecimento e o debate sobre o trabalho infanto-juvenil.
Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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LOS MENORES EXTRANJEROS

Joaquín Pérez Rey
En Pakistán, como en otros países, la esclavitud sobrevive.
Los niños pobres son objetos descartables.
Cuando Iqbal Maiz tenía cuatro años, sus padres lo vendieron por quince dólares.
Lo compró un fabricante de alfombras.
Encadenado al telar trabajaba catorce horas por día.
A los diez años, Iqbal tenía espalda de jorobado y pulmones de viejo.
Entonces huyó y viajó y se convirtió en el portavoz de los niños esclavos de Pakistán.
En 1995, cuando tenía doce años, un balazo lo volteó de la bicicleta.

Las edades de Iqbal, Eduardo Galeano
1. El menor inmigrante entr
otección y la rrepr
epr
esión
entree la pr
protección
epresión
El menor, el niño, por razones sencillas de comprender, constituye un sujeto al que
el Derecho tradicionalmente ha reservado un tratamiento tuitivo en el intento de protegerle
de las numerosas agresiones que, en todos los órdenes de la vida, pueden recaer sobre él
y frente a las que sus posibilidades de autotutela son ínfimas. La protección jurídica del
menor se torna aquí imprescindible para tutelar a un sujeto especialmente débil. Pero el
garantismo jurídico del que es beneficiario el menor, conviene no perderlo de vista, es
también expresión de que las amenazas que sobre él se ciernen son numerosas, sobre todo
en el marco de las sociedades contemporáneas globalizadas donde la posición del menor
es sumamente delicada.
La protección jurídica del menor es, por tanto, expresión de un particularismo jurídico
que nos advierte, desde la propia norma internacional, que el niño, dada su falta de madurez
física y mental, necesita cuidados especiales, incluida la debida protección legal(1). En el
caso, además, del menor migrante, del que nos ocupamos en estas líneas, es especialmente
importante reparar en el art. 20.1 CDN, del que el niño inmigrante constituye una de sus
más claras plasmaciones fácticas y según el que: “Los niños temporal o permanentemente
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese
(1) Como recuerda el Preámbulo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y ratificada
por España el 30 de noviembre de 1990 (CDN de aquí en adelante).
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medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Nuestra CE,
por su parte, advierte que los niños gozarán de la protección prevista en los tratados
internacionales que velan por sus derechos (art. 39.4). Como se puede comprobar, sin
apenas esfuerzos, las declaraciones jurídicas se sitúan respecto al menor en una clara
posición protectora o tuitiva coherente sin duda con la vulnerabilidad propia del niño. Y
esta postura protectora apenas puede ofrecer resistencias pues el binomio menor/
vulnerabilidad es incuestionable.
Mayores problemas ofrece la naturaleza tuitiva de los normas dedicadas a la protección
de la infancia cuando el menor, dejando de ser considerado en abstracto, se toma en
cuenta desde alguna perspectiva particular que califica su actividad: el menor que delinque,
el menor que trabaja(2) o, como en nuestro caso, el menor que inmigra. En estas hipótesis,
y no sólo en éstas, la predisposición protectora de las normas consagradas a velar por los
niños se entrecruza con valoraciones normativas presididas por otros objetivos, en ocasiones
claramente restrictivos, que no siempre se compadecen con la finalidad de proteger al
menor y, a veces, se contradicen con ella.
Si nos centramos en la realidad migratoria de los menores, esta diversidad de realidades
normativas puede apreciarse con nitidez. La protección del menor frecuentemente se
desdibuja en un entorno en el que los Estados con más recursos suelen comportarse con
arreglo a pautas claramente restrictivas: el de la inmigración, terreno en el que el control
de los flujos migratorios y la seguridad fronteriza son los ejes de una política esencialmente
represiva en la que parece volcada la UE y que, desde luego, alcanza a los menores(3). El
choque de realidades normativas no solo es frecuente, sino que además es común que se
salde en claro perjuicio del espíritu que anima la legislación protectora de la infancia y en
beneficio del hermetismo fronterizo. Como ha dicho de forma especialmente lúcida el
Defensor del Pueblo andaluz, los países más desarrollados “a la hora de afrontar el fenómeno
de las migraciones de menores, parece como si sólo fueran capaces de vislumbrar al
inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar, mientras un velo les
oculta al menor que demanda su amparo y protección. Quizás sea por ello que la legislación
que se pretende aplicar a estos menores inmigrantes sea con preferencia la de extranjería
y no la de protección de menores”(4).
El tratamiento del menor desde su consideración exclusiva como inmigrante, sin
atención a su edad o falta de madurez suele, incluso, azuzarse desde determinadas
apreciaciones, a veces con fuerte resonancia mediática, para las que la niñez es poco más
que mera estratagema para la permanencia en el país del propio menor no acompañado o
de sus familiares que lo usan como instrumento para evitar la expulsión(5), cuando no una
(2) Vid. ALBA, L. Mora Cabello de. La explotación infantil y el derecho del trabajo. RDS, n. 25, 2004. p. 111 y ss.
(3) GRAU, A. Baylos. Inmigración y derechos sindicales. Albacete: Bomarzo, 2009. p. 26-28.
(4) Vid la presentación al Informe del Defensor del Pueblo de Andalucía “Menores inmigrantes en Andalucía. La atención
en los centros de protección de menores”, enero 2004.
(5) Puede traerse aquí a colación el muy llamativo caso de los llamados “niños refugiados apáticos” de Suecia. En otoño de
2004, hijos de refugiados solicitantes de asilo cayeron en una profunda depresión, dejaron de comer, y de mostrar cualquier
tipo de reacción, pasando los días tumbados en la cama con ojos inexpresivos mirando al vacío, siendo incluso algunos de
ellos hospitalizados para recibir alimentación intravenosa. El fenómeno se explicó, por algunos, como consecuencia de la
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circunstancia que facilita la delincuencia sin asumir riesgos. Más extraño es, sin embargo,
considerar la especialidad vulnerabilidad de los menores y su poca capacidad
de discernimiento frente al mensaje publicitario que todo lo inunda y que impone pautas
de consumo a las que creen será fácil acceder al otro lado de la frontera. Tampoco se suele
reparar en la repercusión especialmente intensa que el choque de culturas tiene en los
niños, cuyo comportamiento puede estar muy influenciado por el sufrimiento que genera
la amenaza de la identidad cultural(6). No en vano la propia CDN impone que al considerar
soluciones para los menores “se prestará particular atención a la conveniencia de que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”
(art. 20.3). Se trata, en fin, de la plasmación de una infancia perdida de forma apresurada,
de una entrada forzada y anticipada en la edad madura que la legislación no puede limitarse
a convalidar tratando a estos sujetos cual adultos o, aún peor, cual adultos migrantes
despojados de derechos y “clandestinizados”(7).
2. Menor
es inmigrantes en E
spaña
Menores
España
En España, en los últimos años, el debate acerca de los menores inmigrantes ha
tenido una especial relevancia derivada sobre todo de la presión asistencial que la llegada
de los mismos a las costas españolas ha creado en determinadas Comunidades Autónomas,
como es el caso de Canarias(8). No en vano algunos sectores de la representación política
de esta Comunidad se han mostrado especialmente sensibles en el proceso de reforma de
la LOEX para que la misma diera soluciones al problema de los menores inmigrantes,
buscando la implicación del Estado en el tratamiento de los menores no acompañados(9).
Incluso no creemos que sea desacertado mantener que la aprobación de la LO n. 2/09 ha
dependido, en buena parte y por lo que a los equilibrios políticos se refiere, de la solución
incertidumbre que genera el retraso en resolver las solicitudes de asilo; mientras que otros consideraron esta apatía fingida
o provocada por los propios padres. La investigación oficial, que bien podría haber inspirado algunos pasajes de las conocidas novelas de Stieg Larsson, estuvo rodeada de escándalos por la presunta complicidad de la psiquiatra infantil encargada de las pesquisas con la ministra de migración y la acusación de fraude que vertieron sobres los niños y sus padres sin
pruebas concluyentes, vid. el trabajo de HELLGREN, Z. Los límites de la solidaridad. Sin papeles y niños refugiados apáticos en la sociedad de bienestar sueca. En: SUÁREZ-NAVAZ, L.; MACIÁ PAREJA, R.; GARCÍA, A. Moreno (eds.). Las
luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos, traficantes de
sueños. Madrid, 2007. p. 105-131, para la descripción del suceso y su investigación vid, p. 121-125.
(6) Vid. BENEITEZ, M. J. Bernuz. La responsabilidad del Estado receptor en relación a la “segunda generación” de inmigrantes: la irrealidad de sus derechos como causa de exclusión social. En: SOLA, N. Fernández; GARCÍA, M. Calvo
(coords.). Inmigración y derechos. Segundas jornadas derechos humanos y libertades fundamentales. Zaragoza: Mira, 2001. p. 183.
(7) Acerca de la reconducción de las migraciones en los países ricos hacia mecanismos de explotación del excedente, procurando un proceso activo de inclusión del trabajo migrante por medio de su clandestinización, vid. MEZZADRA, S.
Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Traficantes de sueños. Madrid, 2005. p.148, quien trae a colación a
GENOVA, N. P. de Migrant “illegality” and deportability in everyday life. Annual Review of Anthropology, XXXI, 2002.
(8) Vid., por ejemplo la nota de Europa Press de 15 de junio de 2005, en la que se informa que el Fiscal General del Estado
Conde-Pumpido admite la “saturación” de menores inmigrantes en Canarias y aboga por la “cooperación internacional”.
Como es bien conocido el traslado de menores a centros de la Península viene desde hace algún tiempo practicándo
se como fórmula para descongestionar a la administración canaria que ha suscrito acuerdos con el Gobierno central con
este objetivo de traslado de menores a otras partes de España, vid., por ejemplo, la información de Público de 3 de diciembre de 2008 bajo el titular “Canarias enviará a la península a 500 menores inmigrantes”.
(9) Vid., por ejemplo, la información del Diario de Las Palmas fechada el 9 de septiembre de 2009, bajo el titular de “Se
inicia la reforma de la Ley de Extranjería sin acuerdo sobre los menores no acompañados”.
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ofrecida al tema de los menores inmigrantes no acompañados que ha sido, por tanto,
clave en términos de aritmética parlamentaria(10).
También en Andalucía el fenómeno de la inmigración infantil ha tenido un intenso
eco social, sobre todo, como manifiesta el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía
al que antes nos referíamos, “en torno a los años 1999/2000, al coincidir un incremento
inusitado en el número de menores marroquíes que iniciaban su aventura migratoria en
España, con la concesión de una amplia amnistía con motivo del ascenso al trono del
actual monarca Marroquí, lo que determinó la llegada a las costas andaluzas de un
significativo volumen de menores inmigrantes con unos perfiles sociales muy difíciles y
problemáticos, que fueron en gran número a recalar en los ya de por sí bastante saturados
centros de protección andaluces.
La coincidencia de estos dos factores — gran afluencia de menores y conflictividad
de los mismos — provocó situaciones de alarma social al hacerse eco los medios de
comunicación de la presencia en las calles de bastantes ciudades andaluzas de grupos de
menores extranjeros que sobrevivían en la marginalidad o estaban implicados en actividades
delictivas, a la vez que recogían con alarmismo las noticias relativas a altercados, incidentes
o agresiones en los centros de protección que atendían a estos menores”.
No es posible tampoco pasar por alto como las páginas de los periódicos han cobijado
tremendas agresiones a menores inmigrantes(11) o nos han relatado las peligrosas formas
que los niños, sin recursos económicos y aprovechando su menor tamaño, usan para
pasar nuestras fronteras: desde las pateras o los cayucos a los bajos de los camiones o
autobuses en los que viajan cientos de kilómetros en una ruleta rusa sobre el asfalto(12).
Situaciones dramáticas que han servido, quizá y de forma especialmente macabra, para
conjurar algunos de los perjuicios que sobre el menor inmigrante recaen, demostrándonos
a todos lo que por lo demás es evidente: el especial desamparo de los menores que a esta
condición ya de por sí delicada para el desenvolvimiento social suman la de inmigrantes,
situándose en un espacio agravado de subalternidad que exige una especial e intensa
tutela institucional y grandes dosis de solidaridad. Hasta qué punto la última reforma de
la LOEX se mueve en esta perspectiva es el objeto de las páginas que siguen, muy
focalizadas, claro está, en los aspectos más novedosos que sobre la materia aporta la enésima
y muy reciente reforma del régimen jurídico de la extranjería. No obstante, antes de
acometer el comentario y estudio de esta última reforma legal es preciso dejar claro que
(10) Desde luego para algunos grupos políticos como Coalición Canaria la cuestión de los menores ha sido decisiva. Incluso
algunos rechazos parlamentarios de la reforma de la LOEX, como el del PNV, han pivotado en buena medida también
sobre esta cuestión y en concreto sobre la negativa a aceptar el reparto proporcional de los menores entre las distintas
comunidades autónomas en atención a su población (enmienda n. 220 de las presentadas en el Senado y que fue finalmente
rechazada).
(11) Estamos pensando, entre otras, en la repugnante agresión sufrida por una menor ecuatoriana en un tren de Barcelona
y que fue captada por las cámaras de seguridad, vid. <http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Agresion/racista/tren/
Barcelona/elpepusoc/20071022elpepusoc_8/Tes>.
(12) RUIZ, C. F. Fábrega. Protección jurídica del menor inmigrante. Madrid: Colex, 2001. p. 17. La frialdad con la que los
menores relatan como llevan a cabo su viaje ocultos en camiones o autobuses es sobrecogedora, escúchese el programa de
RNE “En primera persona” titulado “Menores, inmigrantes y sin papeles” y disponible en: <http://www.rtve.es/radio/
20091023/menores-inmigrantes-sin-papeles/297543.shtml>.
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esta normativa no puede considerarse de manera aislada de aquella otra consagrada a la
protección de los menores, cuya relevancia es indiscutible como pasamos a comprobar.
3. La necesidad de tener pr
esente la legislación de menor
es y su primacía
presente
menores
Conviene, entonces, precisar, con carácter previo al análisis de los nuevos dictados
de la LOEX acerca de los menores, que el régimen jurídico del niño inmigrante no se
limita a la legislación de extranjería, antes bien ésta necesariamente debe ser completada
con la norma nacional sobre menores y, desde luego, con los compromisos internacionales
asumidos por España en este terreno, algunos de los cuales ya hemos mencionado. Estamos,
en consecuencia, ante una norma, la de extranjería, incompleta desde este punto de vista
y que exige un importante labor de reconstrucción interpretativa(13).
El Derecho de los menores tiene como se sabe, y ya hemos dicho aquí, un referente
clave en la CDN. De este importante texto internacional lo que nos interesa destacar es,
en primer lugar, que a sus efectos se entiende por niño “todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”(14). En segundo lugar, y sobre todo, la Convención procede al
reconocimiento de los derechos del menor haciendo abstracción de la nacionalidad e incluso
de la situación administrativa con la que se encuentre en determinado territorio él o sus
padres o tutores. En este sentido el art. 2º dispone que los “Estados Partes respetarán los
derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico
o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Los derechos, entonces,
se reconocen al menor en atención a su condición de niño sin verse afectados por razones
de nacionalidad o situación administrativa.
En esta misma senda, como no puede ser de otro modo, la Ley Orgánica n. 1/96, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LOPJM en adelante), resulta de aplicación, junto con
sus disposiciones de desarrollo, a los menores de dieciocho años que se encuentren en
territorio español, con independencia de la nacionalidad o cualquier otra condición. Incluso
la norma recién referida alude directamente a la situación de los menores extranjeros (no
exclusivamente inmigrantes por tanto) en su art. 10 apartados 3º y 4º según el primero de
ellos “Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación.
Tienen derecho a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos los menores
(13) NAVARRETE, C. Molina. Comentario al artículo 35. En: PÉREZ, J. L. Monereo; NAVARRETE, C. Molina (dirs.).
Comentario a la ley y al reglamento de extranjería e integración social (LO n. 4/00, LO n. 8/00 y RD n. 864/01). Granada:
Comares, 2001. p. 540.
(14) Para lo que por “ley aplicable” ha de entenderse y considerando que el menor de la LOEX es el que lo es conforme al
sistema jurídico interno, vid. ROSA, G. Esteban de la. Situación jurídica y protección social de los niños extranjeros en
España. En: ESCUDERO, M. Moya (coord.), Comentario sistemático a la ley de extranjería, Comares, Granada, 2001. p. 135.
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extranjeros que se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administración
pública competente, aun cuando no residieran legalmente en España”. El § 4º, por su
parte, advierte que “una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el apartado
anterior de este artículo, la Administración pública competente facilitará a los menores
extranjeros la documentación acreditativa de su situación, en los términos que
reglamentariamente se determinen”.
Como se puede comprobar, por tanto, la legislación de menores es muy nítida a la
hora de evitar someter el estatus protector del niño a condicionamientos nacionales o de
residencia, proclamando su proyección universal. No es posible distinguir entre menores
nacionales y extranjeros, ni dentro de estos entre regulares e irregulares(15).
Pero, además, este mismo bloque normativo, conviene no olvidarlo, establece valiosas
pautas de interpretación que han de regir la interpretación jurídica y la actuación
administrativa en materia de menores. Así la primacía del interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo (art. 2º LOPJM), que, como dispone la CDN, supone
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño” (art. 3º.1). La propia LOPJM insiste en que entre los principios rectores de la actuación
de los poderes públicos se encuentra la supremacía del interés del menor (art. 11.2),
interés superior del niño que ha de ser debidamente considerado por los Estado miembros
cuando apliquen la Directiva n. 2.008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (art.
5º), cuyo Considerando vigésimo segundo expresa la idea en los siguientes términos: “En
consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de
1989, el “interés superior del niño” debe ser una consideración primordial de los Estados
miembros al aplicar la presente Directiva”.
Sobre el interés del menor, y sin desconocer que en muchas ocasiones es sumamente
difícil concretarlo, no se pueden anteponer otras consideraciones; por ejemplo, y en lo
que a nosotros más nos interesa, aquellas que tiene que ver con las restricciones a la
inmigración y el control de sus flujos. Dicho de otro modo, el interés del menor prevalece
sobre el interés del Estado a controlar sus fronteras en la medida en que éste pueda afectar
negativamente a aquél.
En este orden de ideas, resulta incluso posible hablar de una primacía o preferencia
de la normativa de menores sobre la de extranjería(16), que debe conducir al intérprete a
resolver a favor de la primera, y en interés del menor por tanto (principio favor minoris),
las posibles contradicciones que se produzcan entre ambos polos normativos.
Teniendo esto muy presente, detengámonos en cómo la legislación de extranjería contempla
al menor.
(15) RUIZ, C. F. Fábrega. Protección jurídica del menor..., cit., p. 61.
(16) Vid. en esta línea RUIZ, C. F. Fábrega. Protección jurídica del menor..., cit., p. 62.
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El tratamiento de los menores en la legislación de extranjería ha estado, y sigue
estando, presidio por un carácter parcelario que se ocupa de ellos específicamente en
relación con algunos derechos como la educación, la sanidad o la protección social; o bien
los tiene en cuenta con ocasión de la reagrupación familiar, para determinadas especialidades
en la expulsión o el internamiento (art. 62.4; art. 62 bis.1.i) o, en fin, para incluirlos en
las fórmulas de colaboración contra las redes organizadas (art. 59.5) o por ser víctimas de
la trata de seres humanos (art. 59 bis. 5). El aspecto, sin embargo, más crucial del menor
para el régimen de extranjería es cuando éste se encuentra en el territorio de nuestro país
sin nadie que de él se haga cargo. Las migraciones de menores no acompañados constituyen,
sin duda, uno de los aspectos más delicados y complejos, a la par que aflictivo, del entero
fenómeno migratorio y de ahí su importancia creciente en el ordenamiento de extranjería.
La LO n. 2/09 es un claro exponente de ello, pues esta materia ha tenido un peso decisivo
en su tramitación parlamentaria y así lo confirma el propio Preámbulo de la norma que
menciona expresamente el régimen jurídico de los menores no acompañados (Apartado
VII). Se entenderá, entonces, que sea precisamente éste el aspecto que con mayor
detenimiento afrontemos en este trabajo, tras detenernos de forma breve en algunos
derechos que conciernen especialmente a los menores. No nos ocuparemos, sin embargo,
de otras cuestiones que les afectan como su posición en la reagrupación familiar.
4. Der
echos modulados en atención a la minoría de edad del extranjer
Derechos
extranjeroo
Algunos de los derechos que la LOEX reformada regula tienen una especial
caracterización cuando el extranjero destinatario de su reconocimiento es un menor. Así
sucede con los derechos que tienen una intensa proyección en los menores como el derecho
a la educación, a la asistencia sanitaria o a la protección social y de los que ahora nos
ocuparemos sucintamente. En cualquier caso, recuérdese que como vimos páginas atrás
los derechos del menor gozan de una vocación universal y no están ligados a la ciudadanía,
caminos por el que, como no podía ser de otro modo, transitan los derechos de los que
pasamos a ocuparnos.
4.1. Der
echo a la educación
Derecho
La reformulación de este derecho en la reforma de la LOEX venía obligada por el
pronunciamiento del TC según el cual y por lo que a los menores se refiere, el anterior
art. 9º.3 de la LO n. 4/00 (en la redacción dada por la LO n. 8/00) “impide a los extranjeros
menores de dieciocho años sin autorización de estancia o residencia acceder a la enseñanza
secundaria postobligatoria, a la que sin embargo pueden acceder, según la legislación
educativa vigente, aquéllos que hayan obtenido el título de graduado en educación
secundaria obligatoria, normalmente a la edad de dieciséis años. Ese derecho de acceso a
la educación no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del contenido
del derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y
capacidad, pero no a otra circunstancia como la situación administrativa del menor.
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Por ello, debemos declarar la inconstitucionalidad del inciso “residentes” del art. 9º.3 de
la Ley Orgánica n. 4/00, de 11 de enero, en la redacción dada por el art. 1º, punto 7,
de la Ley Orgánica n. 8/00, de 22 de diciembre” (STC n. 236/07, F. J. 8º in fine).
Con una contundente argumentación jurídica, el TC descartó que, en el caso que
nos ocupa, la situación administrativa del menor extranjero pudiera condicionar su acceso
a la educación no obligatoria. Y en esta línea se pronuncia la reforma legal que en la nueva
redacción que se da al art. 9º.1 LOEX advierte expresamente que “los extranjeros menores
de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria”, se dejan de
lado, por tanto, los condicionamientos administrativos dando así la única respuesta
constitucionalmente admisible: la de reconocer íntegramente el derecho a la educación a
los menores de edad al margen de las características jurídicas de su permanencia en España
y con independencia también de la naturaleza de la educación, obligatoria o no.
Solventado este escollo, que tiene más repercusión en el plano de la técnica jurídica
que en otros, teniendo en cuenta la decisión ya comentada del TC, no podemos abandonar
el derecho a la educación sin advertir que el mismo, absolutamente clave para procurar
una real integración social de los extranjeros y todavía más de los menores, no agota ni
mucho menos su problemática en la cuestión de su titularidad para los menores inmigrantes.
La adaptación de las enseñanzas a las características de estos últimos, haciéndose cargo de
sus carencias educativas que muchas veces alcanzan al propio conocimiento del idioma,
es un camino igual de esencial si no se quiere dejar la afirmación del derecho en el plano
meramente retórico. El reto de nuestro sistema educativo al respecto es trascendental e
impostergable para conseguir profundizar en la integración y no alejarnos de ella que es
muchas veces el resultado práctico al que asistimos.
Adviértase, además, que el nuevo art. 2º ter LOEX insiste en el carácter clave de la
educación para procurar la integración encomendando a las Administraciones públicas el
desarrollo de medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo,
garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria. En esta misma línea se
mueve el art. 9º.4 cuando exige a los extranjeros residentes con menores a su cargo en
edad de escolarización obligatoria, que acrediten dicha escolarización, mediante informe
emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de
su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración. O, en el ámbito de la
reagrupación familiar, el art. 18.3 que establece exigencias de comunicación interadministrativa destinadas a prever las demandas de plazas escolares por menores reagrupables en
edad de escolarización obligatoria.
4.2. Der
echo a la asistencia sanitaria
Derecho
En este apartado la reforma de la LOEX no aporta novedades en cuanto a los menores
confirmando su derecho a la asistencia sanitaria con independencia de su situación
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administrativa. Se mantiene, pues, la redacción del art. 12.3 LOEX que advierte que “los
extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. La extensión de
la cobertura sanitaria a los menores con independencia de la nacionalidad y de su situación
administrativa es, como sucedía con el derecho a la educación, la única solución posible
desde los compromisos internacionales suscritos por España(17).
4.3. Der
echo a los ser
vicios sociales
Derecho
servicios
Siguiendo la pauta anterior al cambio normativo, el derecho a las prestaciones sociales
sólo se reconoce universalmente en el ámbito básico, mientras que el resto de prestaciones,
más allá de las básicas, y en concreto las específicas(18), se someten al criterio de la residencia.
En este esquema se introduce, sin embargo, una excepción para el caso de los menores
discapacitados a los que, cuando tengan su domicilio habitual en España, se les reconoce
el derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado
físico o psíquico (art. 14 LOEX). Se prescinde, por tanto, para este colectivo de la exigencia
de ser residente, permitiéndole el acceso a las prestaciones específicas, si bien no se puede
pasar por alto que el disfrute del derecho se condiciona la exigencia de tener el domicilio
habitual en España, circunstancia que, a nuestro entender, puede acreditarse por cualquier
vía y no exclusivamente a través de la inscripción en el Padrón municipal que, a efectos
del reconocimiento de este derecho, no resulta exigible a diferencia de lo que sucede por
ejemplo en el art. 12.1 LOEX con relación a la asistencia sanitaria.
Más allá de las necesarias adaptaciones de estos derechos en su confrontación con
los que aún no han alcanzado la mayoría de edad, en el régimen jurídico del menor
extranjero, como anticipamos, es crucial diferenciar la situación de aquellos que se
encuentran en nuestro país no acompañados de los que cuentan con algún tipo de lazo
familiar o tutelar. Al estudio de los primeros se dedican las páginas que siguen.
5. Los menor
es no acompañados (menas)
menores
5.1. Los menas. Noción y características de este fenómeno migratorio
Si aceptamos la definición que nos da la Directiva n. 2.003/86/CE del Consejo, de
22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, por menor no
acompañado se entiende “el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años que
llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable
de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no
(17) Cf. art. 24 CDN. En el ordenamiento interno vid. art. 10.3 LOPJM.
(18) Para el tratamiento de la distinción entre servicios sociales básicos y servicios sociales especializados en el que es
decisivo la legislación autonómica, vid. BLANCO, M. D. Valdueza El tratamiento jurídico del trabajo de los extranjeros en
España. Valladolid: Lex Nova, 2008. p. 350 y ss.
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se haya hecho cargo efectivamente del menor, o cualquier menor al que se deje solo tras
su entrada en el territorio de los Estados miembros” (19).
Este fenómeno migratorio, relativamente nuevo(20), se encuentra, sin embargo, en
clara expansión hasta el punto de poner en evidencia la capacidad de las Administraciones
para hacer frente el mismo y muy en especial de determinadas Comunidades Autónomas(21)
en las que se concentran con particular intensidad los MENAS(22). Así el problema ha sido
especialmente visible en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria, en la que, como
reconocen los propios textos normativos, el aumento constante del número de menores
extranjeros no acompañados que llegan a las costas canarias ha desbordado las previsiones
y recursos disponibles en los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad
Autónoma de Canarias(23), que ha obligado a efectuar traslados de menores a otras
Comunidades Autónomas en el marco de convenios y planes de colaboración entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Canarias cuyos costes económicos han sido paliados
mediante la concesión directa de subvenciones a Canarias(24) y otras Comunidades(25) e
incluso a entidades colaboradoras al quedar desbordados también los servicios de protección
de menores de las comunidades autónomas receptoras de los menores trasladados(26).
También Ceuta y Melilla han recibido subvenciones directas para la atención de menores
extranjeros no acompañados(27). Junto a Canarias los MENAS se concentran especialmente
en Andalucía, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña(28).
(19) Previamente, y también en el ámbito comunitario, sobre los MENAS se había detenido la Resolución del Consejo n.
97/C 221/03, de 26 de junio de 1997 (DOCE C 221 de 19 de julio de 1997), relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros, que los definió como los nacionales de terceros países de menos de dieciocho años de edad que
entran en el territorio de los Estados miembros sin ir acompañados por un adulto responsable, por mandato legal o según
la costumbre, y mientras ningún adulto se haga cargo de ellos.
(20) Un reciente informe realizado por el Consejo General de la Abogacía española y UNICEF data la llegada de los MENAS a España en 1993, vid. Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España.
Informe 2009. CGAE/UNICEF/BANESTO, 2009. p. 38.
(21) La especial carga asistencial que recae en los entes regionales y locales en materia de MENAS ha motivado el Dictamen
del Comité de las Regiones sobre el tema La situación de los menores no acompañados en el proceso migratorio: el papel y las
sugerencias de los entes locales y regionales de 6 de marzo de 2007 (2007/C 51/07).
(22) Desde el punto de vista del reparto competencial, adviértase que el hecho de que sea el Estado el que asuma competencia exclusiva en la materia (art. 149.1.2 CE), no evita que determinadas parcelas capitales para los emigrantes como las
derivadas de lo que a grandes rasgos podríamos llamar integración social (también de los menores) quedan residencias en
el espectro de materias cuya competencia es de titularidad autonómica, vid., al respecto, VILLALÓN, J. Cruz. La política de
inmigración: una competencia compartida. En: MURCIA, J. García (coord.). Inmigración y trabajo de extranjeros. Gobierno del Principado de Asturias, 2005. p. 63.
(23) Exposición de Motivos del RD n. 294/09, de 6 de marzo, por el que se regula la concesión de una subvención directa a
la Comunidad Autónoma de Canarias para el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados.
(24) Vid el RD n. 294/09, recién citado.
(25) RD n. 1.515/06, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a determinadas comunidades autónomas para la atención de menores extranjeros no acompañados trasladados en el marco del Programa Especial para el traslado y atención de menores extranjeros no acompañados desplazados desde la Comunidad Autónoma de
Canarias.
(26) RD n. 868/07, de 2 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades encargadas de la
atención de menores extranjeros no acompañados en el marco del Programa Especial para el traslado y atención de menores extranjeros no acompañados desde la Comunidad Autónoma de Canarias. Vid. también el RD n. 1.514/06, de 7 de
diciembre.
(27) RD n. 1.260/07, de 21 de septiembre, por el que se regula la concesión de una subvención directa a las Ciudades de
Ceuta y Melilla para la mejora de la atención a menores extranjeros no acompañados.
(28) En este sentido el Op. cit., p. 40 y ss. con datos relativos a 2007, aun cuando los datos para la Comunidad Valenciana
no son del todo seguros al no distinguir entre menores no acompañados y acompañados.
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Precisamente la presión asistencial que para las Administraciones públicas se derivan
del acogimiento de los MENAS, junto con la distinta presencia de estos en el conjunto del
Estado, han hecho de esta materia un elemento clave en la reforma del régimen jurídico
de la extranjería propiciando adhesiones parlamentarias o sonoros rechazos. Esta
circunstancia ha supuesto, además, que el debate acerca de los MENAS se haya reconducido
en su mayoría a una cuestión de reparto equitativo de sacrificios entre las distintas
Comunidades Autónomas, evitando la concentración de menores en tan sólo algunas de
ellas. Incluso en esta línea, en una de las enmiendas presentadas en el Senado, se sugería
la distribución de los menores entre las distintas Comunidades Autónomas de forma
proporcional al número de habitantes lo que finalmente no resultó aprobado. La
focalización, excesiva a nuestro entender, del debate en este punto ha dejado relegada la
cuestión clave consistente en permitir un tratamiento de los MENAS conforme el principio
de interés superior del menor, centrándose en una disputa casi competencial.
La procedencia de los menores es mayoritariamente de países del Magreb, Marruecos
principalmente(29), y, como ya ha sido puesto de manifiesto, en su travesía migratoria
hacen uso de medios extremadamente peligrosos para alcanzar las costas españolas(30) o
adentrarse en el interior del país por carretera, debido fundamentalmente a su menor
capacidad económica para procurarse otros medios de entrada, así como a su menor tamaño
que les permite acceder a lugares angostos en los bajos de camiones y autocares.
El tratamiento jurídico de este tipo de menores inmigrantes se concentra en el
art. 35 de la LOEX que, tras la reforma, pasa precisamente a intitularse “Menores no
acompañados” sustituyendo al antiguo y más impreciso de “Residencia de menores” que
pese a su carácter más general no hacía justicia al contenido del precepto pues lejos de
ofrecer una regulación de la residencia de los menores en general se centraba tan sólo en
aquellos que se encuentran en nuestro país no acompañados(31).
La nueva redacción del precepto gana en intensidad y extensión, haciendo patente
aun en esta impresión meramente cuantitativa la importancia que este tipo de migración
está adquiriendo en nuestro país y los problemas que giran entorno a ella, algunos de los
cuales enfrentamos a partir del comentario del precepto reformado.
(29) Para 2007 el Informe Op. cit., p. 41-42 afirma que en España el 71% de MENA acogidos son del Magreb (el 68% de
Marruecos), el 8% de Europa del Este, el 17% de la región del África Subsahariana (Senegal, Mali, Gambia y Ghana) y el
otro 5% de otros países. Vid. también, para un perfil de los MENAS en España. PERMISÁN, C. Goenechea. Menores
inmigrantes no acompañados: un estudio de su situación en la actualidad. Comunicación presentada al I Congrés Internacional d’Educació a la Mediterrània. Palma de Mallorca, 2006. Disponible a 14 de diciembre de 2009 disponibel en: <http:/
/weib.caib.es/Documentacio/jornades/Web_I_Cong_Medit/menors2.htm>. Son asimismo interesantes, por lo que a los
MENAS marroquíes se refiere, los trabajos de ÁLVAREZ, M. Jiménez. La migración de los menores en Marruecos: reflexiones desde la frontera sur de Europa. En: FERNÁNDEZ, A. Ramírez; ÁLVAREZ, M. Jiménez (coords.). Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no acompañados a España. Toledo: Universidad Internacional de Andalucía/
Akal, 2005. p. 115 y ss. y KHACHANI, M. Les migrants mineurs marocains non accompagnés. CARIM-AS 2009/32. San
Domenico di Fiesole: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2009.
(30) Por poner tan solo un ejemplo, bien llamativo por lo demás, el diario El País informaba en su edición de 15 de
septiembre de 2009 que la Guardia Civil había interceptado a seis menores que viajaban en una embarcación de juguete a
1,6 millas (casi tres kilómetros) al sur de Tarifa, en Cádiz. Los ocupantes de la embarcación eran todos menores y con
edades comprendidas entre los 10 y los 16 años.
(31) NAVARRETE, C. Molina. Op. cit., p. 542.
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5.2. El establecimiento de acuer
dos inter
nacionales de colaboración
acuerdos
internacionales
El nuevo art. 35 se abre con la previsión de que “el Gobierno promoverá el
establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen,
integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de
los menores no acompañados”. Se trata de una muestra más de legislación vacua que, en
verdad, ningún compromiso genera más allá de su carácter meramente retórico(32), pues
lejos del propósito legal someter el retorno de los MENAS a la existencia de un acuerdo
con los países de origen. En cualquier caso, es cierto que esta vía, la de los acuerdos con
los países de origen, es seguramente el único camino para tratar con rigor el fenómeno de
una forma adecuada sobre todo en lo que respecta a la protección del interés del menor
en los casos de repatriación, pues difícil será cumplir las exigencias del apartado 5º del
art. 35 del que luego nos ocuparemos, si no hay entendimiento con los países de los que
los niños proceden. Precisamente la doctrina se había ocupado de advertir que pese a
que la cooperación convencional interestatal constituye un instrumento especialmente
útil para afrontar este fenómeno migratorio, la anterior versión de la LOEX apenas le
había concedido espacio(33). Hasta que punto esa laguna queda colmada a través del impulso
del nuevo art. 35.1 es algo que está por ver, pues no se descuide, insistimos, que en
puridad el precepto no pasa de recordar al Gobierno cual ha de ser la vía preferente
(adviértase que no en vano con la misma se abre el precepto) para dar respuesta al fenómeno
con garantías, aunque, naturalmente, está lejos de suponer compromisos concretos en
materia de cooperación internacional.
Merece la pena destacar que el contenido de los acuerdos ha de ser integrado, esto
es, en los mismos, lejos de contemplarse exclusivamente la repatriación del menor, se han
de tratar otras facetas, quizá mucho más relevantes. Así la prevención de las migraciones
irregulares de los niños, cuestión especialmente importante dados los medios que estos
suelen usar para traspasar las fronteras y que ya hemos referido. O, de forma decisiva
también, la protección del menor. No debe tratarse, por tanto, de acuerdos aislados dirigidos
en exclusiva a solventar el problema vía repatriación desentendiéndose de la necesidad de
proteger a los niños.
Se trata por lo demás de un territorio ya explorado aunque de manera incipiente por
la política migratoria española como se puede comprobar, por ejemplo, en el Acuerdo con
Senegal(34); con Rumanía(35) o Marruecos(36). Sin embargo, adviértase que la existencia de
(32) Acerca de la legislación simbólica, si bien con referencia a otra parcela normativa como la del trabajo autónomo, vid.
BONETE, A. Desdentado el traje nuevo del emperador. Sobre la legislación simbólica en el Estatuto del Trabajo Autónomo. RDS, n. 44, 2009. p. 13 y ss.
(33) NAVARRETE, C. Molina. Op. cit., p. 565.
(34) Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la
emigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción, hecho ad referendum en Dakar el 5 de diciembre de 2006 (BOE 18 de julio de 2008).
(35) Acuerdo entre Rumanía y España sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos
no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2005 (BOE 16 de agosto de 2006).
(36) Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la
emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho em Rabat el 6 de marzo de
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un instrumento de colaboración entre Estados no puede dar lugar a olvidar el interés
superior del menor que el Estado español está en todo caso obligado a preservar.
Este es un terreno, por último, al que el debate competencial y territorial que ya
hemos mencionado en estas páginas ha llegado también. La nueva versión de la LOEX
incorpora a favor de las Comunidades Autónomas un derecho a ser informadas de los
Acuerdos que sobre esta materia se puedan alcanzar. La experiencia política reciente ha
mostrado precisamente algunas dificultades al respecto que ahora pretenden paliarse a
través de la exigencia legal de información(37) que es algo, por otra parte, previsto en
algunos Estatutos de Autonomía y ciertamente imprescindible desde la propia eficacia y
operatividad de los Acuerdos, una vez que estos conllevarán necesariamente en los casos
de menores no acompañados responsabilidades para las Comunidades Autónomas dadas
las competencias que sobre la materia tienen.
5.3. El menor indocumentado y la determinación de su edad
Instrumentos internacionales al margen, una parte decisiva del art. 35 LOEX se ocupa
de la cuestión de los extranjeros indocumentados cuya minoría de edad sea dudosa. Se
trata de un supuesto de hecho relativamente frecuente(38) y que genera un problema de
aplicación de la ley al no poder establecerse con seguridad el desencadenante normativo,
esto es, la minoría de edad. Los problemas que se producen en este terreno son frecuentes
y han intentando ser paliados mediante la adopción de protocolos(39) que, sin embargo, no
siempre han producido buenos resultados no siendo inexistentes los casos de menores
erróneamente ingresados en centros de internamiento de extranjeros(40).
La nueva redacción del precepto en este punto apenas si contiene cambios con relación
a su antecesor. Dice así: “En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser
establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de
menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación
2007. Con carácter previo a la rúbrica del Acuerdo las relaciones entre Marruecos y España a propósito de los MENAS se
rigieron por un Memorando de 23 de diciembre de 2003, de entendimiento entre el reino de Marruecos y el reino de España,
sobre repatriación asistida de menores no acompañados; que para algún autor ha mostrado poca eficacia práctica dado el
reducido número de repatriaciones de menores marroquíes que ha permitido, vid. LEÓN, M. Armenteros. Consideraciones
sobre la situación jurídica en España de los menores extranjeros no acompañados. Diario La Ley, n. 6.638, 2007. p. 5.
(37) Así el Acuerdo antes citado entre España y Marruecos fue objeto de una propuesta de aplazamiento por el Grupo
Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria motivada precisamente por el hecho que, al entender de estos senadores,
no se había respetado el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo art. 38.1 establece que la Comunidad Autónoma de
Canarias debe ser informada en la negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales en aquellas materias de su específico interés y que, en su caso, el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma emitirá su parecer. Vid.
La conclusión de la polémica en el. Diario de Sesiones del Senado, n. 137, 2007. p. 8653 y ss.
(38) Se dice que la falta de documentación de los inmigrantes viene muchas veces provocada por el conocimiento adquirido de boca en boca de que cuando se carece de documentación es más difícil la expulsión al no conocerse el país de origen,
vid. RUIZ, C. F. Fábrega. El tratamiento jurídico de los menores inmigrantes no acompañados a la luz del sistema español
de protección de menores. Diario La Ley, n. 6.313, 2005. p. 5.
(39) Así el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados de 14 de noviembre de 2005 adoptado por el Grupo MNA
del Observatorio de la Infancia (MTAS).
(40) Vid. el Informe del Defensor del Pueblo de 2008. p. 381-382.
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de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del
Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las
instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas
necesarias”.
Se debe tener en cuenta, no obstante, que la averiguación de la edad no debe ser
redundante de manera que una vez que esta se ha practicado a un menor no debe volver
a realizarse si el mismo se desplaza a otro lugar. Por este motivo antes de comenzar los
trámites para concretar la edad habrán de seguirse las indicaciones del décimo aparatado
del art. 35 en el que, manteniendo el tenor previo a la reforma, se dispone que: “Los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias
para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer
las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública
nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para
una finalidad distinta a la prevista en este apartado”.
Adviértase la importancia que a este respecto tendrá el registro de menores extranjeros
no acompañados creado por el art. 111 del RD n. 2.393/04 y dependiente de la Dirección
General de la Policía(41). Como se puede comprobar existe un interés particular de la Ley
de establecer con claridad la edad del menor al objeto de aplicarle las previsiones específicas
previstas en la legislación estos casos.
La primera cuestión que merece aclarar es que la determinación de la edad tan sólo
será precisa cuando sobre la misma se alberguen dudas, no siendo por tanto preciso proceder
a la misma en todos los casos de menores indocumentados(42). Ahora bien, la menor sombra
de duda debe conducir a la práctica de las correspondientes averiguaciones incluso en los
casos en los que el extranjero indocumentado sostenga su mayoría de edad(43) si la misma
no es evidente(44).
En segundo lugar, repárese que en caso de duda sobre la minoría de edad será el
Fiscal el que deba determinar finalmente la edad del sujeto para lo que colaborarán las
instituciones sanitarias. Es, por tanto, el Fiscal el que debe valorar las distintas circunstancias
del caso para pronunciarse sobre la edad sin convertir el dictamen médico en prueba
absolutamente concluyente, dado el abultado margen de error de estas pruebas médicas(45).
(41) Tiene razón RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 6, cuando advierte que la ubicación del registro en la DGP es una muestra
más del carácter de orden publico que se le da a la materia de extranjería y supone una práctica estigmatizante que aconsejaría alterar la responsabilidad administrativa sobre el mismo.
(42) Como señala la Circular n. 2/06 de la FGE “si el menor extranjero indocumentado es por sus características físicas
indubitadamente menor de edad, no concurriendo el presupuesto de hecho del art. 35 LE, lo procedente será ponerlo a
disposición de la Entidad Pública de Protección de Menores, sin la realización urgente de pruebas previstas en el precepto
de referencia y sin perjuicio de las ulteriores gestiones para determinar la concreta edad del menor, que habrán de tener
trascendentes efectos jurídicos, gestiones a practicar por su tutor legal”.
(43) Circunstancia que como explica RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 6, puede darse para eludir el régimen de los centros de
menores y gozar de mayor libertad para trabajar, pero, al tratarse de verdaderos menores, pueden ser presa fácil de las redes
de prostitución y explotación, desentendiéndose las administraciones de su suerte una vez que han manifestado ser mayores de edad.
(44) Al respecto vid. el Informe del Defensor del Pueblo de 2008. p. 381.
(45) Nos remitimos a lo que más adelante diremos a propósito de estas pruebas.
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La actuación del Fiscal debe adicionalmente reparar en la necesidad de permitir una
adecuada defensa jurídica del supuesto menor frente a los trámites de averiguación de su
edad, y ello pasa necesariamente por que exista un pronunciamiento jurídico expreso del
Ministerio público(46).
Finalmente la nueva LOEX deja sin resolver algunos de los problemas que se habían
venido produciendo en este terreno y que persistirán tras la reforma. Así sucede con la
negativa a la realización de las pruebas de determinación de la edad o los supuestos en los
que el extranjero cuente con una documentación de cuya veracidad se dude.
Empezando con el primer asunto, la negativa del extranjero a realizarse las pruebas
médicas determina que, dada la necesidad de intervención física sobre el mismo, la
competencia no pueda seguir residenciada en el Ministerio Fiscal, siendo imprescindible
la intervención judicial. La duda surge a la hora de determinar qué juzgado asume la
competencia en esta materia dada la imprecisión legal. Los autores(47) que han tratado el
tema apuntan, acertadamente a mi juicio, a los Juzgados de 1ª Instancia y no a los Juzgados
de Menores que son en última instancia juzgados penales y su intervención en estos casos
no dejaría de ser una suerte de criminalización del menor indocumentado. Incluso se
entiende aplicable a estos casos la doctrina jurisprudencial establecida a propósito de las
pruebas biológicas de paternidad(48), de modo que si el menor tiene suficiente madurez y
es previamente informado, la negativa a realizarse las pruebas podría dar lugar a una
declaración de mayoría de edad que le perjudicaría.
En caso de que el menor no cuente con la madurez necesaria podrá el juzgado resolver
sobre el sometimiento a las pruebas. A nosotros, sin embargo, nos parece que dada la
evidente naturaleza imperativa de las normas que protegen al menor, la determinación de
la edad parece en todo caso imprescindible sin que se puedan recurrir a presunciones
de ningún tipo.
Adviértase, además, que las fórmulas de determinación de la edad suelen basarse
en la realización de pruebas radiológicas que han sido en ocasiones permitidas en contra
de la voluntad de los afectados cuando no ponen en peligro la integridad física(49). Cuestión
distinta, y no precisamente irrelevante, es la de la fiabilidad de las pruebas de determinación
de la edad(50), cuyos márgenes de error suelen ser altos derivados entre otras razones de
tomar en consideración patrones europeos de raza blanca no generalizables a la
población que se desplaza a nuestro país(51). Parece imprescindible adoptar medios más
(46) Vid., en este sentido, el Informe monográfico del Defensor del pueblo. Informe sobre asistencia jurídica a los extranjeros
en España, 2005. p. 339-340.
(47) Vid. RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 6; LEÓN, M. Armenteros. Op. cit., p. 8.
(48) RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 7.
(49) Vid. al respecto la STC n. 35/96, de 11 de marzo.
(50) Las técnicas de determinación de la edad son fundamentalmente dos, de un lado el análisis dental y, de otro, el examen
esquelético. La primera aunque es fiable durante la infancia deja de serlo en la adolescencia que es evidentemente cuando se
producen las dudas acerca de la condición de menor. En cuanto al análisis de los huesos, normalmente una radiografía de
la muñeca, lo que suele hacerse es comparar la radiografía con una serie de atlas que, sin embargo, están basados en las
características de ciudadanos británicos (Tanner-Whitehouse), estadounidenses (Greulich-Pyle) o españoles (Hernández).
El Observatorio español de la Infancia ha promovido precisamente un estudio sobre los aspectos técnicos que permitan la
determinación de la edad de menores no identificados.
(51) Especialmente expresivo es RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 11, cuando afirma que estaríamos aplicando para determinar la edad un test concebido para varones caucásicos hasta en el caso de mujeres subsaharianas.
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fiables(52) y, en todo caso, exigir que los informes médicos establezcan el margen de error
de sus pesquisas rigiendo el principio favor minoris y, por tanto, adoptar la edad más
baja de las posibles(53).
El siguiente problema apuntado consiste en la determinación de la edad cuando el
menor cuenta con un documento identificativo de cuya veracidad se duda. Las pruebas de
determinación de la edad previstas en el art. 35 LOEX se consideran por la FGE también
aplicables a los casos de documentación falsa(54), aunque el principal inconveniente se
dará en las hipótesis de falsedad ideológica, esto es, cuando un documento auténtico
contiene datos, como la edad, que no parecen verdaderos(55). La solución no es del todo
clara aunque no parece posible desvirtuar la edad del menor contenida en un documento
auténtico mediante la realización de una prueba médica que, como ya hemos advertido,
es una fórmula especialmente insegura.
5.4. La antención inmediata del mena
La intervención sobre los MENAS comienza nada más constatarse el hecho de su
presencia en España, esto es, incluso antes de que se haya dilucidado si se trata o no de
un menor cuando la determinación de la edad sea dudosa. La sospecha, por pequeña que
sea, de que se puede estar en presencia de un niño abre inmediatamente la obligación
de los servicios de protección de menores de otorgarle la atención inmediata que precise, de
acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor (art. 35.3).
No ha habido en este punto cambio alguno, permaneciendo las dudas que suscita determinar
en qué ha de consistir esa atención inicial e inmediata dados los términos de la legislación
de menores que permitirían suponer que la misma consiste en la tutela
por la Entidad pública, lo que no se compadece con el tenor del art. 35.4 LOEX que a
continuación veremos(56). En cualquier caso el RELOEX configura esta atención inmediata
como meramente contingente: se informará a los servicios de protección de menores para
que, en su caso, le presten la atención inmediata que precise (art. 92.1) o, en los términos
del art. 92.3, si durante el procedimiento de determinación de la edad el menor precisara
atención inmediata, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo solicitarán a los
servicios competentes de protección de menores. Parece clara la intención reglamentaria
de evitar los ingresos en esta primera fase limitando la intervención pública a atenciones
(52) Se propone con razón que la solución pasa por un estudio completo del menor con ayuda de un pediatra independiente con experiencia y familiarizado con la etnia del niño que complete las pruebas radiológicas con un examen físico y
psicológico, vid. RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 9.
(53) Conforme a la Instrucción n. 2/01 de la FGE, vid. LEÓN, M. Armenteros. Op. cit., p. 9.
(54) Circular n. 2/06.
(55) Al respecto la nota, en atención a la SAP de Guipúzcoa de 18 de diciembre de 2007, de LEÓN, M. Armenteros. Determinación de la edad de presuntos menores extranjeros indocumentados. Prueba médica frente a documento auténtico.
Diario La Ley, n. 6.915, 2008. p. 8-9.
(56) Al respecto NAVARRETE, C. Molina. Op. cit., p. 548-549.
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urgentes y perentorias. En este sentido el protocolo de atención a MENAS de 2005 establece
que “hasta que se determine la edad, el supuesto menor sólo ingresará en un centro de
protección o recurso social adecuado, con carácter excepcional, cuando precise atención
inmediata”.
En algunas Comunidades como la Canaria se han creado centros destinados a otorgar
atención inmediata y urgente a los MENAS, los denominados DEAMENAC (dispositivo de
emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Canarias) que, sin
embargo, como ha constatado el Defensor del Pueblo en sus informes de 2007 y 2008
muchas veces dilatan mucho más allá de el primera acogida la permanencia de los niños.
En cualquier caso, no estaría de más que tanto en el plano de la coordinación administrativa
como en el de las instalaciones, se concretase de manera más satisfactoria la atención
inmediata a la que se refiere la LOEX procurando evitar situaciones especialmente
reprobables como la retención de los menores en las comisarías. En realidad, pese al
carácter ocasional con el que la LOEX sigue contemplando la primera atención a los
menores, lo cierto es que es difícil pensar que un menor sin compañía y con las dificultades
que conlleva los primeros momentos de permanencia en un país extraño pueda valerse
sin la orientación y apoyo de los servicios de menores que habrán, entonces, de hacerse
cargo de la situación diseñando específicas estrategias para la atención inmediata que por
muy contingente que quiera ser en el diseño legal difícilmente puede serlo en la práctica.
5.5. Puesta del menor a disposición de los ser
vicios de pr
otección de menor
es
servicios
protección
menores
Esclarecida la edad, si alguna duda ha habido, o evidenciada la presencia del menor
en nuestro territorio sin acompañante alguno, la LOEX encarga al Fiscal que lo ponga a
disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad
Autónoma en la que se halle (art. 35.4). Se acompasa de esta manera la LOEX al reparto
competencial que en materia de menores se produce, en línea con lo previsto por el art.
172 CC. Nada nuevo se añade, por tanto, aunque, como era previsible dados los términos
del debate parlamentario, se introducen adicionalmente medidas dirigidas a intentar paliar
el problema de sobrecarga de determinados servicios de menores radicados en las
comunidades autónomas que mayor flujo de MENAS reciben. A buen seguro la solución
de estos problemas de concentración, derivados fundamentalmente de razones geográficas,
continuará resolviéndose “sobre la marcha” mediante desplazamientos posteriores de los
menores a otros centros menos saturados y con la movilización de partidas económicas
que apoyen los traslados. No obstante la nueva redacción de la LOEX ha intentando aportar
algunas soluciones a la presión asistencial de determinados servicios de menores alentando,
de un lado, la colaboración entre distintas CC. AA. y, de otro, estableciendo la posibilidad de
realizar convenios con el sector privado, una suerte de descentralización de la tutela de los
MENAS.
Por lo que a la colaboración interautonómica se refiere el art. 35 de la LOEX se cierra
advirtiendo que las “Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las
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Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados
para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores
condiciones de integración”. Se trata naturalmente de acuerdos posibles y como tales
enteramente voluntarios, que suponen el ejercicio de una cierta solidaridad institucional
que procure un reparto más racional de las cargas derivadas de la atención a los MENAS,
cuya concentración, como ya sabemos, es muy irregular en el conjunto del Estado. No
alcanza desde luego este precepto a imponer obligaciones para asumir la tutela de los
menores por parte de las distintas autonomías, quedándose en este sentido lejos de lo
planteado por alguna fuerza política en el trámite parlamentario, donde se pretendió la
distribución de los menores extranjeros en los Servicios de Asistencia Social de las
Comunidades Autónomas de forma proporcional al número de habitantes de las mismas.
Más drástico resulta hacer frente a la sobrecarga administrativa derivada de la atención
a los MENAS a través de convenios, que pueden realizar tanto las CC. AA. como el Estado,
con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección
de menores. La finalidad de estos convenios(57) no es otra que atribuir a estas instituciones
la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados y ello, lógicamente, en los
términos previstos en la legislación civil, con el añadido operativo de que la legitimación
para promover la constitución de la tutela corresponde a la CC. AA. bajo cuya custodia se
encuentre el menor, que, a tales efectos, deberá dirigirse al juzgado competente que proceda
en función del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente
y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela. (art. 54.11 LOEX). El recurso al
convenio, como fórmula de descongestión de las obligaciones administrativas derivadas de
la atención a los MENAS, no es algo totalmente desconocido en la práctica precedente a la
reforma(58), aunque ahora queda plenamente normalizado e intensificado permitiendo la
propia “transferencia” de la tutela en una muestra más de la tendencia a la privatización de
los servicios públicos que aquí, además, se pone al servicio de colmar por esta vía la falta de
colaboración entre Comunidades Autónomas(59), lo que no deja de provocar cierto bochorno.
Por lo que a la actuación de los servicios de menores se refiere, no aporta la nueva
redacción de la LOEX solución al problema que viene arrastrándose desde el anterior
texto acerca de si es preciso o no que los encargados del cuidado de los menores procedan
a la declaración formal de desamparo de los MENAS en los términos previstos en la
legislación civil(60). No sin alguna razón algunos servicios administrativos, por ejemplo los
(57) Cada convenio especificará, advierte el art. 35.11 LOEX, el número de menores cuya tutela se compromete a asumir la
entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a la atención de los mismos.
(58) Vid., por ejemplo, el ya citado RD n. 868/07 que concede subvenciones directas a la Asociación Colectivo La Calle y a
la Fundación Armenteros, para que realicen, respectivamente, la atención de 80 y 13 menores extranjeros no acompañados
trasladados desde la Comunidad Autónoma de Canarias a la península en el marco del Programa Especial para el traslado
y atención de menores extranjeros no acompañados desde la Comunidad Autónoma de Canarias.
(59) Algo de esto se reconoce implícitamente en el RD n. 868/07 recién citado, que se justifica así mismo advirtiendo que
“si bien las Comunidades Autónomas han participado en el citado programa con la disponibilidad y en algunos casos,
ampliación de sus recursos específicos de protección de menores, la saturación de los mismos hace imposible atender a la
totalidad de menores prevista en el programa”.
(60) Acerca del desamparo en el caso de los menores inmigrantes, vid. monográficamente GONZÁLEZ, M. B. Fernández El
desamparo y la protección de los menores inmigrantes. Pamplona: Aranzadi, 2007.
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andaluces como constata el defensor del pueblo en su informe de 2008, vienen considerando
que la tutela que dispensan a los extranjeros no acompañados derivada de las propias
indicaciones de la LOEX garantiza una protección suficiente sin que se precise la declaración
formal de desamparo.
Según el art. 172.1 CC (al que llama el art. 18 de la LOPJM) cuando “la entidad
pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores,
constate que un menor se encuentra en situación de desamparo tiene por ministerio de la
Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su
guarda”.
Por lo demás, según este mismo precepto, la situación desamparo es aquella que se
produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de
los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando
éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
De la redacción del precepto considerado no se desprende la necesidad de un
procedimiento de declaración para constituir la tutela y guarda del menor desamparado.
Antes bien, en algunas opiniones(61), la tutela se constituye de manera automática por
ministerio de la ley sin necesidad de declaración expresa alguna, no siendo la declaración
administrativa o, en su caso, la judicial la que constituye la tutela, sino la simple constatación
del desamparo. Sin embargo, no se puede descuidar el enorme impacto que para el menor
(y sus familiares o guardadores) tiene la declaración de desamparo lo que aconseja extremar
las fórmulas de garantía al punto de que se puede sostener la exigencia de un procedimiento
administrativo capaz de velar por los derechos y garantías que la Constitución y Tratados
internacionales reconocen al menor extranjero no acompañado, en especial en el ámbito
del derecho fundamental de audiencia y defensa, y a tenor de los intereses en juego para
la vida del menor(62).
En cualquier caso lo que no cabe entender, sea cual sea la posición que se defienda,
es la no necesidad de declaración formal de desamparo para los MENAS si la misma sí se
considera necesaria para los menores nacionales. La regulación del desamparo, como es
común a la legislación de menores y ya conocemos, no distingue entre la situación del
menor nacional y el extranjero, de modo que en el caso de los MENAS, cuya situación es
a todas luces y dada su propia definición constitutiva de desamparo, habrá de seguirse
idéntico procedimiento que en cualquier otra situación.
Seguramente la tutela automática por ministerio de ley de los menores desamparados
impone, más que prescindir de un cauce procedimental, la necesidad de proceder
inmediatamente a atender al menor sin que la entidad pública competente pueda demorar
su actuación hasta que recaiga una resolución. Las fórmulas jurídicas en las que incardinar
esta atención mientras el desamparo se declara pueden ser variadas como, por ejemplo,
proceder a una declaración provisional en espera de ser confirmada. El protocolo MENAS
(61) RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 2.
(62) En este sentido, que compartimos, el Informe UNICEF/CGAE, p. 96.
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aconseja la “apertura de expediente de protección y medida de atención inmediata para el
menor no acompañado e indocumentado”.
Parece importante, en fin, que, como ha sido puesto de manifiesto recientemente(63),
durante el proceso de declaración de desamparo el menor cuente con la posibilidad de
asistencia jurídica.
5.6. La rrepatriación
epatriación del menor
Es en este punto donde la nueva LOEX aporta más cambios respecto de la anterior
situación, donde el lacónico art. 35.3 apenas si establecía garantías en los procesos de
repatriación dejando, aparentemente, una gran libertad de actuación a la Administración
del Estado y sin asegurar conveniente el interés del menor tanto por lo que respecta a su
intervención durante el proceso de repatriación como en la repatriación en sí mismo
considerada. Y no en vano la actuación de las autoridades españolas en este terreno no
siempre ha sido compatible con la preeminencia del interés del menor, siendo frecuentes
prácticas que han sido calificadas de “maltrato institucional”(64). Es obvio que, en este
aspecto, el de la repatriación del menor, es donde con mayor ahínco el interés en controlar
los flujos migratorios y evitar la permanencia irregular se enfrenta a las obligaciones públicas
de velar por el interés del menor cualquiera que sea su nacionalidad y, en el duelo, la
fortaleza jurídica de la legislación sobre la infancia no siempre sale bien parada frente a
cuestionables prácticas administrativas motivadas por el solo impulso de evitar colapsos
en los centros de atención de menores y evitar el traspaso de nuestras fronteras por menores
de edad.
La solución del problema de los MENAS por la vía fácil y rápida de su inmediato
retorno a la frontera es una perenne tentación que incluso en ocasiones, y sin ocultar las
razones de oportunidad que lo aconsejan, ha determinado interpretaciones rocambolescas
de la Ley y de los mecanismos de protección de menores. El ejemplo más significativo de
esto que decimos seguramente lo constituyó en su día la Instrucción n. 3/03 de la FGE(65)
que, dada su expresividad, reproducimos en algunos de sus pasajes: “Hemos de ser
conscientes de que los recursos materiales de los llamados países de acogida, entre los que
se encuentra España, no son ilimitados, ni pueden asumir los actuales flujos migratorios
sin poner en peligro su bienestar económico. Las entidades españolas de protección nunca
van a disponer de los ingentes medios personales y materiales que serían necesarios para
atender a todos los menores de edad que intentan acceder irregularmente a nuestro país,
ni los tejidos productivos de la sociedad española serán capaces de absorberlos.
(63) Informe UNICEF/CGAE, p. 97 y ss.
(64) Vid. JIMÉNEZ, E. Arce. Panorama legislativo de los menores no acompañados y maltrato institucional. En:
FERNÁNDEZ, A. Ramírez; ÁLVAREZ, M. Jiménez (coords.). Op. cit., p. 153 y ss. o, de la misma autora, “Menores inmigrantes: derechos que no se cumplen”, Abogacía española. También contundentemente RUIZ, C. F. Fábrega. Menores
marroquíes no acompañados: una perspectiva desde el ministerio fiscal. En: FERNÁNDEZ, A. Ramírez; ÁLVAREZ, M.
Jiménez (coords.). Op. cit., p. 195-198.
(65) De esta posición de la FGE se dijo que había generado un absoluto desconcierto acerca de la situación en la que
quedaban los menores extranjeros no acompañados, vid. JIMÉNEZ, E. Arce. Op. cit., p. 153.
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Por lo demás, no podemos más que constatar el desbordamiento del sistema español
de protección de menores frente a un colectivo humano que, en la mayoría de los casos,
rechaza sistemáticamente la escolarización y las atenciones que se le ofrecen en
los centros públicos.
Ello es congruente con la precaria situación que les impulsa a la aventura de la
inmigración clandestina. Frente a aquellos otros casos en que la entrada regular permite
un proceso de escolarización que conduce a la integración social del joven, el objetivo del
menor irregular no es llegar a España huyendo de una situación de desamparo afectivo,
sino con la esperanza de incorporarse al mercado de trabajo y, en su caso, ayudar con sus
ingresos a su familia de origen.
Sin embargo, por razones obvias, la mayor parte de ellos sólo consiguen ser explotados
por personas sin escrúpulos o convivir en la marginalidad y la delincuencia.
La Fiscalía General del Estado no puede permanecer indiferente ante este problema
de dimensiones sociales, económicas y culturales imprevisibles. Tampoco puede permitir
que la minoría de edad se convierta en la coartada legal que legitime la violación sistemática
de las normas jurídicas del Estado, asegurando por sí sola, a través de una mecánica
declaración de desamparo, la residencia en España de todos los extranjeros menores de
edad que acceden ilegalmente a nuestro país. Lo impiden, tanto exigencias inherentes a
las más elementales reglas de convivencia, como el sentido mismo de las instituciones
tutelares. El ya apuntado desbordamiento de los servicios sociales españoles puede generar
a medio plazo que su función primordial, esto es, la asistencia a menores efectivamente
desamparados, resulte irrealizable ante la necesidad de atender casos en los que no
concurren los presupuestos que justifican la atención tuitiva. No se trata, pues, de cerrar
las puertas a aquellos jóvenes extranjeros cuya desesperada situación familiar y social
reclama una atención preferente por parte del sistema de protección social. Lo que se
busca mediante la presente Instrucción es contribuir a racionalizar la capacidad de asistencia
de las autoridades españolas”.
Resulta casi imposible reunir en un solo planteamiento consideraciones tan toscas
como las recién vistas(66). El tratamiento del menor inmigrante como sujeto que se aprovecha
de su corta edad para delinquir, poniendo en peligro nuestro bienestar y alejando a la
Administración del objetivo de velar por los verdaderos menores desamparados que desde
luego no son los que acceden ilegalmente a nuestro país con oscuros propósitos. Felizmente
este cúmulo de despropósitos, seguido por no menos llamativas interpretaciones jurídicas
dirigidas a la expulsión de los menores, ha sido expresamente abandonado por la FGE a
partir de su Instrucción n. 6/04. Sin embargo, y la nueva redacción de la LOEX dista de
atajar de una vez por todas el problema, es preciso reconocer que la legislación de extranjería
(66) Naturalmente la Instrucción citada recibió innumerables críticas. Desde el plano doctrinal vid. El comentario de
SAMPEDRO, A. Carrió. La actitud de la fiscalía general del Estado ante la protección jurídica del menor extranjero.
Consideración crítica de la Instrucción n. 3/03. Diario La Ley, n. 6.003, 2004. p. 1-6 o, dentro de la propia carrera fiscal,
RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit.,p. 187-188. En el otro polo, en el de la defensa de las interpretaciones jurídicas mantenidas por
la FGE para justificar la expulsión, retorno y devolución de los menores extranjeros, vid. LÓPEZ, A. M. López. Expulsión,
retorno y devolución de extranjeros menores de edad. Diario La Ley, n. 6.121, 2004. p. 1-6.
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no es precisamente un dechado de claridad a la hora de abordar las condiciones en las que
los menores deben abandonar nuestro país.
Cabe, en primer lugar, advertir que el proceso de repatriación diseñado en el art. 35
LOEX lo es en interés del menor, es decir, no constituye, por muchas que sean las veleidades
administrativas para negarlo, una medida sancionadora o puramente reguladora de flujos
migratorios, sino, muy al contrario, una fórmula que se ha de aplicar por entender que es
mucho más adecuada para los intereses del menor que la permanencia en nuestro país.
No hay, por tanto, parangón posible entre la repatriación y la expulsión de la que se ocupa
el art. 57 LOEX, así como con la devolución (art. 58. 3: básicamente una expulsión sin
expediente para los casos de contravención de la prohibición de entrada en España y para
los supuestos de entrada ilegal) o la denegación de entrada (art. 60); fórmulas que, o bien
se mueven en el ámbito sancionador, o bien se interesan en el control de los flujos más
que en los intereses del extranjero, lo que las separa profundamente de la finalidad
teleológica de la repatriación.
5.6.1. La repatriación como fórmula exclusiva para el alejamiento del menor
Siendo esto claro, la duda sigue consistiendo, como ya sucedía antes de la reforma,
en averiguar si el procedimiento de repatriación del menor inmigrante promovido en su
propio interés constituye, además, la única fórmula que puede determinar la salida de éste
del país conformándose en procedimiento exclusivo e impidiendo, cuando de menores no
acompañados se trata, la aplicación de las fórmulas de expulsión, devolución o retorno. A
este respecto los criterios doctrinales mantenidos no han sido pacíficos. La interpretación
favorable a la aplicación a los menores de las medidas de expulsión, devolución y retorno(67)
se han basado sobre un discutible criterio según el cual no todo menor no acompañado se
encuentra en situación de desamparo y si así sucede no sería de aplicación las reglas
específicas del art. 35 LOEX sino las comunes y entre ellas las de expulsión, devolución
y retorno. Además este planteamiento está fuertemente lastrado por consideraciones de
oportunidad que lo hacen, a nuestro entender, rechazable. La nueva redacción de la LOEX
no clarifica el asunto pero, aun sin contener una prohibición expresa de la expulsión de
menores, su interpretación sistemática en conjunción con la legislación de menores parece
conducir a negar que el menor no acompañado pueda ser obligado a abandonar el país
fuera de los casos de repatriación previstos en el art. 35 LOEX(68).
Es precisamente este precepto el que autoriza esta conclusión desde el momento en
que su apartado cuarto, prestando atención exclusiva a la condición de menor y no a su
situación regular o irregular en España o su forma de entrada en nuestro territorio, dispone
que el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios de protección de menores
lo que, en consecuencia, impide la aplicación del mecanismo de devolución.
En cuanto a la expulsión, su inaplicación viene de la mano de considerar que una
vez que el menor se encuentra en España, y como ya hemos insistido en diversas ocasiones,
(67) LÓPEZ, A. M. López. Op. cit. y la Instrucción n. 3/03 de la FGE antes citada.
(68) Para la situación previa a la reforma vid. RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 89 y ss.
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el parámetro que ha de regir es el de su propio interés como de forma indubitada establece
la LOPJM que lo antepone a cualquier otra consideración y lo exige como principio que
ha de regir la actuación de los poderes públicos (arts. 2º y 11.2). Este principio superior
y la propia finalidad del art. 35 LOEX imponen, como considera la FGE tras su Instrucción
n. 6/04 cuyo criterio hay que entender reforzado tras la reforma, “que no pueda incoarse
en ningún caso un expediente sancionador, por cualquiera de los motivos previstos en la
legislación de extranjería y en particular aquellos que pueden dar lugar a la sanción de
expulsión o la medida cautelar de internamiento, contra alguien respecto del cual no se
haya establecido previamente y con las debidas garantías que es mayor de edad”. En este
sentido la propia LO n. 2/09 altera la redacción del art. 62 de la LOEX advirtiendo que
“los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a
disposición de las entidades públicas de protección de menores conforme establece la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el
artículo 35 de esta Ley”. Se descarta así expresamente la posibilidad de internamiento de
los MENAS en el marco de los procedimientos de expulsión o devolución, pero, lo que es
más importante, se suprime la antigua redacción (que también figuraba en el Proyecto de
Ley) que, generando alguna confusión si se interpretaba de forma aislada, hablaba de “los
menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento”. Suprimir
esta expresión equivale, sensu contrario, a negar que los menores puedan incurrir en los
supuestos que dan lugar al internamiento, esto es, en las hipótesis de expulsión y
devolución(69). Argumento adicional que sirve para insistir en la configuración de la
repatriación como la única medida posible para que el menor abandone nuestras fronteras.
Alguna dificultad adicional genera la denegación de entrada de cuyos efectos se ocupa
el art. 60 LOEX y que provoca el regreso inmediato del extranjero o, en caso de retrasarse
dicho regreso más de 72 horas, el internamiento en las condiciones previstas en el art.
60.2 LOEX. La regla, una vez más, no deja expresamente fuera a los MENAS. Sin embargo,
también una vez más, el art. 35 LOEX no deja dudas, en nuestra opinión, a la hora de
imponer a las autoridades de la frontera la comunicación al Ministerio Fiscal de la presencia
del menor para que éste, a su vez y despejadas las eventuales dudas acerca de la edad, lo
encomiende a los servicios de protección de menores. Este planteamiento que sin duda,
como ya hemos expresado, alcanza a la devolución y la expulsión, en el caso del retorno
se enfrenta a un problema de territorialidad desde el momento en que las obligaciones de
la LOEX con relación a los MENAS se producen una vez que estos acceden al territorio
español exigencia no del todo clara cuando se produce la denegación de entrada y el
menor se encuentra en las llamadas zonas internacionales de puertos o aeropuertos en las
que existe cierta tendencia a entender que quedan fuera del territorio español. Algunos
autores, negando esta consideración territorial, advierten que los MENAS rechazados en
puertos y aeropuertos deben ser encomendados a los servicios de protección de menores,
siéndoles plenamente aplicable la LOPJ(70) y, en línea similar, alguna resolución judicial
(69) No en vano la redacción del anterior art. 62.3 LOEX se había interpretado por algún autor como una extensión de la
aplicación de las causas legales de expulsión a los menores de edad, vid. LÓPEZ, A. M. López. Op. cit., p. 5.
(70) RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 95.
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considera que en los casos de denegación de entrada de un MENA en el Aeropuerto de
Barajas (Madrid) al menor debía de aplicársele, en su integridad, el art. 35 LOEX — en su
versión anterior a la reforma — (residencia regular en todo caso a los menores), y no el
régimen de entrada de los mayores de edad, como sostenía el Abogado del Estado. En ese
pronunciamiento, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid n. 10 razonó
que se debió comunicar al Ministerio Fiscal la iniciación del procedimiento, y debía de
haberse puesto al menor a disposición de los Servicios de Protección, y haber tramitado,
en su caso, la repatriación, pero no la denegación de entrada(71).
5.6.2. La repatriación desde la norma comunitaria
A la vista de todas estas consideraciones creemos que puede mantenerse con sólidos
argumentos que el procedimiento de repatriación previsto en el art. 35 LOEX para los
MENAS en atención a su interés, excluye otras fórmulas de regreso previstas en la propia
legislación de extranjería. En qué medida sobre este planteamiento puede incidir la Directiva
n. 2.008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008(72) es de lo que ahora nos vamos a ocupar
desde el momento en que la propia reforma de la LOEX tiene su origen en la necesidad
de trasponer esta norma comunitaria como advierte expresamente el Preámbulo de la LO
n. 2/09. La norma comunitaria permite a los Estados adoptar o mantener disposiciones
más favorables, pero lo hace a condición de que las mismas sean compatibles con la
propia Directiva, lo que podría llegar a cuestionar algunas de las normas españolas aplicables
a los MENAS sobre la base de su incompatibilidad con las previsiones comunitarias, no
obstante, su carácter más favorable.
Y preciso es reconocer que la Directiva en cuestión parece en una primera lectura
dar por sentada la posibilidad del retorno y expulsión de menores no acompañados dados
los términos de su art. 10 y la posibilidad de internamiento a la que alude el art. 17. Se
trata desde luego de uno de los aspectos de la Directiva que merecen más crítica y no
tanto por su resultado final que, como veremos no puede considerarse tan opuesto como
a primera vista parece a la interpretación aquí defendida del ordenamiento español, como
por jugar a la ambivalencia con una cuestión tan delicada como la de los menores(73),
pudiendo dar lugar a interpretaciones que a duras penas resistirían su compatibilidad con
el derecho internacional de menores (que trae a colación la propia Directiva en su
considerando n. 22) y que por eso mismo han de ser rechazadas del plano. En nuestra
opinión, y sin desconocer el evidente grado de confusión normativa, el tratamiento de los
MENAS por la norma comunitaria debe ser, salvando las distancias de matiz, asimilado al
que le otorga la legislación nacional española. Y ello por cuanto los límites comunitarios
al retorno de menores a la postre inscriben la salida de los mismos en lo que nuestra
(71) La noticia de esta sentencia y el extracto de su contenido lo hemos obtenido del Informe UNICEF/CGAE, p. 98.
(72) Para su encuadramiento y crítica consideración vid. ALBA, L. Mora Cabello de. La política común de inmigración de la
Unión Europea (en prensa).
(73) En similar sentido ha calificado la Directiva en este punto de “timorata y ambigua”, NAVARRETE, C. Molina. Un
nuevo “fantasma” recorre Europa: la “directiva de retorno” y la propuesta de directiva del tiempo de trabajo “interminable”. RTSS, n. 305-306, 2008., p. 103.
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LOEX denomina repatriación. A nuestro juicio esto es así porque, de un lado, el art. 5º de
la norma comunitaria eleva el interés superior del niño a patrón aplicativo de la Directiva
y, de otra parte, el art. 10 establece en su apartado 1º que “antes de dictar una decisión de
retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la asistencia de los servicios
pertinentes distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del retorno, teniendo
debidamente en cuenta el interés superior del niño”, lo que implica la necesidad de una
valoración en atención al interés del menor por instituciones distintas a las que proceden
al retorno (habitualmente las policiales). Además la expulsión del menor no acompañado
no cabrá si no existe certeza acerca de la entrega del menor “a un miembro de su familia,
a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno”.
Entrega a los responsables del menor que conjugada con la interpretación favor minoris,
debe servir para asegurar que la medida de alejamiento sólo se llevará a cabo en estos
casos cuando, además de garantizar la existencia de familiares, tutores o “adecuados”
servicios de acogida, estos sean compatibles con la protección del interés superior del
menor y que éste no quede en entredicho.
Se trata, sin duda, de una interpretación bondadosa de la norma comunitaria, pero
certera si se toman en serio sus continuas apelaciones al interés del menor y su consideración
de la CDN.
Aclarada, entonces, la especificidad de las medidas de alejamiento previstas para los
MENAS es el momento de comprobar cómo la nueva reforma de la LOEX ha incidido en
el procedimiento de repatriación del art. 35, donde se aprecian algunos cambios
significativos. El primero de ellos el de superar el laconismo de la anterior regulación que
despachaba el asunto con lo dispuesto en el art. 35.3 según el que “la Administración del
Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los
servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de
origen o aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia
en España”. La nueva redacción legal gana en corpulencia y lo hace incorporando algunas
previsiones que hasta ahora se encontraban en el ámbito reglamentario (art. 92 RD n.
2.393/04).
5.6.3. Fórmulas de repatriación
En primer lugar dispone la LOEX que con carácter previo a la apertura del
procedimiento de repatriación “la Administración del Estado solicitará informe sobre las
circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen”. Se
trata, en verdad, de comprobar si la reagrupación familiar del menor va a ser posible por
estar su familia localizada. La inserción del menor con su familia se sigue considerando
por nuestro ordenamiento el procedimiento más apropiado y que mejor responde a la
satisfacción de los intereses de aquél y, en consecuencia, al que prioritariamente debe
conducir la repatriación.
Repatriación que si se realiza mediante reagrupación familiar lo puede ser al país de
origen si en él se encuentra la familia o a cualquier otro donde ésta resida; alternativa que
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no cabe en la repatriación tutelar que sólo es posible realizarla en país de origen del
menor en las condiciones que a renglón seguido trataremos.
Este carácter preferente de la reagrupación hace precisamente que la indagación de
las circunstancias familiares, se establezca como exigencia previa para la apertura del
procedimiento de repatriación y ello porque si ninguna información fiable se recaba a
través de las representaciones diplomáticas de los países de origen, la salida del menor no
será posible y, por tanto, el procedimiento de repatriación no debe ni siquiera abrirse o,
de hacerse, ha de ir destinado a comprobar si en el país del que el MENA procede existen
servicios de protección de menores que puedan satisfacer sus intereses de tutela. Pues, en
este punto, la nueva redacción de la Ley no ofrece dudas: “la repatriación al país de origen
se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición
del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones
adecuadas para su tutela por parte de los mismos”. Estas dos alternativas de repatriación
al país de origen (familiar o tutelar) se incorporan al texto legal dejando de ser como hasta
ahora sucedía una alternativa exclusivamente reglamentaria que es dudoso además se
desprendiera del anterior texto de la LOEX(74). Se trata de una doble fórmula de repatriación
que, como hemos visto, también se admite por parte de la Directiva de retorno siempre
que los servicios de acogida sean “adecuados”, calificativo que finalmente, y enmendando
el proyecto en este punto, se ha incorporado a la versión final de la LO n. 2/09, y cuya
observancia resulta imprescindible para acomodar la repatriación al interés superior del
menor, que difícilmente quedaría protegido si no se asegurase un adecuado tratamiento
por parte de los servicios de menores de los países de origen.
Sin embargo, sería iluso no contemplar esta derivación del menor hacia instituciones
tutelares extranjeras como un mecanismo de evitar las dificultades derivadas de la
repatriación exclusivamente familiar. No en vano, la no localización de los familiares del
menor, que es algo relativamente frecuente(75), pretende paliarse mediante la repatriación
tutelar a centro de menores en los países de origen construidos y dotados muchos de ellos
por el propio Estado español y las CC. AA. en un no disimulado intento de facilitar las
repatriaciones en los casos de no localización de la familia(76). Precisamente la nueva LOEX
(74) En efecto el texto anterior de la LOEX hablaba de la repatriación promovida conforme al principio de reagrupación
familiar del menor, siendo dudoso que amparase repatriación a servicios de protección de menores de los países de origen,
alternativa que, sin embargo y de forma discutible, admitía el art. 92.4 RD n. 2.393/04: “De acuerdo con el principio del
interés superior del menor, la repatriación a su país de origen solamente se acordará si se dieran las condiciones para la
efectiva reagrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del
país de origen”.
(75) Téngase en cuenta que las migraciones de menores de un tiempo a esta parte suelen formar parte de uma estrategia
familiar, como advierte, con la vista puesta en Marruecos, ÁLVAREZ, M. Jiménez. Op. cit., p. 118, que advierte que la
familia apoya la migración y sufraga los gastos. Esta circunstancia, a poco que se repare, determina que el menor pocas
veces colabore con la identificación de sus familiares y que la propia familia haga lo propio para intentar que sus esperanzas
no queden frustradas con el retorno del menor en el que se han depositado las esperanzas de progresar.
(76) Así según informa El País en su edición de 6 de octubre de 2009 “el Gobierno inaugurará antes de fin de año dos
centros de acogida de menores en las localidades marroquíes de Beni Mellal y Nador, de las cuales proceden buena parte de
los muchachos que se embarcan en pateras para llegar a España”. En la misma noticia se da cuenta también de los centros
construidos por las CC. AA. Así la “Comunidad de Madrid abrió en octubre un centro en la provincia de Fahs Anjra, a 40
kilómetros de Tánger, y construye otro en Marrakech. El Ayuntamiento de la capital y la Agencia Española de Cooperación
Internacional tienen también un centro en Tánger. En esa misma ciudad, la Generalitat de Cataluña gestiona varios pisos
de acogida. Y la Comunidad de Canarias estudia levantar otro centro en Agadir”.
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impulsa decididamente estas prácticas reconociendo a las Comunidades Autónomas la
posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la
atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia (art.
35.2). Existe, en estas prácticas, un peligro más que latente de convertirlas en un mero
mecanismo para permitir las repatriaciones no familiares, mediante el establecimiento en
los países de origen de centros menores que funcionen como mero expediente formal para
alejar a los menores de nuestras fronteras sorteando los límites legales previstos
para repatriación. Es verdad que la nueva LOEX impone que los acuerdos que en su caso
pueden suscribir las CC. AA. deberán asegurar debidamente la protección del interés de
los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por los poderes
autonómicos de la situación de los mismos. Pero también es verdad que no se puede
ocultar las dificultades prácticas de este seguimiento, así como la complejidad de tomar
medidas con los menores una vez que están en sus países de origen, esto es, una vez que
hemos alejado el problema. Estamos, por tanto, en presencia de una fórmula que si bien
no es reprobable en abstracto al procurar una integración en origen de los menores y
alentar formulas de cooperación internacional, puede, en la práctica, convertirse en una
vía rápida de expulsar menores con una consideración meramente formal de sus intereses:
la existencia de un centro de menores en el país de origen financiado con fondos públicos
españoles.
5.6.4. Intervención del menor en el procedimiento
El otro aspecto del procedimiento de repatriación que encuentra novedades tras la
reforma consiste en el aseguramiento de la intervención del menor durante el proceso de
repatriación. Aspecto éste silenciado en la anterior redacción y apenas si colmado por la
regulación reglamentaria que recogía el derecho del menor a ser oído (art. 92.4 RD n.
2.393/04) y ello a pesar de que tal derecho se recoge en el art. 12 CDN en términos
inequívocos:
Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño
[...]. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.

En este mismo sentido se pronuncia el art. 9º LOPJM y la propia Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea que en su art. 24.1 proclama el derecho del niño a
expresar su opinión libremente y que ésta sea tenida en cuenta para los asuntos que le
afecten, en función de su edad y madurez.
No cabe duda entonces de que en el procedimiento de repatriación, que es desde
luego un asunto que afecta al menor de forma intensa, éste debe ser oído y tenido en
cuenta en función de su madurez. Sin embargo, esta evidencia, prevista expresamente
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en el escalón reglamentario como acabamos de ver, queda lejos de resolver los problemas
que la intervención del niño en el procedimiento de repatriación produce y que, en
ocasiones, pueden dar la traste con su propio derecho a la tutela judicial efectiva. El
inconveniente más grave consiste en advertir que, tal y como se ha venido diseñando este
procedimiento, es frecuente que el interés del niño y el de la institución que lo representa
en los casos de desamparo puedan entrar en contradicción. Como se sabe el RD n. 2.393/
04 (art. 92.4.2º) otorga un fuerte protagonismo a la institución que tutela al menor hasta
el punto de concederle la posibilidad de instar el propio procedimiento de repatriación lo
que puede ser contrario al interés del niño que, sin embargo, estaría forzado a verse
representado por quien tiene su tutela. La situación descrita ha sido conocida por el TC
en sus SSTC ns. 183/08 y 184/08(77) en las que, tras recordar que en el proceso de
repatriación queda afectada la esfera personal y familiar de un menor, advierte que “la
negativa judicial a reconocer capacidad procesal directa al recurrente y, simultáneamente,
imposibilitar que pudiera suplir ese defecto de capacidad mediante la designación de un
defensor judicial con el argumento de que dicha competencia es exclusiva del orden
jurisdiccional civil, pero sin permitir tampoco la subsanación del nombramiento realizado
por el órgano judicial de instancia, han impedido de manera definitiva a un menor, con
capacidad y madurez suficiente, instar el control judicial de una decisión administrativa,
como era la de su repatriación, que afectaba de una manera muy directa a su vida y esfera
personal, lesionado de esa manera su derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE),
para defender intereses personalísimos”. Pues para el TC, de forma acertada, “forma parte
del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con capacidad
y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional,
la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de
quienes ejerzan su representación legal”.
En este mismo ámbito de la defensa y representación del menor durante el proceso
de repatriación, el Defensor del Pueblo(78) ha advertido que el derecho del menor a ser
oído da lugar a que la audiencia del mismo se realice con las garantías debidas y
asesoramiento profesional, hasta el punto de que la asistencia jurídica del letrado hacia el
menor extranjero no acompañado es requisito ineludible y necesario para llevar a efecto
el derecho del menor a ser oído, sin que ni siquiera la intervención del Ministerio Fiscal
puede dejar sin efecto esa asistencia jurídica.
Con estos antecedentes, la nueva LOEX dedica el apartado 6º del art. 35 a esta
cuestión en los términos siguientes: “A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho
años se les reconocerá capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto
en este artículo, así como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el
mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen.
Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran
(77) Este segundo pronunciamiento se ocupa de advertir la vulneración de la tutela judicial efectiva de la asociación que
había asumido la defensa del menor en el proceso de repatriación.
(78) Op. cit., p. 329-330.
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manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se
suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que
les represente”.
Se parte de una nítida distinción entre mayores de 16 años y menores a efectos de
actuación en el procedimiento de repatriación. A los primeros se les otorga capacidad
directa para intervenir en el procedimiento administrativo y, en su caso, en sus derivaciones
jurisdiccionales ante orden contencioso administrativo, pudiendo intervenir personalmente
o a través de representante. En los menores de 16 años se da por supuesta la actuación a
través de la institución tutelar y no se otorga por tanto capacidad directa, aunque, para
evitar los problemas de constitucionalidad que acabamos de ver, se prevén expresamente
las consecuencias en caso de conflicto de intereses decantándose la LOEX, cuando el
menor cuente con juicio suficiente, por la suspensión del procedimiento y el nombramiento
de un defensor judicial, esto es, por una fórmula de integración de la capacidad procesal
(art. 8º LEC).
Prevista la fórmula para evitar que se reiteren vulneraciones del derecho a la tutela
judicial efectiva del menor durante la repatriación, la nueva LOEX no asume, sin embargo,
un compromiso fuerte para procurar que la intervención de aquél esté asistida por la
presencia letrada en los términos que ha venido aconsejando el Defensor del Pueblo.
Desde luego no se excluye la asistencia letrada, que se debe entender como parte integrante
del derecho del menor a ser oído, pero tampoco se instaura una fórmula para procurar
que esta se produzca necesariamente en estos procedimientos a los que habría que entender
aplicables los beneficios de la justicia gratuita(79) y hubiera sido deseable un pronunciamiento
expreso en tal sentido que superase las restricciones establecidas en el art. 2º.e) de la Ley
n. 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y el propio art. 22 LOEX.
En este último precepto se reconoce a los extranjeros que se hallen en España el
derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera
que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos
españoles. Sin embargo, la proyección de este derecho de asistencia jurídica gratuita a los
procedimientos administrativos que afecten a los extranjeros es mucho más limitada y
queda restringida a aquellos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o
expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección
internacional, siempre y cuando carezcan de recursos económicos suficientes. Como se
puede comprobar, entonces, el procedimiento de repatriación de MENAS no queda incluido
expresamente de manera ciertamente criticable dado que aunque la repatriación, como ya
hemos visto, se diferencia nítidamente de los institutos enunciados expresamente en la
norma, comparte con ellos la salida del territorio nacional agravada además por el desamparo
del menor y por el hecho de que la intervención institucional sobre el mismo no es siempre
garantía de respeto a sus derechos, dado el conflicto de intereses en el que a veces desemboca
la repatriación.
(79) Los procedimientos de repatriación de MENAS no quedan incluidos expresamente en el art. 2º e de la Ley n. 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que habla de procedimientos de denegación de entrada en España, de devolución, de expulsión y de asilo.
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Por lo demás el derecho del menor a ser oído será únicamente efectivo en la medida
en que la expresión del niño esté suficientemente informada. De modo que, como disponen
las observaciones a la CDN(80), “de cara a la expresión informada de tales deseos y opiniones,
es imperativo que los menores dispongan de toda la información pertinente acerca de, por
ejemplo, sus derechos, servicios existentes, en especial medios de comunicación, el
procedimiento para solicitar el asilo, la localización de la familia y la situación en el país
de origen. En lo que concierne a la tutela, custodia y alojamiento y representación legal
del menor, deben tenerse también en cuenta las opiniones de éste. La información antedicha
se proporcionará en forma que sea acorde con la madurez y el nivel de comprensión del
menor. Dado que la participación está en función de una comunicación fiable, se proveerá
en su caso interpretación en todas las fases del procedimiento”. Preciso es reconocer, no
obstante, que al margen de la asistencia letrada, tan deficitaria para los MENAS como
acabamos de comprobar, el derecho a ser oído tras un detenido análisis de las circunstancias
concurrentes pueda convertirse en real para los menores.
5.6.5. Conclusión del procedimiento de repatriación
Previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la
Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno del menor a su país
de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares(81) o, en su defecto, sobre su
permanencia en España. Es, por tanto, la repatriación un procedimiento prioritario al de
la permanencia del menor en España lo que desde luego no es óbice para advertir que si,
con la mirada puesta exclusivamente en el interés superior del menor, la repatriación no
es posible por ser imposible o no recomendable la reagrupación con sus familiares en el
país de origen o en aquel otro donde se encuentren o por no existir centros de menores
adecuados a los que encargar la tutela del menor en el país de procedencia, la única salida
posible es la permanencia del menor en nuestro país en las condiciones que vamos analizar
a continuación. Aunque antes es imprescindible dejar claro que esta permanencia del
menor en nuestro país no conlleva necesariamente descartar de una vez por siempre la
repatriación. Antes bien, la LOEX (art. 35.8) señala que la concesión de una autorización
de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés
superior del menor y a través de los trámites que hasta aquí hemos venido analizando(82).
(80) Vid. la Observación General n. 6 (2005) a la CDN intitulada “Trato de los menores no acompañados y separados de su
familia fuera de su país de origen” (CRC/GC/2005/6 de 1º de septiembre de 2005).
(81) No puede dejar de reseñarse las dudosas prácticas que en muchas ocasiones se dan a la hora de ejecutar la repatriación
donde se concentra un fuerte componente policial. Una de las más comunes a la par que comprometedoras del interés del
menor es la entrega del mismo a las autoridades de frontera del país de repatriación que muchas veces se desentienden de
su suerte abandonándolo o abusan de su autoridad, vid. el informe de SOS Racismo Menores en las fronteras, de los retornos
llevados a cabo sin garantías a los menores de origen marroquí y de los malos tratos sufridos, 2005. Es ésta, sin embargo, la
solución prevista por el art. 92 RD n. 2.393/04.
(82) Se otorga así rango legal a la previsión del art. 92.5 RD n. 2.393/04, superando las dudas de legalidad que este precepto
había suscitado, vid. GARCÍA, C. Martínez. Los sistemas de protección y de reforma. Peculiaridades en relación con los
menores extranjeros no acompañados. En: GONZÁLEZ, I. E. Lázaro; LLANA, I. Culebras (coords.). Nuevos retos que
platean los menores extranjeros al Derecho. IV Jornadas sobre Derecho de los Menores. Madrid: Universidad Pontificia
Comillas, 2006. p. 88.
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Esta “repatriación ulterior”, advierte la Ley expresamente, sólo es posible cuando favorezca
el interés superior del menor y, para valorar éste, deberá necesariamente tenerse en cuenta
el tiempo de permanencia del menor en nuestro país y el eventual arraigo adquirido que
puede llevar a hacer desaconsejable la repatriación pese a la localización de sus familiares
o la existencia de servicios de protección de menores en el país de procedencia(83).
5.7. La permanencia del mena en el territorio nacional
Si, como estamos viendo, la repatriación del menor no resulta posible, éste
permanecerá en nuestro país, considerándose regular, a todos los efectos, la residencia de
los menores que sean tutelados en España (no, por tanto, los tutelados en el extranjero en
servicios de protección de menores fruto de la aportación española) por una Administración
Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. Se adapta, por
tanto, la situación de residencia de los menores a la posibilidad, incorporada por la propia
LO n. 2/09 y ya analizada en estas páginas, de suscribir convenios con entidades privadas
para que asuman, intervención judicial mediante, la tutela de los menores (art. 35.11
LOEX). Por lo demás el precepto no incorpora grandes novedades con relación a la situación
previa a la reforma y arrastra, por tanto también, algunos de los problemas de la anterior
regulación.
Como ya venía sucediendo, la consideración de la residencia como regular, se distingue
de la autorización de residencia. Esta última se otorgará al menor a instancia del organismo
que ejerza la tutela(84) y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno
con su familia o al país de origen; eso sí, una vez concedida, sus efectos se retrotraen al
momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección
de menores. Se produce aquí, como antes de la reforma, una difusa distinción entre la
regularidad de la estancia del menor y su plasmación en una autorización de residencia,
cuya solicitud se deja en manos de aquellos que ejercen la tutela una vez que se acredite
la imposibilidad de repatriación. Con ello se puede producir una situación anómala, dejando
al menor sin permiso y negándole, en la práctica, la regularización de su situación
residencial, por no hablar, también en este terreno, del posible enfrentamiento de intereses
entre el menor y los que le tutelan a la hora de solicitar la residencia o, finalmente, los
efectos sobre la situación de residencia una vez alcanzada la mayoría de edad y sobre la
propia incorporación al mercado de trabajo para los tutelados con edad laboral. Se trata
de una problemática que viene, año tras año, ocupando una parte importante de la actividad
del Defensor del Pueblo, cuyo Informe de 2008 advierte, y la cuestión es importante, que
(83) Se propone, a mi juicio con buen criterio, la aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 12.2 del Convenio de la
Haya sobre sustracción internacional de menores, cuando considera que transcurrido un año desde la sustracción se puede
denegar la restitución del menor si se constata que se ha integrado en el nuevo país, vid. RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit.,
p. 192.
(84) El art. 47 LOEX reformado advierte que las entidades públicas de protección de menores estarán exentas del pago de
las tasas derivadas de las autorizaciones que están obligadas a solicitar para éstos en ejercicio de la representación legal que
de ellos ostentan. Reténgase que este precepto configura como obligación la solicitud de las autorizaciones por parte de las
instituciones públicas y que no incluye otras instituciones tutelares no públicas.
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el hecho de que los menores carezcan de pasaporte, que suele ser la justificación más
común de las entidades tutelares para no tramitar la autorización de residencia, no supone
un verdadero obstáculo para dicha tramitación, dado que dicho documento puede suplirse
con la cédula de inscripción que cabe solicitar de forma simultánea a la documentación si
la consecución del pasaporte resulta inviable(85).
Como se sabe el RD n. 2.393/04 (art. 92.5) incluye algunos mecanismos de seguridad
jurídica al respecto, exigiendo el otorgamiento de la autorización de residencia una vez
transcurridos nueve meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los servicios
competentes de protección de menores y una vez intentada sin éxito la repatriación con
su familia o al país de origen. De este modo se pretende evitar el aplazamiento sine die de
la autorización de residencia por la mera dejadez o negativa de la institución que tiene
encomendada la tutela(86). En cualquier caso, la inactividad de este organismo a la hora de
solicitar la residencia del menor debe, a nuestro juicio, conducir a entender que el propio
menor, asistido por un letrado en su caso, puede solicitar directamente la autorización y
ello sin dejar de señalar el incumplimiento en que incurre el tutor que no asume en estos
casos una potestad discrecional, sino que viene obligado a la solicitud de la residencia
dados los términos imperativos de la LOEX.
El plazo de 9 meses deja absolutamente claro esa extraña situación a la que nos
referíamos al inicio, en la que el menor cuya permanencia en nuestro país es regular no
se sustenta, sin embargo, en la concesión de una autorización de residencia. La nueva
redacción de la LOEX, en línea similar a la reglamentaria, advierte que la ausencia de
autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos
que le correspondan al menor, elemento claro, dada su situación regular, pero que no
resuelve todos los problemas ligados a la falta de autorización.
Así en el ámbito de la inserción en el mercado de trabajo la propia LOEX distingue
la situación del menor que cuenta con la autorización de residencia de aquel otro que
no la tiene, de forma que no existe equiparación entre ambas situaciones.
En el primer caso, menor autorizado a residir y en edad laboral(87), el 40.1.i) LOEX
permite prescindir de la situación nacional de empleo para aquellas actividades que, a
criterio del tutor, favorezcan la integración social del menor, y, como sucedía con la propia
autorización de residencia, una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia
o al país de origen que, como se puede volver a comprobar, es siempre un proceso prioritario
al de la integración en nuestro País.
(85) Informe 2008 del Defensor del Pueblo, p. 385, donde se da cuenta además de la diversidad de prácticas administrativas
que se producen en la materia muchas de ellas de dudosa legalidad.
(86) Con todo este plazo, a nuestro entender, debe interpretarse en el sentido de que, en todo caso, procederá la autorización una vez transcurridos los 9 meses pero sin que sea exigible, antes al contrario, esperar a su agotamiento cuando se
tiene evidencia de la imposibilidad de repatriación (cfr. RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 192). La interpretación del mismo
como mero período de carencia de la autorización sin conectarse a la indagación sobre la posibilidad o imposibilidad de
repatriación, podría hacer dudosa su legalidad. Y, de hecho, no faltan autores que consideran que este plazo vulnera los
derechos fundamentales del menor y carece de cobertura legal, vid. JIMÉNEZ, E. Arce. Op. cit., p. 165.
(87) A partir de los 16 años (art. 6.1 ET).
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El menor tutelado no autorizado y con edad laboral accede, en su caso, al mercado
de trabajo por la vía del art. 41.1.j LOEX (precepto al que la LO n. 2/09 simplemente ha
desplazado de apartado — estaba en la letra k — pero sin alterar su contenido) que
exceptúa de la autorización de trabajo a “los menores extranjeros en edad laboral tutelados
por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a
propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan
su integración social”. Pero adviértase que según el art. 69.4 RD n. 2.393/04 “el hecho de
haber sido titular de una excepción de autorización de trabajo no generará derechos para
la obtención de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena de carácter inicial”.
Indicación que de mantenerse en una futura regulación reglamentaria seguiría haciendo
peor condición del menor autorizado del que no lo está, aun cuando, en un buen número
de casos, esta falta de autorización se deba a la mala práctica de la institución que de él
se responsabiliza.
Por lo demás, el acceso del menor al trabajo no elimina la relación tutelar que mantiene
con la Administración o la entidad que asuma estas funciones, y ello suele ser fruto de
constantes frustraciones si el tutor lleva a acabo su labor con celo excesivo que impide al
menor disponer del salario o de remitir una parte del mismo a sus familiares. En estas
situaciones se ha propuesto que el menor podría solicitar el beneficio de la mayor edad
(art. 321 CC) cuando se produjeran diferencias entre él y la institución tutelar(88). En todo
caso, no se deje pasar por alto lo dispuesto en el art. 7º.b) ET, según el cual “si el
representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente
para realizar un trabajo, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir
los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación”. Esto implica una cierta
“emancipación” del menor en el ámbito de la gestión de su relación laboral y, en
consecuencia, la capacidad de tomar decisiones sin necesidad de contar con el respaldo
de la institución tutelar.
5.8. La llegada a la mayoría de edad
Cuando el menor alcanza su mayoría de edad, lo que no es siempre sencillo determinar
teniendo en cuenta el margen de error de las pruebas de edad que ya hemos visto aquí(89),
las normas tuitivas que moderan la aplicación del régimen de extranjería cesan bruscamente
en su aplicación y, en algunas hipótesis, el menor que lo deja de ser, deja contemporáneamente de estar y, en su caso, trabajar regularmente en nuestro país y se le condena a
la clandestinidad. Así sucede en las hipótesis en las no se cuenta con autorización de
residencia en el momento de acceder a la mayor edad(90), pues las normas de extranjería
que procuran un tránsito menos traumático a la edad adulta y que ahora nos detendrán,
(88) En este sentido RUIZ, C. F. Fábrega. Op. cit., p. 153-154, que entiende superables las dificultades derivadas del
Derecho Internacional Privado.
(89) Y que llevarían a considerar que se alcanza la mayoría de edad, desde una interpretación favor minoris, en el momento
que se llega al margen superior de la horquilla o franja que determina el margen de error de la edad atribuida al menor.
(90) El actual Reglamento de Extranjería pretende moderar estos efectos mediante lo dispuesto en el art. 92.5 in fine.

revista amatra n. 3 2010.pmd

47

02/07/2013, 18:11

48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

condicionan su aplicación al hecho de que los menores tutelados dispongan de autorización
de residencia (art. 35.9 LOEX).
Supeditación una vez más llamativa pues esta situación derivará de un incumplimiento
de los órganos tutelares de lo dispuesto en el art. 35.7 LOEX.
Cuando se cumple con esta exigencia de contar con autorización de residencia en el
momento de obtención de la mayoría de edad, la LOEX actúa como norma en blanco y
remite al reglamento la solución: “reglamentariamente se determinarán las condiciones
que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización de residencia
y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización
de residencia y trabajo”. Obviamente, como antes vimos, es preciso tener en cuenta a los
efectos de configurar la situación residencial, el tiempo que el menor ha permanecido en
nuestro país, con el añadido de que si contaba con autorización de residencia los efectos
de ésta y por tanto el cómputo de la permanencia, se retrotraen al momento en que fue
puesto a disposición de los servicios de protección de menores.
La regulación reglamentaria a la que la LOEX se remite debe evitar caer en
automatismos a la hora de determinar la situación del menor que ha alcanzado la mayoría
de edad. Antes bien se deben tener en cuenta, en su caso, los informes positivos que
puedan presentar las entidades públicas competentes referidos al esfuerzo de integración,
la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así como su
incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo.
Precisamente la incorporación de los menores, ya mayores, al mercado de trabajo es
seguramente una de las fórmulas más importantes para procurar su real integración y, en
este sentido, la nueva LOEX encomienda a las CC. AA. que desarrollen las políticas
necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcancen
la mayoría de edad. En esta misma línea de procurar la integración adviértase, ya para
concluir, que la integración de los menores extranjeros no acompañados ha de incluirse
entre los objetivos del plan estratégico plurianual al que se refiere el nuevo art. 2º ter
LOEX.
Criticable es, en cualquier caso, que no se haya considerado desde la redacción legal
la situación de aquellos que al alcanzar la mayoría de edad no cuentan con autorización
de residencia, así como que se deslegalice casi al completo la normación del tránsito a la
vida adulta sin asumir apenas compromisos efectivos para la integración de los menores
que ha dejado de serlo.
6. V
aloración final
Valoración
Como ya venía sucediendo antes de la reforma y como no puede ser de otro modo,
la LO n. 2/09 consolida y en algunos aspectos avanza, aun sin demasiada determinación,
en el establecimiento de un régimen más favorable que el común para el menor extranjero.
Las apelaciones a la colaboración internacional para enfrentar el fenómeno o a la necesidad
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de políticas de integración que se hagan cargo específicamente de la situación de los
menores, son líneas de actuación que habrá que ver en qué terminan cuando los efectos
de la reforma se dejen notar, a entonces ha de quedar diferida la valoración. Otros aspectos
sí pueden ya valorarse positivamente como la regulación del derecho del menor a ser oído
o su exclusión más decidida de las medidas de internamiento y de los procesos que a él
dan lugar; en otros puntos, sin embargo, se aprecia continuidad con la situación anterior
ya fuera esta la legal o la determinada reglamentariamente.
Y es que da la impresión que en la reforma el menor se ha visto más desde una
perspectiva de distribución de las cargas que implica para las distintas administraciones
afectadas, que como sujeto de tutela más allá de las responsabilidades públicas. No en
vano una parte importante de los nuevos contenidos van dirigidos a este reparto de cargas:
entre el Estado y las CC. AA.; entre las CC. AA. entre sí o entre el propio sector público
y el privado consagrando legalmente la posibilidad de acudir a organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores.
Por otra parte la LO n. 2/09 tiene también, y centrándonos exclusivamente en los
menores, mucho de parche, esto es, de adaptación de las normas de extranjería a
los reproches que, de una forma u otra, le había hecho el TC en aspectos tales como el
derecho a la educación o la intervención del menor durante el proceso de repatriación. En
este sentido adopta más una perspectiva técnico-jurídica que de compromiso con los
derechos de los extranjeros menores edad.
Pueden también considerarse críticamente otros aspectos como, por ejemplo, el uso
de los centros de menores construidos con capital español en el extranjero y su uso como
fórmula para permitir las repatriaciones sorteando los escollos de la integración familiar
del menor; la falta de compromiso directo, al remitirse a la regulación reglamentaria, con
la integración del menor en nuestro País una vez alcanzada la mayoría de edad; el problema
de la asistencia jurídica gratuita en la repatriación; o, por no resultar prolijos, las incógnitas
vinculadas a la concesión de la autorización de residencia del menor tutelado.
Sin embargo, quizá el mayor inconveniente de la nueva norma estriba en que no se
muestra decidida a atajar, más preocupada como está por resolver el problema entre los
distintos poderes públicos, sus derivas institucionales. Esto es, el hecho de que en muchas
ocasiones los mecanismos legales, sobre todo en la repatriación, se dan de bruces contra
prácticas constitutivas de un auténtico maltrato institucional de los menores que se venían
dando en la anterior normativa y que, desafortunadamente, no hay elementos en la nueva
redacción de la LOEX que nos lleven a pensar que vayan a quedar definitivamente
desterradas.
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AS POLÍ
TICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO
POLÍTICAS
E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL NO BRASIL(*)

Bernardo Leôncio Moura Coelho

Intr
odução
Introdução
O trabalho infantil se constitui numa das maiores chagas do mundo moderno e,
mesmo após as terríveis cenas que foram presenciadas durante a revolução industrial,
ainda não conseguimos erradicá-lo.
A nossa legislação referente às crianças e aos adolescentes precursoramente adotou
posição de incorporar a mais moderna teorização sobre o tema, consubstanciada na doutrina
da proteção integral, abolindo a insustentável doutrina da situação irregular na qual se
abeberou o nosso código de menores.
O art. 227 da Constituição Federal sintetiza o primado da proteção integral que deve
ser dispensada às crianças e aos adolescentes ao prescrever que “é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”.
Apesar da clara dicção do comando constitucional, o Estado, a sociedade e a família
não conseguem dar completa implementação às metas da proteção integral.
Segundo Castro, “a defasagem escolar acaba se transformando na realidade de muitos.
A frequência ao ensino médio na idade adequada ainda não abrange metade dos jovens
brasileiros de 15 a 17 anos, e cerca de 34% deles ainda estão retidos no ensino fundamental”.
(CASTRO; AQUINO, 2008. p. 21).
Verificamos existir no Brasil uma moratória social(1) para com nossos adolescentes e,
embora a “extensão” e as características desta moratória variem bastante segundo as
(*) O presente texto constitui um desdobramento do projeto de pesquisa elaborado para o Curso de Especialização em
Direito Público junto à Universidade de Brasília — UnB.
(1) O termo moratória social foi cunhado por Erik Erikson no final da década de 1950 e atualizado décadas depois por
Mario Margulis e Marcelo Urresti.
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diferenças de classe social, gênero e geração, trata-se de uma noção útil para apreender a
especificidade da juventude.
Atualmente temos um cenário com restrição de oportunidades de emprego, afetando
todos aqueles inseridos no que se denominou de população economicamente ativa,
configurando-se, como nos lecionam Castro e Aquino, duas grandes tendências entre os
jovens.
Aqueles de origem social privilegiada adiam a procura por uma colocação profissional
e seguem dependendo financeiramente de suas famílias; com isso, ampliam a moratória
social que lhes foi concedida, podendo, entre outras coisas, estender sua formação
educacional, na perspectiva de conseguir uma inserção econômica mais favorável no
futuro.
Os demais, que se veem constrangidos a trabalhar, em grande parte das vezes acabam
se submetendo a empregos de qualidade ruim e mal remunerados, o que, em algum
grau, também os mantêm dependentes de suas famílias, ainda que elas lidem com
isto de forma precária. (CASTRO; AQUINO, 2008. p. 20)
As políticas desenvolvidas pelo governo federal não estão imunes às críticas,
especialmente diante da expectativa que se criou com a posse de um governo dito de
esquerda, como aquela desenvolvida por Frigotto, Ciavatta e Ramos ao prescreverem que
“a política de educação profissional processa-se mediante programas focais e contingentes”
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2007. p. 4) não atingindo o objetivo de correção de
rota esperado.
Toda discussão sobre políticas públicas tem como ponto de partida posições
ideológicas assumidas pela parte e, quando lidamos com as políticas públicas voltadas
para crianças e adolescentes, nosso olhar terá seu foco na proteção integral destinada a
eles e que deve se constituir como referência para a elaboração dos programas ou planos
de ação formulados.
O presente trabalho, ainda em fase de conclusão, pretende estudar a formulação de
políticas públicas voltadas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, bem como
dar corpo ao comando constitucional que determina a profissionalização dos adolescentes,
visando a sua inserção no mercado de trabalho de forma preparada.
1. A doutrina da pr
oteção integral
proteção
Como referencial teórico dentro da doutrina da proteção integral, adotada pela
Organização das Nações Unidas — ONU, adotamos o pensamento do juiz espanhol Luís
Mendizábal Oses como linha mestra de nosso posicionamento.
A proteção destinada às crianças e adolescentes tem como função amparar e assegurar
o desenvolvimento integral do processo evolutivo da personalidade de cada criança —
função derivada essencialmente no plano positivo — e que, direta e imediatamente, assumiu
o Estado ao colocar sob sua tutela as crianças, amparado pela família e pela sociedade, na
exata dicção do art. 227 da Constituição Federal.
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Essa proteção é regida por dois princípios, de ser eminentemente protetor e da
cooperação, pois coloca a proteção da criança debaixo da tutela do Estado, que sempre
deve existir, e, ao mesmo tempo, deseja toda a integração da comunidade para a solução
do problema.
Para a consecução deste objetivo, Mendizábal Oses desenvolveu a figura da necessidade
subjetiva, que pode ser definida como “a figura que fundamenta a existência de um mandato
jurídico que diretamente capacita os menores para poder receber quanto precisam para
que o processo evolutivo de sua personalidade se desenvolva de forma harmônica e integral”.
(MENDIZÁBAL OSES, 1977. p. 119)
A necessidade subjetiva se opõe à teoria civil do direito subjetivo e, necessariamente,
determinará um agere ou um iubere. Quando se motiva um agere, quer dizer que o sujeito
da necessidade subjetiva atua singularmente tutelado e diretamente impondo uma carga,
sem a qual a evolução de sua personalidade haveria de produzir-se de forma distinta.
Quando, ao contrário, a transformação ou modificação da personalidade da criança atua
erga omnes, através de outra pessoa, a qual se determinou fazer, tal modificação consiste
em um iubere.
Enquanto o direito subjetivo apresenta um meio de exercer um interesse tutelado e
a faculdade expressa o poder de fazer, a necessidade subjetiva implica uma capacidade
receptora, que impõe uma carga, que terá de resolver-se no estrito cumprimento de quanto
seja preciso para dar satisfação a suas necessidades subjetivas.
Essa carga, gerada pela necessidade subjetiva a se concretizar, não pode ter mais do
que um único sentido ou aspecto: o de que a carga se impõe para dar satisfação a uma
necessidade subjetiva e há de ser o fiel reflexo do mandamento legal.
Para que seja possível essa fruição, faz-se necessário analisar o corpus constitucional
como um todo, buscando uma integração jurídica dos princípios nele contidos. Um
importante teórico e que pode nos proporcionar avanços nesta seara é Ronald Dworkin,
que elaborou um sistema de direitos baseado na ideia de integridade do direito. Por essa
teoria, os princípios jurídicos não podem ser vistos como opostos entre si, mas coordenados
a partir de uma concepção pública de justiça. Cada princípio, sendo ligado a todo
ordenamento de forma integral, traz em si uma dimensão pública e uma dimensão
individual. (AZEVEDO, s/d., p. 21)
Ao construir sua teorização, Dworkin trouxe sua experiência como crítico literário ao
definir o direito como interpretação e compará-lo à literatura. O direito seria uma
interpretação contínua e em permanente desenvolvimento, tal qual um romance em
construção. O processo de interpretação consiste em recuperar o trajeto desse romance e
produzir a melhor interpretação possível com os dados e informações de que se dispõe.
Essa interpretação será tanto melhor quanto maior for sua capacidade de expressar o
significado do direito em sua integridade e não apenas o significado de certas normas,
pois o significado destas deve ser coerente com os princípios revelados pela leitura de
todo o ordenamento.

revista amatra n. 3 2010.pmd

52

02/07/2013, 18:11

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

53

Em sua teorização o que importa é o seu significado presente, não aquele ao tempo
em que foi construída a norma, sendo a hermenêutica jurídica um exercício de interpretação
construtiva de uma prática social. Desta forma, a integridade afasta a ilusão de princípios
contraditórios a serem abstratamente escalonados de acordo com sua importância.
Uma análise deste espectro também não pode prescindir das lições de Thomas Kuhn
(1994) acerca da noção de paradigma. Segundo Carvalho Neto:
Tal noção apresenta um duplo aspecto. Por um lado, possibilita explicar o
desenvolvimento científico como um processo que se verifica mediante rupturas,
através da tematização e explicitação de aspectos centrais dos grandes esquemas
gerais de pré-compreensões e visões de mundo, consubstanciados no pano de fundo
naturalizado de silêncio assentado na gramática das práticas sociais, que a um só
tempo tornam possível a linguagem, a comunicação, e limitam ou condicionam o
nosso agir e a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. (CARVALHO NETO,
1996)
O paradigma expressa apenas uma posição preponderante naquele momento e que
conduz o pensamento médio naquele mesmo momento. Não se trata de uma percepção
monolítica do direito. O que identifica o paradigma vigente em cada época são sempre as
ideologias predominantes, mas isso não quer dizer que sejam universalmente aceitas. A
partir das rupturas, este paradigma poderá ser modificado, trazendo novas ideias para o
novo momento.
A partir destes conceitos, será possível entendermos melhor a judicialização das
políticas públicas, pois, como salienta o próprio Dworkin, “o direito é um conceito
interpretativo. Os juízes devem decidir o que é o direito interpretando o modo usual
como os outros juízes decidiram o que é o direito. Teorias gerais do direito são, para nós,
interpretações gerais da nossa própria prática judicial”. (DWORKIN, 2003. p. 488)
Ao lado destas disposições constitucionais e de seus importantes pensadores, é
importante trabalharmos a questão educacional que permeia qualquer política pública
voltada às crianças e aos adolescentes. Neste sentido revela-se indispensável o pensamento
de Acácia Kuenzer, importante pensadora da Educação Profissional, enfocando as alterações
ocorridas no ensino, principalmente no Ensino Médio, e sua interface com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, que determina o estreito relacionamento entre escola e trabalho.
Segundo a citada autora:
[...] embora as mudanças ocorridas no mundo do trabalho passem a exigir ampliação
da educação básica com qualidade, à qual se insere formação profissional de natureza
tecnológica, fundada no domínio intelectual da técnica como relação entre
conhecimentos e competências cognitivas complexas, o que se vem oferecendo aos
que vivem do trabalho se resume, basicamente, à reprodução do conhecimento tácito,
não passando de discurso a integração entre educação básica e profissional.
(KUENZER, 2006. p. 903-904)
Este estudo buscará uma integração entre as normas constitucionais, como princípios
de observância obrigatória, como salienta Dworkin:
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A integridade expande e aprofunda o papel que os cidadãos podem desempenhar
individualmente para desenvolver as normas públicas de sua comunidade, pois exige
que tratem as relações entre si mesmos como se estas fossem regidas de modo
característico, e não espasmódico, por essas normas. [...] A integridade infunde às
circunstâncias públicas e privadas o espírito de uma e de outra, interpenetrando-as
para o benefício de ambas. (DWORKIN, 2003. p. 230)
2. Compr
eendendo as políticas públicas
Compreendendo
O jornal Folha de S. Paulo estampou a seguinte manchete na primeira página do dia
21 de maio de 2008: “Desemprego de jovens é 3,5 vezes maior: IBGE e IPEA revelam alta
da taxa entre 15 e 24 anos; governo vê preconceito contra trabalhador menos experiente”.
No Brasil, desde a edição da Emenda Constitucional n. 20, a idade mínima para
ingresso no mercado de trabalho passou para 16 (dezesseis) anos, permitindo-se o ingresso
a partir dos 14 (catorze) anos, na qualidade de aprendiz.
Ocorre que, no Brasil, apesar da formulação legal, a chaga do trabalho infantil é um
realidade que vem sendo apontada em todos os Programas Nacionais de Amostragem por
Domicílio — PNADs realizados nos últimos anos, quando a questão passou a ser
parametrizada.
Esta realidade já vem sendo acompanhada há algum tempo pela Organização
Internacional do Trabalho — OIT que formulou estudos buscando identificar quais as
causas para que os jovens tenham uma alta taxa de desemprego, maior do que os demais
extratos pesquisados.
Na tentativa de minorar esta questão, diversos programas têm sido instituídos pelo
Governo Federal e pelos Governos Estaduais, dentro da repartição de competências previstas
na Constituição Federal.
A experiência brasileira com políticas públicas orientadas mais diretamente ao tema
do emprego é tardia, se comparada àquela dos países centrais. É recente também a
experiência do país com a adoção de formas mais participativas de gestão pública,
não só na área do trabalho e emprego, mas também nos campos da saúde, educação,
criança e adolescente, desenvolvimento rural, entre outros. (OLIVEIRA, s/d.)
Necessário compreender que a política pública “definida como policy — programa
de ação — é um fenômeno que se produz no contexto das relações de poder expressas na
politics — política no sentido da dominação — e, portanto, no contexto das relações
sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na
sociedade”. (AZEVEDO, 2004. p. VIII)
A experiência brasileira em formação profissional para os adolescentes apresenta
exemplos que deveriam ser esquecidos, pois que não se voltavam para o âmago do problema
e sim na resolução de outros problemas que a sociedade queria esconder. Seguindo as
linhas mestras da época os governos buscavam retirar os pobres do convívio social, mazela
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até hoje presente em nossa sociedade, confinando os adolescentes em patronatos agrícolas.
“O modelo de atendimento aos pobres confrontado com as novas demandas levava a uma
configuração na qual registravam-se a permanência das instituições herdadas do período
colonial e a introdução ou expansão das propostas articuladas ao modelo fabril”. (OLIVEIRA,
2003. p. 12)
Adotou-se a técnica de institucionalização para resolver o problema da pobreza,
esquecendo-se que esconder o problema atrás de muros não resolvia a raiz dos problemas,
qual seja, proporcionar, através de uma economia atuante e carente de mão de obra, cidadãos formados profissionalmente capazes de ingressar e permanecer no mercado de
trabalho.
Por desqualificarem os espaços urbanos pretendidos espelho da civilização, as
manifestações espetaculares da pobreza foram alvo de demandas de controle, tendo
nas instituições um mecanismo consagrado, com aceitação duradoura quando estava
em debate a situação de crianças e adolescentes pobres. Apesar das crescentes críticas
ao modelo de institucionalização, somente na década de 1990 é que, oficialmente, a
institucionalização é criticada e secundarizada enquanto modelo de atendimento,
seguindo as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente. (OLIVEIRA, 2003.
p. 14)
Da mesma forma em que enfrentamos mudanças na concepção das políticas públicas,
vivenciamos profundas mudanças na educação brasileira e na economia, fatores que devem
influenciar a tomada de posição dos dirigentes.
[...] o neoliberalismo teve, no campo da cultura e da ideologia, o êxito do convencimento a respeito da não existência de outras alternativas para a organização e as
práticas sociais. Em amplos setores das sociedades capitalistas e em grande parte das
elites políticas, enraizou-se a crença da inevitabilidade de novos modos da
(des)regulação social, criando as condições para que se difundissem, como se fora
senso comum, os padrões de relação entre Estado, sociedade e mercado que tornaram
hegemônicos. (AZEVEDO, 2004. p. X)
A falta de bibliografia sobre o ensino profissional destinado aos trabalhadores
diretamente ligados à produção é uma eloquente expressão do elitismo da educação
brasileira, nas palavras do professor Luiz Antônio Cunha. (CUNHA, L. A. Prefácio. 2003)
Diversos estudos vêm sendo conduzidos nos últimos anos enfocando a questão das
políticas públicas. Tais estudos, em sua maioria, se concentram na área de Educação.
Atualmente o tema vem despertando a atenção dos juristas, que se debruçam sobre ele
buscando fundamentação para a adoção de medidas de política administrativa..
A Constituição Federal, em seu art. 227, prevê a profissionalização como direito dos
adolescentes, cabendo à família, à sociedade e ao Estado assegurar tal prerrogativa com
absoluta prioridade.
Verificamos, hoje, a existência de um Neoconstitucionalismo, impulsionado pelos
ares da modernidade como bem salienta Ianni (1997), destinado a fazer com que a
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Constituição seja parâmetro efetivo para balizar todos os atos, programas ou projetos
voltados para os objetivos de cumprimento da ordem social estabelecida.
Para Silva Neto (2009), desde as formulações teóricas de Dworkin e Alexy que se sabe
da importância dos princípios constitucionais, bem como sua obrigatória observância,
para a integração daquilo que Hesse passou a chamar de vontade da constituição.
Segundo Silva Neto:
Quando o art. 1º da Constituição enuncia como fundamentos do Estado brasileiro a
soberania (art. 1º, I), a cidadania (art. 1º, II), a dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III), os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV) e o pluralismo
político (art. 1º, V), é preciso descobrir o real propósito do fundados do Estado de
1988. (SILVA NETO, 2009. p. 268)
Quando descortinamos os direitos sociais brasileiros insculpidos na Constituição
Federal, verificamos que muitas das providências adotadas pelo constituinte têm natureza
programática, como são todas as indicadas no art. 3º da Constituição Federal.
No entanto, este aspecto dogmático não pode servir como escudo, impedindo a
fruição destes direitos e garantias pelo cidadão, tendo a ciência do Direito Constitucional
reconhecido os seguintes efeitos concretos das disposições programáticas:
a) impõem um dever para o legislador;
b) condicional a legislação futura, sob pena de ser declarada a inconstitucionalidade
das leis com ela incompatíveis;
c) informam a concepção de Estado, vinculando a emissão de normatividade aos fins
colimados;
d) estabelecem um telos para a interpretação, integração e aplicação das leis;
e) condicionam a atividade discricionária da Administração e do Poder Judiciário;
f) criam-se situações jurídicas subjetivas. (SILVA, 1998. p. 146-147)
Temos uma Constituição densamente principiológica e que os valores nela inseridos
se transformam em princípios e, desta forma, ela possibilitou o que vem se chamando de
judicialização da política porque, praticamente, não há tema que não ostente de alguma
forma uma dimensão constitucional.
Esta interpretação conforme a Constituição vem sendo seguida pelo Supremo Tribunal
Federal, e é designada pelo Ministro Carlos Ayres Britto de constitucionalismo fraternal,
que é um constitucionalismo altruísta, um constitucionalismo solidário, que para além da
distribuição de patrimônio e renda, trabalha com ações afirmativas.
A preocupação com a formação profissional não constitui um fato novo da história
dos trabalhadores brasileiros constituindo-se, como analisa Arroyo, como instrumento de
emancipação destes trabalhadores:
A história do trabalho mostra uma prática do capital tentando equacionar o problema
da qualificação e da competência como uma qualidade individual, manipulável para
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a disciplinação e o controle da maioria e a premiação de uma minoria... entretanto,
a história do trabalho mostra, também, as permanentes pressões do movimento
operário para impor limites a essa prática, alterando o uso individual da qualificação
um elemento de unificação do coletivo operário... que faz parte de qualificações
profissionais adquiridas e praticadas por coletivos de trabalhadores. (ARROYO, 1991
apud MANFREDI et al., 1997)
Outro aspecto de suma importância dentro do tema das políticas públicas diz respeito
à avaliação dos seus resultados. Com efeito, a efetividade, após a modificação da
Constituição Federal, passou a ser um dos princípios de obrigatória observância dentro da
Administração Pública.
Não basta apenas que sejam criados programas, e às vezes são criados programas
que se cruzam, se sobrepõem, como é o caso do Programa Escola de Fábrica, patrocinado
pelo Ministério da Educação, mas com semelhança com outros programas já existentes;
ou mesmo do Programa do Primeiro Emprego que, natimorto, nunca chegou a ser realmente
implementado.
Diversos estudos poderiam ser citados para atestar a importância da avaliação e a
necessidade de sua implementação:
Os argumentos que justificam a necessidade de institucionalização da avaliação da
atividade governamental na América Latina também fazem eco à visão mais canônica
do processo de avaliação de políticas públicas, aquela muitas vezes adotada em
manuais e apreciações mais introdutórias, os quais apresentam a avaliação como
“última etapa” do chamado “ciclo das políticas”, definindo-a como: (a) atividade
destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação cujo ciclo de vida se encerra;
(b) a fornecer elementos para o desenho de novas intervenções ou para o aprimoramento de políticas e programas em curso; e (c) como parte da prestação de contas
e da responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento central da
accountability. (FARIA, 2005. p. 97-98)
Um bom exemplo de uma política pública que, após sua avaliação, teve seu
funcionamento alterado foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil — PETI. Em
seu início, com aplicação em poucos Estados-Membros, não se previu o trabalho com as
famílias, após a retirada das crianças do trabalho. Quando de sua expansão a todos os
Estados-Membros, previu-se que as famílias seriam excluídas do programa apenas depois
que fosse implementado um sistema de geração de renda para a família, para evitar a
gangorra de retorno ao trabalho infantil.
Sabemos que um dos principais motivos que forçam a entrada precoce das crianças
no mercado de trabalho é a pobreza, repetindo o ciclo da pobreza que vem de seus pais.
Se não se consegue erradicar a pobreza da família, não se consegue retirar as crianças do
trabalho precoce.
A Organização Internacional do Trabalho, patrocinadora de programa de erradicação
do trabalho infantil através do IPEC, também aponta neste sentido de entendimento ao
avaliar o impacto do programa nos países onde o mesmo é desenvolvido:
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Dado que no se pretende que un programa de este tipo sustituya o se convierta en
la política social de los gobiernos para los pobres, sino que debe ejecutarse como un
programa de apoyo a la educación y erradicación del trabajo infantil, para los países
considerados en este estudio se propone entregar la transferencia solamente a los
niños y niñas de 6 a 14 años pertenecientes a hogares en situación de pobreza extrema.
(OIT — IPEC, 2005. p. 23)
Outro aspecto peculiar às políticas públicas se refere à participação popular na sua
formatação.
Segundo nos traz Mousinho “o processo de criação e execução das políticas públicas
deve observar a participação popular na formação a vontade da administração pública”.
(Apud CORDEIRO; CAIXETA, 2006. p. 132)
Não deve, o Administrador Público, formular as políticas públicas para concretização
dos direitos sociais previstos constitucionalmente sem que a população seja consultada,
pois estas pessoas são os verdadeiros destinatários destes programas que serão
desenvolvidos. As políticas públicas serão o resultado de uma articulação entre os Poderes
Públicos e a sociedade civil.
3. A judicialização das políticas públicas
A questão da judicialização das políticas públicas para a consecução dos direitos
sociais postos pela Constituição Federal tem sido tematizado nos últimos anos, buscando
novas formas de superação dos obstáculos para que seja conseguida a completude das
normas constitucionais.
Neste espectro de análise podemos destacar, pioneiramente no Brasil, o estudo
empreendido pela Procuradora Regional da República Luiza Frischeisen quando enfocou
a responsabilidade do administrador público em dar cumprimento às normas
constitucionais e o papel a ser desempenhado pelo Ministério Público neste contexto.
Observando a questão ontologicamente sob outro aspecto, temos o trabalho do Juiz
Federal Eduardo Appio no qual busca a fundamentação jurídica para a decisão de casos
nos quais se busca do Judiciário um posicionamento acerca da não execução de políticas
públicas.
Outro estudo aprofundando a temática das políticas públicas, com enfoque no Direito
Administrativo, foi feito pela professora da PUC/SP Maria Paula Bucci.
Dentro do Ministério Público do Trabalho poderíamos citar os trabalhos dos
Procuradores do Trabalho Cássio Casagrande, também enfocando a judicialização das
políticas públicas, de Ileana Mousinho, que adentra para as políticas públicas voltadas para
o combate do trabalho infantil e de Luis Fabiano de Assis enfocando a efetividade das
políticas públicas.
Pois bem, a partir do momento em que as políticas públicas não são um ato político
isolado e que devem resultar de uma articulação com a sociedade civil, entendemos que
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o Poder Judiciário poderá ser provocado para que a Administração Pública implemente
determinadas políticas públicas ou mesmo adapte a política pública existente aos comandos
constitucionais, quando ocorrem desvios.
Quando estudamos esta temática de políticas públicas, é interessante trazermos o
pensamento de Rawls acerca de sua teorização sobre justiça e os desdobramentos que
podemos dar a este conceito, buscando intercalar os temas.
O segundo princípio de justiça de Rawls afirma que as desigualdades sociais devem
satisfazer duas condições: igualdade equitativa de oportunidades e redundar no maior
benefício possível para os membros menos privilegiados da sociedade, cabendo
perfeitamente quando se buscam políticas públicas voltadas para atendimentos dos direitos
sociais.
Para Barros Filho e Praça “é pertinente lembrar que, para Rawls, leis/políticas públicas
justas são ‘aquelas propostas por legisladores racionais durante o devido estágio legislativo,
constrangidos por uma constituição justa, e que estão conscientemente tentando seguir o
padrão dos princípios de justiça” (TJ. 314). (BARROS FILHO; PRAÇA, 2007. p. 230)
Quando nos deparamos com o acesso ao Poder Judiciário para a implementação destas políticas públicas, diversos são os óbices apontados para que não sejam
concretizadas.
O primeiro deles diz respeito ao caráter programático das normas constitucionais
que preveem os direitos sociais, mas, como ressaltamos no início do texto, o aspecto
dogmático não pode servir como escudo, havendo o reconhecimento de efeitos concretos
das disposições programáticas.
Outros diz respeito à insuficiência de recursos ou à falta de previsão orçamentária
para implementação, sendo que ambos argumentos já se encontram superados por decisões
de vários tribunais pátrios.
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “não basta a mera alegação de
descumprimento, em função de limitações orçamentárias, pois em momento algum
demonstrou o administrador municipal ter esgotado as verbas orçamentárias especificamente
destinadas a este direito fundamental”.(2)
Também o Supremo Tribunal Federal se deparou com a questão apreciando pedido
de compra de medicamento, afastando a limitação orçamentária e decidindo que “o
Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que
problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto
constitucionalmente”.(3)
Estas são apenas algumas decisões que estampam a plena possibilidade de acesso ao
Poder Judiciário para implementação de políticas públicas para dar concretude aos direitos
sociais previstos na Constituição Federal.
(2) TJ-SP — Câmara Especial — Apelação Cível n. 82.006-0/8-00 – Rel. Des. Álvaro Lazzarini — 14 de janeiro de 2002 —
Revista dos Tribunais, n. 798, p. 243-245, abr. 2002.
(3) STF — RE n. 195.192-3/RS — Rel. Min. Marco Aurélio de Mello — 31 de março de 2000 — Lex, ano 22, n. 262, out.
2000. p. 162-164.
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Caberá à sociedade, através da participação popular, alavancar as políticas públicas
para o incremento dos direitos sociais e, na sua falta ou na sua inadequação, caberá ao
Ministério Público a sua cobrança em juízo.
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CONTRATO DE APRENDIZAGEM E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Carlos Eduardo Oliveira Dias
“Não importa onde você parou...
Em que momento da vida você cansou...
O que importa é que sempre é possível e necessário ‘RECOMEÇAR’.
RECOMEÇAR é dar uma nova chance a si mesmo...
É renovar as esperanças na vida e, o mais importante...
Acreditar em você de novo.
Sofreu muito neste período?
Foi aprendizado...
Chorou muito?
Foi limpeza da alma...
Ficou com raiva das pessoas?
Foi para perdoá-las um dia...
Sentiu-se só por diversas vezes?
É porque fechaste a porta até para os anjos...
Acreditou em tudo que estava perdido?
Era o início de tua melhora...
Onde você quer chegar?
Ir alto?
Sonhe alto...
QUEIRA O MELHOR DO MELHOR...
Se pensamos pequeno...
Coisas pequenas teremos...
Mas se desejarmos fortemente o melhor e
PRINCIPALMENTE LUTARMOS PELO MELHOR...
O melhor vai se instalar em nossa vida.
Porque sou do tamanho daquilo que vejo.
E não do tamanho da minha altura.”
Carlos Drummond de Andrade

A Constituição da República, de 5.10.1988, assimilou um princípio já consagrado
internacionalmente no que diz respeito ao tratamento das crianças e dos adolescentes,
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chamado princípio da proteção integral, o qual se constitui “em expressão designativa de
um sistema no qual crianças e adolescentes figuram como titulares de interesses
subordinantes frente à família, à sociedade e ao Estado”, pois essas instituições “não raras
vezes, a pretexto de protegê-los, negam seus interesses, entre os quais os mais básicos.
Integral, portanto, no sentido de totalidade de suas relações interpessoais, sem qualquer
tipo de exclusão”.(1)
Nesse contexto, há que se reconhecer que os instrumentos de proteção das crianças
e dos adolescentes excedem até mesmo a trajetória clássica do Direito do Trabalho, em
que é latente o princípio da proteção ao trabalhador: muito mais do que os preceitos próprios
do Direito Laboral, as diretrizes multifacetárias da preservação dos interesses de crianças
e adolescentes são absolutamente inafastáveis, qualquer que seja a origem das investidas
contra eles. Não por outros fundamentos é que essa assimilação constitucional brasileira
se deu por meio de Emenda Popular subscrita por mais de 1.300.000 assinaturas, consignando-se na Carta de 1988 o preceito do art. 227, traduzido em grau absoluto de
legitimidade, vez que associa a demanda direta da população e seu referendo pela
Assembleia Nacional Constituinte.(2)
Dessa maneira, o texto constitucional assegura às crianças e aos adolescentes a
condição de plenitude da cidadania, qualificando-os como sujeitos de direitos que devem
lhes ser garantidos pelo Estado, pela família e pela sociedade, por meio de todos os
instrumentos disponíveis para tanto. Uma das formas de se assegurar esses direitos é
justamente por intermédio da realização dos contratos de aprendizagem, hoje regulados
pelo art. 428 e seguintes da CLT, alterados, sobretudo, pela Lei n. 10.097/00. Segundo a
própria definição legal, “contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao
maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de
aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as
tarefas necessárias a essa formação”.
Como se nota, o instituto da aprendizagem tem como foco essencial a realização
sucessiva e concomitante de formação teórica metódica, por meio de programas específicos
e realização de atividades laborativas relacionadas a esses mesmos programas. Adota-se,
com isso, um princípio de complementaridade na formação dos adolescentes, associando-se tanto a sua qualificação intelectual como o exercício de tarefas laborais correspondentes
a ela. A formação técnico-profissional representa um “processo EDUCATIVO quando esse
implica, além de uma formação geral, estudos de caráter técnico e a aquisição de
conhecimentos e aptidões práticas relativas ao exercício de certas profissões em diversos
setores da vida econômica e social”. Com isso, deve “exceder a simples preparação para o
(1) PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada. São Paulo:
RT, 2002. p. 23, apud OLIVA, José Roberto Dantas Oliva. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do
adolescente no Brasil. São Paulo: LTr, 2006. p. 103.
(2) Nesse sentido, FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O direito à profissionalização — da teoria à prática. In: Revista
LTr, v. 71, n. 6, jun. 2007. p. 700.
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exercício de uma determinada profissão, preparação cujo objetivo principal é fazer com
que o estudante adquira competência e conhecimentos teóricos estritamente necessários a
esse fim; deverá, juntamente com o ensino geral, assegurar o desenvolvimento da
personalidade, do caráter e das faculdades de compreensão, de julgamento, de expressão
e de adaptação”.(3)
A absorção da aprendizagem pelo Direito do Trabalho associa as duas faces
fundamentais do já citado princípio da proteção: de um lado, a proteção tradicional oriunda
das relações laborais, derivadas não só da hipossuficiência do trabalhador, mas da
necessidade de preservação do valor-trabalho como elemento fundamental no seu processo
de “humanização”. Associando-se a ele, o mencionado princípio da proteção integral do
adolescente, que configura a necessidade de serem implementados todos os esforços
necessários à plena integração do adolescente na vida social e econômica da comunidade
em que vive. Se a centralidade do trabalho determina ser ele o centro do processo que
transforma o homem em um ser social, a realização de atividades de formação intelectual e
profissionalizante é um dos instrumentos de plena integração daqueles que têm uma
incipiente atividade produtiva, fator cada vez mais potencializado pela necessidade que o
mercado de trabalho apresenta de profissionais com diversos graus de qualificação. No
entanto, o elemento duplamente protetivo presente nessa associação exige dos operadores
justrabalhistas um cuidado redobrado no incremento prático de tais preceitos, porque
qualquer atitude de desvirtuamento das finalidades dos institutos correspondentes causa
implicações tanto no campo das relações de trabalho como na seara dos interesses das
crianças e adolescentes.
Não por outro motivo que a legislação infraconstitucional que viabilizou e
universalizou a prática da aprendizagem estabelece requisitos muito bem definidos de sua
validade. É oportuno que se destaque que o atual tratamento, dado pela Lei n. 10.097/00,
que modificou a CLT, tornou obrigatória a realização da aprendizagem para as instituições
empresariais de qualquer natureza, inclusive para as entidades paraestatais. A fixação de
parâmetros mínimos de contratação de aprendizes revela um importante passo na ampliação
do mercado de trabalho, dado que a existência da aprendizagem estabelece novos
paradigmas de acesso de adolescentes, conferindo-lhes, além da já citada indispensável
formação técnico-profissional, uma possibilidade concreta de experiência prática, muito
comumente exigida nas postulações de colocação.
Esse quadro difere daquele previsto no art. 68 da Lei n. 8.069/90, qualificado como
trabalho educativo. Embora se veja o tratamento indistinto das duas figuras em diversas
manifestações neste processo, são coisas bem diferentes. A própria licitação feita pela
Municipalidade comete a impropriedade de relacionar a aprendizagem com o trabalho
educativo da Lei n. 8.069/90, mas a principal distinção entre ambos está no fato de que neste
último não haverá relação empregatícia, ainda que ocorra pagamento de alguma retribuição.
Isso porque, nesse caso, prepondera o elemento educativo, em detrimento da atividade produtiva,
não sendo instituição que se possa confundir com a aprendizagem profissional.
(3) Textos obtidos na na obra já mencionada de José Roberto Dantas Oliva, em remissão à citação de OLIVEIRA, Oris de.
O trabalho infantil: o trabalho infanto-juvenil no direito brasileiro. São Paulo: LTr; Brasília: OIT, 1993.
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Para a consumação da contratação de aprendizes, e a fim de se cumprir o comando
normativo, o empregador deve se valer da contratação direta dos aprendizes, competindo-lhe a matrícula nos cursos de aprendizagem dos Serviços Nacionais de Aprendizagem ou
oferecidos por outras instituições, no caso de insuficiência de vagas nos cursos citados
(art. 430, da CLT). Podem, também, fazer a contratação por intermédio de uma das
entidades descritas no inciso II do art. 430, da CLT, ou seja, “entidades sem fins lucrativos,
que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” (art. 431, da CLT).
Têm-se, portanto, duas modalidades de contratação de aprendizes: uma direta e outra
mediante a interposição de uma entidade sem fins lucrativos. Em ambas as situações, no
entanto, cabe destacar como relevante o fato de que os aprendizes são empregados, e recebem
o mesmo tratamento que qualquer outro trabalhador nessa condição, além dos benefícios
decorrentes de sua espécie peculiar de contrato, igualmente disciplinados pela CLT. A
distinção é que, no segundo caso, são empregados das instituições intermediadoras, e não
do tomador de serviços, como ocorre na primeira situação, mas não deixam de ser
empregados, como inclusive está expresso no § 1º do art. 428 da CLT e no art. 4º do
Decreto n. 5.598/05.
Dito isso, deve-se acrescentar ainda que, qualquer que seja a modalidade de contratação de aprendizes, a sua validade está condicionada à manutenção dos demais
pressupostos consolidados. Além da anotação da CTPS, é da essência dessa forma especial
de contratação a matrícula e frequência do aprendiz à escola (caso não haja concluído o
ensino fundamental) e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação
de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Demais disso, o contrato
não pode ter duração de mais de dois anos e os limites de idade dos aprendizes são 14
(mínimo) e 24 (máximo) anos.
Pontuados os principais elementos do contrato de aprendizagem, tem-se a analisar a
possibilidade de se aplicar tal instituto na Administração Pública Direta, que é especificamente
o objeto deste estudo. Como apontado, desde a Lei n. 10.097/00, a contratação de aprendizes passou a ser uma obrigação das empresas, que devem destinar de 5% a 15% de suas
vagas em atividades que demandem conhecimento técnico-profissional a adolescentes e
jovens iniciantes no mercado de trabalho. Tal obrigatoriedade também é extensiva às entidades da Administração Pública Indireta, como explicita o disposto no art. 16 do Decreto
n. 5.598/05, que regulamentou a lei após a sua mais recente alteração (Lei n. 11.180/05).
No entanto, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a contratação de
aprendizes por órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
observará regulamento específico, não se aplicando o disposto neste Decreto”.
Essa estipulação normativa dá ensejo a algumas objeções interpretativas ao uso da
aprendizagem pela Administração Pública: partindo dos postulados do princípio da
legalidade estrita, essa prática contratual não seria admissível para o Poder Público por
ausência expressa de permissivo legal. Por outro lado, os conceitos legal e jurídico de
estabelecimento são incompatíveis com a atividade estatal, como evidencia o art. 429 da
CLT, e o próprio fim teleológico do instituto da aprendizagem, que é a contratação definitiva,
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não seria atingido com essa modalidade de contratação, em razão da barreira estabelecida
pela exigência do concurso público para a efetivação de qualquer servidor, instituída como
requisito constitucional.
Ao enfrentarmos preliminarmente o assunto, fomos conduzidos por uma perspectiva
preponderamente formal, típica dos juízos precários e resultante da conformação tradicional
que ainda permeia o pensamento dos operadores jurídicos. No entanto, ao avaliarmos
mais atentamente a questão, e ponderando os outros elementos que a cercam, acabamos
por formular conclusão inversa daquela inicial, justamente reconhecendo a possibilidade
de que a Administração Direta realize a contratação de aprendizes, nos moldes expostos
na Consolidação.
Em primeiro lugar, consideramos equivocado o raciocínio segundo o qual a aprendizagem só teria lugar em estabelecimentos de natureza tipicamente empresarial. A interpretação literal dos dispositivos legais indicados não se conjuga com a boa técnica exegética,
que estipula que, dentre os critérios interpretativos, a literalidade é a que consome menor
grau de dificuldade e, justamente por isso, é a mais imprecisa. A formulação legislativa
nem sempre é conduzida pela boa técnica redacional, e mesmo que a norma seja clara e
precisa, sempre estará sujeita à interpretação. No caso da CLT, são clássicas as situações de
impropriedade terminológica utilizada, como é a própria definição de empregador do seu
art. 2º: todos os doutrinadores que se dedicam ao Direito do Trabalho apontam a
inadequação de se usar o objeto da atividade empresarial (empresa) como se fora sinônimo
de um dos sujeitos do contrato de emprego. Da mesma sorte, o tratamento emprestado
pelo art. 429 está longe de significar, estritamente, o mesmo conteúdo disciplinado pelo
Direito Comercial.
Na realidade, é consabido que as conceituações trabalhistas nem sempre coincidem
com as do Direito Empresarial — tome-se o exemplo do grupo empresarial, estabelecido
pelo § 2º do art. 2º da CLT: sua configuração nem de longe exige a formalidade típica
daquele outro ramo jurídico, podendo ocorrer ainda que de maneira absolutamente
informal. Daí porque a simples importação de conceitos para o Direito do Trabalho tende
a desvirtuar os preceitos próprios da ciência trabalhista, resultando, em muitos casos, na
sua própria desnaturação. Em um sentido puramente técnico só se pode compreender
que a expressão “os estabelecimentos de qualquer natureza” consignada no art. 429 da
CLT tem equivalência conceitual com o termo “empreendimento”, significando toda e
qualquer atividade empresarial, independentemente do ramo de atividade em que atuam.
Isso, por certo, não impede a — correta — interpretação de que a obrigatoriedade lançada
no dispositivo deve ser aferida a cada estabelecimento do empregador (termo aqui, sim,
usado com um sentido mais próprio), como decorrência do princípio in dubio pro operario.
De outro lado, o fato de haver essa remissão indicadora de se tratar de uma obrigação
dos empreendimentos não afasta, por si só, o cabimento do instituto analisado pela
Administração Pública. Por primeiro, tem-se que a CLT, em regra, somente trata de
trabalhadores da iniciativa privada, eis que os servidores públicos são expressamente
excluídos da sua incidência (art. 7º, c). Embora sejam aplicados alguns preceitos celetistas
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a servidores públicos, isso só é possível em se tratando de pessoas contratadas sob regime
trabalhista, em qualquer condição (concursados, comissionados ou temporários). Mas a
regra é a da inaplicabilidade da Consolidação, o que, portanto, não justifica o uso de
expressão passível de extensão à Administração Pública. Só que esse fato, se não obriga a
Administração Direta a realizar a contratação de aprendizes, também não proíbe que ela o faça.
É certo que a doutrina contempla posições distintas, como aquela que afirma que
“não havendo razões de ordem lógico-constitucional que obstaculizem a contratação de
aprendizes pelo Estado, e considerando que os órgãos da Administração Pública Direta,
fundacional e autárquica dispõem de funções em seus quadros que necessitam de formação
profissional, refoge à inteligência e às normas de hermenêutica que o legislador tenha
criado uma norma para que apenas um segmento da sociedade a cumpra”.(4) Como se
nota dessa importante manifestação, há plena sustentação jurídica para o reconhecimento
da obrigatoriedade da contratação de aprendizes pela Administração Direta. Nossa
interpretação não se estende a tanto, pois entendemos que a estipulação de uma obrigação
subjetiva do administrador público, com implicações diretas na sua própria condição,
mereceria explicitação mais direta da legislação, não podendo se fundar em processos
hermenêuticos. Mas a citação se presta para referendar a ideia que ora se defende: no
mínimo, deve-se reconhecer que não há a proibição para que esses contratos sejam feitos.
Esse foco de análise torna-se ainda mais sustentável quando se analisa a ressalva feita
pelo parágrafo do art. 16 do decreto regulamentador do instituto da aprendizagem. Ao
excepcionar sua aplicação à Administração Direta, referido diploma não excluiu a
possibilidade da contratação de aprendizes por ela; apenas declarou que o tema será objeto
de regulamento próprio. Essa assertiva normativa deixa claro que o instituto é dotado de
plena legalidade, pois não haveria necessidade ou possibilidade de sua regulamentação se
não fosse dotado de validade jurídica. É uma questão de lógica: ao assumir que o tema
será rregulamentado
egulamentado por nor
ma própria, o decr
eto assume, na essência, que ele é
norma
decreto
admissível.
Surge, então, a discussão sobre a necessidade ou não do concurso público. É certo
que esse é o meio universal de acesso ao serviço público, preceito fundamental para evitar
inúmeros desvios comportamentais historicamente praticados em franco prejuízo ao
interesse público. Mas não se pode esquecer que a própria Constituição admite a
possibilidade de contratação sem concurso em algumas circunstâncias, como no caso de
atendimento de necessidades temporárias e cargos em comissão. Logo, embora seja um
princípio revestido da maior importância republicana, há que se considerar que ele pode
deixar de incidir em determinadas circunstâncias, quando justificado pelo interesse público.
Como já foi exposto, a contratação de aprendizes pode ser feita diretamente pelo
tomador de serviços ou por intermédio de alguma instituição que tenha por objetivo a
assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dessa forma, se a Administração Pública decide
(4) SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Da obrigatoriedade da contratação de aprendizes pela administração pública, sob uma
hermenêutica constitucional. In: Revista LTr, v. 72, n. 8, ago. 2008. p. 966.
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contratar aprendizes diretamente, obviamente haverá de fazê-lo por meio de concurso
público, atendendo aos ditames constitucionais que não excepcionam essa possibilidade.
No entanto, se a opção do administrador for a de contratar por instituição interposta, é
natural que não haverá necessidade do concurso, mesmo porque não haveria sentido algum
em se estabelecer essa exigência quando os trabalhadores seriam empregados da entidade
sem fins lucrativos. É o mesmo tratamento dado pela legislação às situações de interposição
de mão de obra, amplamente admitidas pela Constituição e pela Lei n. 8.666/91.
Aqui, permitimo-nos um comentário de ordem estritamente pessoal. Desde há muito
sustentamos que a interposição de mão de obra, comumente chamada de terceirização, é
instituto incompatível com a Administração Pública, embora seja absolutamente
disseminada no serviço público, aí incluídos Tribunais do Trabalho e Procuradorias
Regionais. No entanto, não vemos da mesma forma a celebração de contratos de aprendizagem por meio de instituição interposta. Afinal, ao contrário do que ocorre na maior
parte dos casos de interposição de mão de obra, no caso dos aprendizes há elementos
específicos que devem ser respeitados, sobretudo no que diz respeito à formação técnico-profissional. Mesmo para boa parte das empresas, é mais apropriado contratar por meio
da instituição sem fins lucrativos, pois há melhores condições de cumprimento efetivo e
eficiente dos requisitos formais da aprendizagem, o que nem sempre poderá ser levado a
pleno efeito se a responsabilidade por esse cumprimento estiver a cargo da Administração
Direta.
De outra parte, não vemos ofensa ao princípio da moralidade com o reconhecimento
que ora se propõe. Os atos da Administração Pública estão sujeitos a controle específico,
sendo certo que a própria Constituição preconiza a necessidade de certame licitatório
para qualquer modalidade de contratação. Assim, não sendo o caso de contratação direta
— em que haverá necessariamente o concurso público —, a obtenção da mão de obra de
aprendizes deverá ser feita por meio de licitação, sujeita à fiscalização dos órgãos internos
e externos da própria Administração. Aliás, não é por outro motivo que o Decreto n.
5.598/05 afirma, textualmente, que as entidades da Administração indireta contratarão
aprendizes diretamente, mediante concurso público ou por intermédio das instituições
para tanto autorizadas. Não cita, por desnecessário e incompatível, a necessidade de
concurso nessa hipótese, legitimando a interpretação de que o mesmo critério pode ser
adotado na Administração Direta.
Por outro lado, é conveniente que se registre que não existe nenhum impedimento de
que o aprendiz realize atividades próprias dos trabalhadores regulares do tomador de serviços..
Em uma análise perfunctória da questão, tende-se a realizar uma indevida associação do
instituto da aprendizagem com a terceirização clássica, em que, de fato, pelos critérios
jurisprudenciais dominantes, não se permite a coexistência de trabalhadores terceirizados
e empregados na mesma atividade. Mas isso não ocorre no caso da aprendizagem, pois a
te dos trabalhadores cuja função exija
própria lei (art. 429, da CLT) é quem determina que par
parte
formação profissional deve ser composta de aprendizes. Ora, se o texto legal assim estabelece,
não faz nenhum sentido pensar-se que o aprendiz tenha, necessariamente, que exercer
atividade diversa dos empregados “comuns”. Aliás, se assim fosse, a aprendizagem não
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exerceria seu papel fundamental, pois o aprendiz jamais aprenderia, na prática, como se
exerce determinada função.
Dessa forma, a contratação dos aprendizes pela Administração Pública tem que
observar o que determina o art. 10 do Decreto n. 5.598/05: a aferição da ocorrência de
formação técnico-profissional deve ser feita de acordo com a Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO). Embora formalmente inaplicável à Administração Pública, o decreto
traça um parâmetro objetivo inafastável para essa identificação, pois a CBO é um
instrumento universalmente adotado para definição de políticas públicas e institucionais
não somente na área trabalhista, mas também em outros ramos do conhecimento. Portanto,
o aprendiz tem efetivamente que exercer tarefas que seriam dos servidores públicos, desde
que afetas aos objetivos do curso de formação que realiza. Não pode, obviamente, ser
usado para substituição de mão de obra regular do Poder Público, nem para suprir
necessidade decorrente da expansão dos serviços públicos, o que deve ser resolvido com
os instrumentos próprios de provimento dos cargos efetivos, inclusive mediante sua criação
por lei própria.
Especificamente quanto à necessidade de formação técnico-profissional para as
atividades objeto da contratação, há que se considerar que, nos termos do § 4º do art.
428, da CLT, “A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de
complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho”. Como explica Ricardo
Tadeu Marques da Fonseca, “este conceito revoluciona a concepção sobre aprendizagem,
que não está mais atrelada às profissões específicas, como ocorria outrora”.(5) Segundo o
mesmo autor, “trata-se de um processo metódico progressivamente orientado com
experiências alternadas entre teoria e prática, para propiciar competências básicas para o
trabalho. Isso se deve à constante mutabilidade das tarefas desenvolvidas no mundo
do trabalho, permanentemente convulsionado pelas rápidas transformações impostas pela
tecnologia, que tornam obsoletas antigas profissões que hoje são, muitas vezes, realizadas
por robôs ou computadores”.(6)
As necessidades contemporâneas do mercado de trabalho têm levado a uma exigência
cada vez maior de integração com as diversas modalidades de comunicação e a um processo
contínuo de aperfeiçoamento intelectual — não necessariamente técnico. Nas mais singelas
atividades, que não requerem qualquer especialização, o uso da tecnologia da informação
é requisito essencial. Tomem-se como exemplos profissionais que atuam no mercado
varejista, como frentistas de postos de gasolina ou operadores de caixa de supermercados.
Mesmo sem a necessidade de nenhuma especialização em sua atividade profissional, são
obrigados a manejar computadores (e neles, sistemas de gestão empresarial, planilhas
eletrônicas, processadores de textos, etc.) e máquinas de cartão de crédito. O mesmo
ocorre na indústria, com funções não qualificadas, como as de ajudantes de produção: a
maior parte das atividades industriais é informatizada, e a operação de boa parte das
(5) O direito à profissionalização — da teoria à prática. In: Revista LTr, v. 71, n. 6, jun. 2007. p. 701.
(6) Idem.
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máquinas não se faz mais de maneira mecânica, mas sim eletrônica. Os próprios profissionais
qualificados da indústria — chamados oficiais — que concluíram seus cursos de
aprendizagem há muitos anos, hoje são obrigados a submeter-se a processos contínuos
de requalificação, a fim de não perderem oportunidades na sua atividade profissional.
Essas ilações são feitas para demonstrar que há atividades na Administração Pública
que, embora não exijam qualificação formal para serem exercidas, demandam capacitação
e desenvolvimento de competências específicas, sem as quais não conseguirão ter qualquer
sucesso em atividades profissionais que venham a exercer. Portanto, a realização de tarefas
de menor complexidade, quando situadas em um contexto organizacional mais amplo,
denota a imprescindibilidade de uma associação funcional do aprendizado teórico com a
atividade prática, elemento somente suprido pelo instituto da aprendizagem. Nossa
experiência como integrante do Poder Judiciário, há mais de vinte anos, nos habilita a
ponderar que esse tipo de formação técnico-profissional é que tem faltado aos ocupantes
de cargos e funções públicas, em todos os seus níveis, pois os servidores públicos de
todos os poderes, por regra, não obtêm uma qualificação adequada para o exercício
apropriado de seus misteres. O resultado, com honrosas exceções, acaba sendo um serviço
público muito abaixo das expectativas e das necessidades da população, fato que já se
tornou notório.
Por fim, também não se justifica a assertiva de que a aprendizagem na Administração
Direta atentaria contra o fim teleológico do instituto, pois, ao contrário do que uma primeira
impressão nos apresenta, a aprendizagem não tem como finalidade a possibilidade real de
contratação do aprendiz, ao final de seu contrato, como um empregado “comum”. Ainda
que isso possa ocorrer — e é até desejável que ocorra —, não se deve entender a hipótese
como uma finalidade necessária do instituto que, de resto, tem um fim que se exaure em si
mesmo. Afinal, a destinação própria do instituto é assegurar uma formação que qualifique
o adolescente ou o jovem para o mercado de trabalho, mediante o já explicitado processo
integrado de formação. Mas essa qualificação é atribuída para que ele possa exercê-la em
qualquer outro empregador, e não necessariamente junto àquele em que realizou a
aprendizagem.
Essa lógica se amoldaria adequadamente ao sistema anterior, em que a aprendizagem
era qualificada apenas como uma cláusula de um contrato de trabalho sem prazo determinado.
Com essa concepção, uma vez cessadas as condições de existência da cláusula de
aprendizagem, o então aprendiz tornava-se um empregado “comum”. No modelo atual,
de amplificação da aprendizagem mediante a sua universalização, o reconhecimento
incondicional de definitividade de seu contrato teria função meramente individual,
atendendo exclusivamente aos interesses daquele empregado. No entanto, dada a
rotatividade natural do sistema hoje vigente, há a necessidade regular de serem mantidas
as vagas de aprendizes, a fim de permitir que outros jovens e adolescentes percorram o
mesmo caminho. Se assim não fosse, um novo ciclo de contratações só seria possível em
situações de pleno crescimento econômico e expansão da atividade produtiva.
O sistema de aprendizagem que hoje vigora, portanto, indica o exaurimento do
contrato com a complementação do ciclo de formação técnico-profissional, habilitando o
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aprendiz para o mercado de trabalho na atividade em que se qualificou. A contratação do
ex-aprendiz pelo tomador de serviços após o fim do contrato é um elemento acidental e
não da substância do ato. Bem por isso, não se pode considerar como obstáculo à admissão
do contrato de aprendizagem na Administração Direta o fato de que, por regra, o acesso
aos seus quadros seja feito apenas por concurso público. O ex-aprendiz poderá, como
qualquer outro cidadão que preencha os requisitos legais, sujeitar-se ao concurso público
para os cargos da Administração, quando assim ocorrer. Terá como “vantagem” apenas o
fato de carregar consigo uma formação técnico-profissional apropriada, o que contribuirá
para a prestação de um melhor serviço público, caso venha a ser aprovado.
Com todas essas ponderações, entendo ser plenamente possível e viável que a
Administração Pública Direta contrate aprendizes, seja diretamente, pela via do concurso
público, seja por processo licitatório para a sua interposição por instituição prevista no
art. 430, da CLT. Mais do que isso, entendemos que, dessa forma, os entes administrativos
estarão cumprindo — ainda que parcialmente — sua cota de responsabilidade pelo
implemento eficaz e eficiente do princípio da proteção integral do adolescente, com os atributos
que determina o art. 227 da Constituição da República.
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VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE NO MARCO DA PRECARIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO(*)

Guilherme Guimarães Feliciano

1. Intr
odução. V
iolência e rrelações
elações de trabalho
Introdução.
Violência
Já tive ocasião de explorar o tema da violência nas relações de trabalho em obra própria,
com ênfase no escopo de sistematização e compreensão dinâmico-panorâmica do
problema(1). Neste artigo, circunscrevo-me à questão da exploração sexual da pessoa em
formação (modalidade de exploração compreendida entre as piores formas de trabalho infantil,
segundo o art. 3º, b, da Convenção n. 182 da OIT). Nada obstante, sendo por si evidentes
a gravidade e a virulência da exploração sexual infanto-juvenil — violência malsã perpetrada
contra as atuais e as futuras gerações (logo, de caráter intergeracional), calhará bem recordar
alguns elementos que esclarecem a etiologia da violência. Faço-o agora, à guisa de
introdução.
ma de sujeição antijurídica que
Alhures, definimos violência como toda for
forma
pr
edispõe a vítima ao sofrimento físico, psíquico ou moral. E pontuamos, com Hannah
predispõe
Arendt(2), que vários “mitos” sobre a violência soçobraram no limiar do século XXI. Pensava-se que a violência era biologicamente inerente ao ser humano; que o sentido de violência
era a “causa” (= sujeito eficiente) de mazelas sociais como o armamentismo, a criminalidade,
o belicismo e a exploração do homem pelo homem; e que a violência era necessariamente
um comportamento irracional, impensado e despregado de fins, a exemplo da ira. Estaria
mais próxima das feras do que dos homens.
Mirando o mais notório e desconsertante palco de violências do século XX — o
Holocausto judeu —, Arendt desmistificou tais crenças, convencendo que, ao revés, a
violência não é natural ou biológica (e contrapondo, aqui, nomes como Nietzche e Bergson,
que baseavam a tese da “naturalidade” da violência na necessidade interna de crescer);
(*) Artigo desenvolvido em 2009 a partir de parte dos apontamentos originais do Autor para palestra proferida no dia
17.9.2003, em Brasília, por ocasião do I Seminário Nacional sobre Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
(auditório do Superior Tribunal de Justiça). Os dados mais relevantes foram devidamente atualizados.
(1) Cf. FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados de direito material do trabalho: abordagens multidisciplinares.
São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. v. II, p. 27-88.
(2) ARENDT, H. Sobre a violência. Trad. André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 48-60.
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antes, é um aspecto cultural das sociedades (e, para o tipo de violência que hoje se descortina
nas cidades e nos campos, um aspecto muito particular da sociedade pós-industrial). A
isso se denominou a desnaturalização da violência, no sentido de que o comportamento
violento não pode alçar foros de “normalidade” social, tornando-se objeto de contemplação
impassível numa espécie de “amortecimento coletivo” que empalidece as reações sociais
contrárias e fortalece a dominação violenta. Ainda para Arendt, a violência não seria sujeito
ou fim de qualquer coisa; seria, sempre, instrumento para se alcançar determinados fins. A
violência dramatiza queixas, mas não produz causas — e a isso se chamou a “despersonalização da violência”. A violência não seria, enfim, irracional ou bestial: possuiria, ao
revés, uma racionalidade própria, que ora repousa em fatores econômicos (quando, e. g., a
violência se revela como instrumento de mobilidade social em sociedades que padecem
de desigualdades sociorregionais e de má distribuição da renda, ou ainda como instrumento
de otimização da acumulação capitalista(3)), ora em fatores culturais (quando a violência é
percebida como fator de afirmação social, sem qualquer vinculação com bens da vida —
como, por exemplo, na violência das torcidas uniformizadas, das gangues juvenis ou na
própria submissão sexual da mulher). Nesse sentido, a racionalidade da violência está na
sua eficácia para a consecução dos fins a que se destina(4).
Já no marco das relações de trabalho, a violência assume uma fisionomia mais ou
menos característica, com três elementos estatísticos que, reunidos, permitem particularizá-la em relação às formas de violência perpetradas nas demais esferas de sociabilidade
humana. Vejamos.
[1] A violência no trabalho baseia-se em rrelações
elações de poder que frequentemente
envolvem e polarizam integrados e marginalizados (outrora ditos, no jargão marxista,
“proletários”(5)). Isso explica por que os mais elevados índices de trabalho infanto(3) Exemplo eloquente disso, sempre citado, é a Fazenda Vale do Rio Cristalino (sul do Pará), de propriedade da Volkswagen
do Brasil: trabalhadores que fugiram da fazenda denunciaram que, a despeito do uso da mais alta tecnologia (inclusive
transistores de computadores implantados em cada animal para controlar o cruzamento e a reprodução), financiada com
subsídios do Governo Federal, havia ali o “gato” e o rurícola escravizado.
(4) Nesse sentido, recorde-se a advertência de Elio Gaspari, quanto à tortura e o seu uso institucional (A ditadura escancarada.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 37): “O que torna a tortura atraente é que ela de fato funciona. O preso não quer
falar, apanha e fala. É sobre essa simples constatação que se edifica a complexa justificativa da tortura pela funcionalidade.
O QUE HÁ DE TERRÍVEL NELA É A SUA VERDADE”.
(5) Atente-se, porém, para o fato de que a marginalização e a protomarginalização socioeconômica não são fenômenos adstritos
à realidade urbano-industrial, como a expressão poderia sugerir, em sua acepção mais restrita ou usual. Aliás, tampouco é
essa a acepção mais fidedigna para aquela expressão, tomando-se em conta o conjunto do pensamento anarco-marxista.
Anarquistas e marxistas referiam-se ao “proletariado” (do latim proles, i. e., “filho”, “progênie”) para definir uma classe
antagônica à classe capitalista. A expressão original vem de Roma, quando o rei Servius Tullius (578-535 a.C.) empregou o
termo proletarii para designar o conjunto dos cidadãos de classe mais baixa, que não tinham propriedades, não pagavam
impostos e cuja única utilidade para o Estado era gerar proles (filhos), engrossando as fileiras dos exércitos. Marx e os
anarquistas diferenciavam, porém, os proletários dos meros trabalhadores, porque estes poderiam vender o produto do seu
trabalho, enquanto os proletários não teriam nada além da sua própria força de trabalho (bem que, embora eticamente
extracommercium, esteve no centro do tráfico jurídico-econômico que deu origem ao Direito do Trabalho e, nesse contexto,
tornou-se plenamente vendável). Em outras palavras: no modo de produção capitalista, o proletário vive apenas de sua
capacidade de trabalhar (diversamente, e. g., dos trabalhadores nas antigas corporações de ofício, que negociavam livremente
o produto de seu trabalho). Dessa forma, todos os produtos de seu trabalho e o seu próprio trabalho já não lhe pertencem,
mas àqueles que compram sua força de trabalho e lhe pagam, por isso, um salário. Assim entendida, sem um necessário
vínculo semântico com a Revolução Industrial, evidentemente a expressão permite abrigar tanto os proletários da cidade
quanto os proletários do campo.

revista amatra n. 3 2010.pmd

73

02/07/2013, 18:11

74

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

-juvenil proibido se concentram nas regiões socioeconômicas de maior carestia ou
desigualdade(6). E diga-se, bem a propósito, que essas mesmas microrrelações de
poder também oportunizam, em larga medida, uma outra forma de violência contra
a criança, a pedofilia(7).
[2] A violência no trabalho pressupõe amiúde um modo de apr
opriação do trabalho
apropriação
alheio estribado pelo desvalor subjetivo da ação juridicamente esperada (i. e., da
ação de atitude jurídica)(8). Isso significa dizer que, nos contextos de violência laboral,
oprimir e abusar são atitudes razoáveis aos olhos do opressor, notadamente quando
se processam sob a égide de acordos ou convenções leoninas e utilitaristas,, que
conduzem à reificação (= “tornar coisa”) do ser humano trabalhador. Tenha-se em
conta, à guisa de ilustração, os inúmeros casos de escravidão contemporânea que se
descobrem todo ano no Brasil, nas zonas rurais e nos grandes centros: ali, não há
exatamente trabalho forçado (ut art. 2º da Convenção n. 29 da OIT), porque os
trabalhadores geralmente aceitam — e, mais que isso, desejam — trabalhar sob
condições degradantes ou análogas à de escravo(9). Na percepção subjetiva desses
trabalhadores, a ação de atitude jurídica — que implica a formalização do contrato de
trabalho, o registro em CTPS, os recolhimentos previdenciários, a quitação dos direitos
trabalhistas, etc. (ao contrário dos arts. 149, 203, 297, § 4º e 337-A, III, do Código
Penal, entre outros) — é desvaliosa, porque traduz desemprego e repulsa à mão de
(6) Para o caso brasileiro, confira-se (dados da Agência Brasil): “O coordenador da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), Renato Mendes, explica que existem dois tipos de ranking do trabalho infantil no Brasil — um que apresenta os
números absolutos de casos de exploração de crianças e adolescentes e outro que apresenta percentuais comparados aos
dados regionais e nacionais. O Nordeste é líder em ambos os casos. [...] A preocupação maior, segundo Mendes, é a Bahia. O
estado responde por cerca de 10% do total de crianças trabalhando em todo o país e a 45% dos casos registrados na Região
Nordeste. Maranhão e Piauí também são apontados pela OIT como destaques negativos. A cada 100 crianças que vivem
nesses estados, cerca de 17 trabalham e não conseguem alcançar sucesso escolar por questões relacionadas à exploração”
(Disponível em: <http://www.fomezero.gov.br/noticias/nordeste-lidera-trabalho-infantil> 12.6.2008. Acesso em:
24.12.2009). Como bem se sabe, o Nordeste brasileiro é a região geopolítica mais pobre do país, com os piores indicadores
socioeconômicos (inclusive IDH). É o que nos revela, ademais, a chaga do trabalho infantil indígena: “Segundo a OIT, na
América Latina, pelas condições de marginalização e exclusão dos povos indígenas, as crianças indígenas são mais afetadas
pelas piores formas de trabalho infantil. Assim, é necessário ‘dar um enfoque específico para combater tais situações de
exploração econômica em que se encontram esse setor da população’” (Disponível em: <http://www.adital.com.br/ site/
noticia.asp?lang=PT&cod=32599> Acesso em: 24.12.2009 (g. n.).
(7) Para praticar seus abusos, o pedófilo geralmente se vale de relações de poder e ascendência que lhe valem o respeito, a
confiança e a obediência do menor. Leia-se, por todos: “O pedófilo procura, frequentemente, a situação de exercer a função
de substituto paternal para ter a condição de praticar sua perversão. Seu distúrbio mental é compulsivo: ele vai repetir e
repetir seu comportamento abusivo, como o mais forte dos vícios. Nenhuma promessa de mudança de seu comportamento
pode ser cumprida por ele, pois ele é dependente do abuso. Ele tem consciência do que pratica, portanto deve ser
responsabilizado criminalmente, sem atenuantes” (IENCARELLI, Ana Maria Brayner. Disponível em: <http://
www.portaldopsicologo.com.br/publicacoes/publicacoes_10.htm> Acesso em: 16.9.2003). A autora é psicanalista de crianças
e adolescentes.
(8) Valho-me, aqui, das noções que o penalista alemão Hans Welzel cunhou para o problema da conduta desvaliosa em
Direito Penal, na perspectiva ético-jurídica (i. e., objetiva); mas inverto-a, para meus propósitos, concentrando-me na ideia
de desvalor subjetivo da ação (que a Welzel, em sua perspectiva original, evidentemente não interessava). Cf. WELZEL,
Hans. Direito penal. Trad. Afonso Celso Rezende. Campinas: Romana, 2003. p. 27-35 e 75-84.
(9) Para o específico caso do trabalho boliviano na produção têxtil paulistana, v. FELICIANO, Guilherme Guimarães.
Sobre os caminhos institucionais para o combate ao trabalho escravo contemporâneo no âmbito dos municípios. In:
Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 30. n. 116, out./dez. 2004. p. 77-90.
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obra barata (a se observar a legislação, o empresário preferirá sempre contratar
brasileiros). Evidentemente, esse modo de ver o mundo facilita a exploração e a
violência laboral, já que a própria vítima é esquiva à ação do Estado. Por vezes, o
desvalor subjetivo da ação de atitude jurídica está impregnado no próprio substrato
cultural de certos grupos sociais; é o que se dá, no caso do trabalho infantil,
com os curumins e o convencimento das tribos de que as atividades laboriosas
(pesca, caça, lavoura) são essenciais para torná-lo um adulto pleno em suas
potencialidades(10).
[3] A violência no trabalho campeia mais vigorosamente nas ár
áreas
eas de ausência do
Estado (e essa talvez seja, das três características, a mais comum, vez que geralmente
encontradiça nas outras formas de violência(11)). No mundo do trabalho, porém, a
ausência do Estado aprofunda a segunda característica (desvalor subjetivo da ação de
atitude jurídica), combinando indulgência, leniência e conivência com a mais recorrente
força-motriz da criminalidade: a impunidade
impunidade. Aqui, volverei às lições de Hannah
Arendt para assertar que a violência, como modo “institucionalizado” de domínio social
(a exemplo do que se passa, na cidade do Rio de Janeiro, com as ações de traficantes
e de milícias), contrapõe-se sociologicamente aos mecanismos públicos de poder. Onde
a violência domina absolutamente, o poder (público) está ausente.
Compreendida, assim, a etiologia da violência (e, particularmente, da violência nas
relações de trabalho), resta sinalizar soluções, num primeiro esboço de ideias.
Dentro de uma perspectiva de ordem, o equacionamento do problema passa pela
restauração e pela ampliação da eficácia das leis do Estado (mais do que pela inflação
legislativa, de feitio burocrático e simbólico, que merece sempre censura(12)), prevenindo e
coibindo severamente os atos de violência. A sanção jurídica consumada (civil stricto sensu,
administrativa ou penal), mais que a sua cominação in abstracto, comunica ao agressor e à
sociedade que os valores éticos sob a guarida da norma jurídica (= ação de atitude jurídica)
seguem vigentes. Sinaliza, pois, a garantia de vigência real dos valores de ação de atitude jurídica. Em
Direito Penal, essa concepção foi denominada teoria da p
prr evenção geral
(10) Chama a atenção, nesse sentido, a intervenção do curumim pataxó Ubiraí, de 17 anos, por ocasião da 8ª Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Brasília, 7 a 10.12.2009). O adolescente, oriundo de tribo estabelecida no
município de Coroa Vermelha (BA), pontuou que “a cultura indígena é diferente. Pintamos e fazemos artesanato desde
cedo. São fontes de renda, mas também expressão de arte. O trabalho não é propriamente infantil: é familiar. Isso ocorre
com os índios, com os quilombolas e outras comunidades tradicionais que precisam ser compreendidas e preservadas”
(Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.org.br/midia/sala-de-imprensa/sugestoes-de-pauta/meninos-indigenasatuantes-na-8a.-conferencia> Acesso em: 24.12.2009). Esse é, com efeito, um dos grandes dilemas que o Ministério Público
do Trabalho enfrenta, hoje, no combate ao trabalho infanto-juvenil proibido brasileiro.
(11) Quanto a isso, cfr., por todos, PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. Torcidas organizadas de futebol: violência e
autoafirmação: aspectos da construção das novas relações sociais. Taubaté: Vogal, 1997. p. 27-29. V. ainda WEFFORT,
Francisco. Qual democracia? São Paulo: Companhia das Letras, 1994. passim.
(12) O “direito penal simbólico” é uma deformidade, por representar, a um tempo, “instrumento oportunista para lograr
dividendos políticos” e “fenômeno de politização interna do direito penal”, bastando-se na legitimação pela aparência. Cf.,
mutatis mutandi, MONSALVE, Julio César Rodas. La protección penal del ambiente y función simbólica del derecho penal.
In: Derecho Penal y Criminología: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminologicas, Bogotá [s.e.], n. 51, sep./dic.
1993, v. XV, p. 166.
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positiva fundamentadora (H. Welzel e G. Jakobs (13)). A prevenção da violência
ta. Eis o primeiro
pressupõe, portanto, uma resposta institucional austera, imperativa e cer
certa.
e judicioso passo.
Como, porém, mais precisamente, a violência afeta a criança e o adolescente nas relações
de trabalho? E sob quais contextos se convola em violência sexual?
2. T
rabalho infanto-juvenil: violência, exploração e abuso sexual
Trabalho
Iniciemos pela tessitura normativa de iure constituto que hoje rege a matéria.
Pela lei brasileira em vigor (Lei n. 8.069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente),
são crianças as pessoas com até doze anos incompletos, enquanto adolescentes são as
pessoas que têm entre doze e dezoito anos incompletos (art. 2º). Tais definições coadunam-se com aquela estampada no art. 402, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, pela
qual “considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até
dezoito anos” (redação da Lei n. 10.097/00) — a não ser, é claro, pelo uso da expressão
menor, há muitos anos abolida propositalmente da legislação tuitiva, por remeter ao arcaísmo
do paradigma do “menor infrator” que inspirou o Código de Menores (Lei n. 6.697/79) e
os textos legislativos anteriores.
O art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos. Proíbe, ademais, qualquer trabalho a pessoas menores
de dezesseis anos, exceto nas hipóteses de aprendizagem, praticada com finalidade
eminentemente educativa (educação profissional), e somente a partir de catorze anos. Logo,
a criança não pode trabalhar, sob quaisquer circunstâncias (sequer como aprendiz). A
aprendizagem é regida, na CLT, entre os arts. 424 a 433.
O art. 227, caput, da CRFB, por sua vez, dispõe que 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 (e não ao “trabalho”
em si mesmo, o que perfaz a distinção essencial entre os contratos de aprendizagem e os
(13) Cf., por todos, BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 84-90.
In verbis: “A teoria da prevenção geral positiva apresenta duas subdivisões: prevenção geral positiva fundamentadora e
prevenção geral positiva limitadora. [...] Welzel e Jacobs [sic], dentre outros, podem ser considerados como representantes
da teoria da prevenção geral positiva fundamentadora. [...] Na concepção de Welzel, o Direito Penal cumpre uma função
ético-social para a qual, mais importante que a proteção de bens jurídicos, é a garantia de vigência real dos valores de ação
da atitude jurídica. A proteção de bens jurídicos constitui somente uma função de prevenção negativa. [...] Destacamos
Jacobs [sic] como um dos representantes da teoria fundamentadora. [...] Embora coincida com Welzel em buscar na coletividade sua manutenção fiel aos mandamentos do Direito, nega que com isso se queira proteger determinados valores de
ações e bens jurídicos. [...] Ao Direito Penal, segundo Jacobs [sic], corresponde garantir a função orientadora das normas
jurídicas. [...] Quando ocorre a infração de uma norma (...) convém deixar claro que esta continua a existir, mantendo sua
vigência, apesar da infração. Caso contrário, abalaria a confiança na norma e sua função orientadora”. Para a correlação
entre a teoria fundamentadora e o conceito jurídico-penal de ação, cf. também JAKOBS, Günther. Estúdios de derecho
penal. Trad. Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez Gonzáles, Manuel Cancio Meliá. Madrid: UAM/Civitas, 1997.
p. 101-125.
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contratos de trabalho comuns), à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração (inclusive a dos próprios pais), violência, crueldade e
opressão. Isso inclui, por óbvio, manter a criança e o adolescente a salvo de toda e qualquer
exploração sexual..
Deve-se reconhecer, portanto, que tanto o princípio da proteção integral como o princípio
da (absoluta) prioridade detêm inderrogável status constitucional. Essa constatação é
particularmente importante em tempos de ativismo judicial e hermenêutica pós-positivista:
a partir do reconhecimento do assento constitucional desses princípios, poder-se-á
engendrar a releitura ou mesmo a rejeição de normas-regras legais que, votadas pelo
Parlamento e sancionadas pelo Presidente da República, atentem flagrantemente contra
aqueles princípios, dotados que são de imutabilidade e intangibilidade constitucional (ut
art. 60, § 4º, IV, da CRFB).
Pelo quanto exposto até aqui, e também com fulcro no quanto disposto entre os arts.
402 a 423 da CLT, conclui-se que a legislação brasileira proíbe, em geral, o trabalho de
crianças; já os adolescentes não podem trabalhar sob as seguintes condições:
• trabalho noturno (entre 22h00 e 5h00, ut art. 73, § 2º, da CLT);
• trabalho perigoso, insalubre ou penoso;
• trabalho em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento;
• trabalho em horário e local que impeçam a frequência à escola.
Na prática, porém, crianças e adolescentes são extensamente arregimentados para
essas modalidades de trabalho, à luz do dia e sob os narizes das autoridades públicas. A
questão se entrelaça, portanto, com a omissão estrutural do Poder Público (o que reconduz
ao item anterior, quanto à problemática da ausência de Estado como elemento indutor de
violência) e com doses generosas de hipocrisia político-burocrática. Se o leitor já tentou,
por contato telefônico ou eletrônico, mobilizar os aparatos de Estado (polícia repressiva,
conselhos tutelares, ofícios do Ministério Público, etc.) para coibir flagrantes de exploração
do trabalho de crianças em semáforos das grandes cidades saberá bem do que estou a
falar. A eficiência das “operações” e das “forças-tarefas” contrasta com a ineficiência das
repressões no “varejo” (= exploração socialmente diluída).
E as estatísticas demonstram que, no Brasil, os atentados contra o ser humano em
formação não são poucos, nem localizados, nem tampouco sazonais. Passemos por elas,
ainda que brevemente, no curso desta década.
No início da década, a situação era alarmante. Segundo estimativas da PNAD 2000,
havia entre nós, no ano 2000, 7,5 milhões de crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos,
a prestar trabalho regularmente, sendo que 3,3 milhões tinham menos de 14 anos (a
despeito da proibição constitucional do art. 7º, XXXIII, da CRFB). Desse contingente, 1,9
milhões de crianças não eram remuneradas pelo seu trabalho (i. e., ativavam-se em condição
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análoga à de escravos). Das crianças remuneradas, 88,8% ganhavam até um salário mínimo,
com carga horária média de 26,5 horas semanais(14).
Felizmente, esses números foram controlados e iniciaram uma queda contínua e
significativa, notadamente em razão da intensificação das ações repressivas do Estado
brasileiro contra os focos multitudinários de trabalho infanto-juvenil proibido. A isso se
associaram, no último lustro, os programas de transferência de renda e a consequente
melhoria das condições socioeconômicas das populações brasileiras mais carentes (minando
aquelas relações de poder que subjugam o economicamente desfavorecido e o predispõem
à violência, como visto supra). Vejamos os números mais recentes, revelados pela última
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, divulgada pelo IBGE no dia 18.9.2009
(PNAD/IBGE, 2008).
Consoante a PNAD 2008, o número de crianças e adolescentes trabalhadores na
faixa etária entre 5 e 13 anos caiu de 1,2 milhão em 2007 para 993 mil em 2008 (menos
de um milhão), materializando uma queda de 19,2%. Ainda trabalham, no Brasil, cerca
de 4,5 milhões de pessoas com idade entre 5 e 17 anos. Mas, em 2008, eram 4,8 milhões
as crianças e os jovens dessa faixa etária que efetivamente trabalhavam (queda de 7,6%).
Entre as crianças com idade entre 5 e 9 anos, o trabalho propriamente infantil caiu 10,7%,
pois em 2008 havia 141 mil trabalhadores mirins, contra 158 mil em 2007 — e é de todo
interesse que, no cotejo entre as taxas por faixa etária de redução do trabalho infanto-juvenil proibido, as mais acentuadas se verifiquem justamente entre as pessoas mais jovens
(crianças). Na faixa de idade entre 10 e 13 anos, a redução foi de 20,4%. Os 4,5 milhões
de jovens e crianças entre 5 e 17 anos ocupadas em 2008 equivalem a 10,2% das pessoas
com essa faixa etária, sendo 0,7% menor do que no ano anterior. Outro dado sensível é
o de que a maioria dos jovens trabalhadores está empregada em trabalhos domésticos
(51,6%). Outros 35,5% trabalhavam em área agrícola.
Para o mais, veja-se:
Trabalho Infanto-juvenil no Brasil

Fonte: IBGE (PNAD 2008).

(14) Dados do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT/MTE) e da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD/IBGE).
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Em síntese: a chaga prossegue, conquanto mais bem contida.
Mas não se trata de um privilégio da sociedade brasileira. No mundo — e em especial
nos países em desenvolvimento —, a exploração laboral infanto-juvenil também é lugar-comum. Segundo Horita(15), fiando-se em dados de 2000-2002:
O trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anos é um fenômeno social
existente em todo o mundo, rico ou pobre. Varia apenas de intensidade e gravidade.
No entanto, é nos países do Terceiro Mundo que ele se apresenta de forma
brutal. Dados da Organização Internacional do Trabalho — OIT indicam que 95%
do contingente de crianças e adolescentes trabalhadores entre 10 a 17 anos estão nesses
países.
Os fatos mostram que pobreza e trabalho infantil precoce são faces da mesma moeda.
No Brasil, 54% do total de menores de 17 anos convivem em famílias com renda per
capita de até meio SM. Ao contrário do que se pensa, é um fenômeno em expansão.
Atualiza-se historicamente como resultado da degradação do nível de vida das famílias,
que necessitam do trabalho dos filhos para sobreviver e dos empregadores que se
utilizam dessa mão de obra com vantagens e lucro.
A desigualdade entre os sexos reproduz-se neste caso. Às meninas pré-adolescentes
fica reservado o trabalho doméstico não remunerado, sendo que a maioria substitui a
mãe trabalhadora nos afazeres domésticos. Aos meninos, é destinado o trabalho
remunerado no mercado formal ou informal, como maneira de ajudar na renda familiar
ou na sua própria manutenção.
Ademais, pelas especiais condições em que ocorre, o trabalho infanto-juvenil tem
multiplicado efeitos sociais no mínimo inquietantes (16) (sobretudo na perspectiva
intergeracional):
• inclusão cada vez mais precoce no mercado de trabalho, com prejuízo ao processo
de escolarização e profissionalização;
• danos ao desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e moral da pessoa em formação
(= desvios de desenvolvimento);
• aumento dos índices de prostituição infantil e de participação de menores nas
redes de narcotráfico (= cooptação progressiva de mão de obra para o desempenho
de atividades catalogadas entre as piores formas de trabalho infanto-juvenil);
• maior incidência, nas grandes cidades, de condutas antissociais perpetradas por
adultos contra crianças/adolescentes e vice-versa (= recrudescimento dos conflitos
etários);
(15) Cf. HORITA, Fernando. A questão do trabalho infantil no Brasil. Disponível em: <http://fge.if.usp.br/~fhorita/
Menor.htm> Acesso em: 16.9.2003 (g. n.).
(16) Idem (com acréscimos meus).
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• desqualificação paulatina da mão de obra (= inserção precoce + déficit de
escolaridade = trabalho desqualificado);
• dificuldades crescentes de inserção dos jovens no mercado formal de trabalho (=
aumento das taxas de informalidade laboral).
Nos países em desenvolvimento, no início da década, eram 250 milhões de crianças
e adolescentes entre 5 e 14 anos a trabalhar nas mais diversas atividades econômicas(17);
para a metade desses (120 milhões), o trabalho era realizado em tempo integral, enquanto
os demais conseguiam conciliar o trabalho com a frequência à escola ou com outras
atividades quaisquer (não econômicas). No grupo das crianças e adolescentes que
frequentavam a escola, 33% entre os homens e 42% (mais de dois quintos) entre as mulheres
trabalhavam em meio período. No total, havia mais meninos ou rapazes trabalhando (na
proporção de três homens para duas mulheres, em média). Mas presumia-se subestimado
número de meninas, por conta do fenômeno da subnotificação (pense-se, e. g., no caso das
“filhas de ocasião”, i. e., meninas órfãs ou abandonadas mantidas informalmente em lares
substitutos para a prestação de trabalhos domésticos: em tais casos, não há notificação —
as famílias supõem que o trabalho oferecido perfaz um grande bem, sendo desse modo
“acolhidas”, como regra, crianças do sexo feminino)(18).
Volvendo à condição brasileira no início desta década, mas agora à luz dos dados da
UNICEF(19), eram oito milhões de crianças/adolescentes trabalhadores (entre 5 e 17 anos)
no ano 2000. Os dados do IBGE apontavam 7,5 milhões (entre 10 e 17), como já visto.
Dessas, 3,3 milhão tinham menos de catorze anos (embora a Constituição Federal proibisse
esse trabalho, ainda antes da EC n. 20/98, que elevou a idade mínima para 16 anos).
Dessas, 1,9 milhão realizavam trabalho não remunerado (situação análoga à de escravo),
enquanto 88,8% recebiam até um salário mínimo (isto é, a esmagadora maioria encontrava-se em condições precárias de remuneração). O recorte local comprovava a informação
estatística: nas fábricas de farinha de mandioca do interior de Sergipe, crianças recebiam
60 centavos por 60 kg de mandioca moída (sob fumaça de forno e pó de farinha). Na
região de Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata (MG), eram R$ 10,00 por quilo de
pólvora transformada em fogos de artifício (em média, os trabalhadores mirins produziam
4 kg/dia). No interior do Ceará, 10 baldes de pedra quebrada valiam, para a criança
curvada, R$ 10,00. No Vale dos Sinos (RS), descortinou-se uma verdadeira “terceirização
domiciliar” em marcha na indústria de calçados: operários chefes de família foram
estimulados a transformar suas casas em pequenas unidades produtivas e assim produzir às
empresas do setor calçadista sem vínculo de emprego (amiúde sob a forma de cooperativas,
(17) Apenas a título de comparação, no “Ano Internacional da Criança” (1979), era de “apenas” 50 milhões o número de
crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos a trabalhar regularmente.
(18) Dados da OIT (1995), apud GRUNSPUN, Haim. Trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000. p. 16
e ss. O autor é médico, psicólogo clínico, bacharel em Direito e professor da PUC/SP.
(19) Coteje-se com aqueles da PNAD 2000, acima dispostos, e obter-se-á boa margem de coincidência (a reforçar a fidedignidade da informação).
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ao amparo do malsinado art. 442, parágrafo único, da CLT — a rigor, rematadas fraudes
fraudes);
desse modo, o empresariado local externalizava uma ou mais etapas do seu processo
produtivo, deslocando-as para fora das dependências da fábrica, onde eram tendencialmente
menores as suas responsabilidades. A consequência mais funesta, a par da precarização
das relações de emprego e da sonegação de direitos trabalhistas, foi a juvenilização da mão
de obra: uma vez que o novo regime remuneratório previa pagamentos por peças ou
tarefas, a maneira óbvia e previsível de se aumentar os ganhos, em cada núcleo familiar,
foi a arregimentação de meias-forças nas próprias casas (incluídas, aí, as esposas e os filhos
dos novos “autônomos”).
Dados do IBGE para 2001 revelavam que o trabalho infanto-juvenil brasileiro era
predominantemente masculino (87,4%) e pardo (o que é, de resto, um reflexo
da discriminação racial histórica do negro/pardo). Quase a metade dos trabalhadores infanto-juvenis havia frequentado a escola por menos de quatro anos (46,3%). Estavam na região
Nordeste, segundo aquele levantamento, 800.000 trabalhadores infanto-juvenis (de 5 a
17 anos). Como visto (supra, nota n. 6), essa condição não se alterou significativamente,
de lá para cá: a maior concentração de trabalho infanto-juvenil ainda está no Nordeste.
Para o mais, confira-se:
Exploração Infanto-Juvenil no Brasil
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2003).

E quanto à exploração sexual propriamente dita?
Outra vez, façamos breve menção ao direito posto para, em seguida, vislumbrar a
realidade empírica e estatística.
O Brasil é signatário da Convenção n. 182 da OIT (promulgada pelo Decreto n.
3.597/00), que dispõe sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua
eliminação (Genebra, 1999). Seu texto foi aprovado, para efeitos internos, pelo Decreto
Legislativo n. 178, de 14.12.1999, e em seguida promulgado pelo Decreto n. 3.597, de
12.9.2000, do Poder Executivo Federal. Já a lista brasileira das piores formas de trabalho
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infantil (“lista TIP”) foi implementada bem mais recentemente, com a edição do Decreto
n. 6.481, de 12.6.2008(20), no segundo mandato do Presidente Lula da Silva.
Na Convenção n. 182, o art. 3º define, em linhas gerais, as piores formas de trabalho
infantil (dir-se-á melhor, entre nós, piores formas de trabalho infanto-juvenil(21)). Todas elas
são encontradiças, em percentuais apreciáveis, no Brasil. Veja-se:
(20) O Decreto n. 6.481/08, nos termos do art. 84, IV, 2ª parte, da CRFB, “regulamenta os arts. 3º, alínea d, e 4º da Convenção n.
182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação
imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências”. Sua exegese e crítica merecem um estudo à parte,
inconciliável com as dimensões deste trabalho. Mas diga-se, por oportuno, que a Lista TIP foi pouco específica quanto à exploração
sexual, valendo-se dos lugares comuns de sempre (e. g., inclui entre as piores formas os trabalhos “prestados de qualquer modo em
prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos obscenos”
e aqueles “com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais”, o que é o óbvio ululante); mas não podia ser diferente, já
que o seu propósito é regulamentar a alínea d do art. 3º da Convenção (e não a alínea b). Por outro lado, tem passagens
polêmicas, a suscitar o debate doutrinário; assim, por exemplo, discrimina o trabalho doméstico entre as piores formas de
trabalho infantil, indicando os seus prováveis riscos ocupacionais (“Esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e queda de nível”) e as respectivas repercussões
para a saúde do menor (“Afecções musculoesqueléticas [...]; contusões; fraturas; ferimentos; queimaduras; ansiedade; alterações na vida familiar; transtornos do ciclo vigília-sono; DORT/LER; deformidades da coluna vertebral [...]; síndrome do
esgotamento profissional e neurose profissional; traumatismos; tonturas e fobias”), sem maiores discrimes. Não tenho dúvidas de que o trabalho doméstico nada acrescenta à criança ou ao adolescente, podendo bem ser banido por lei nessa faixa
etária. Mas, do ponto de vista legal-positivo, pode o decreto considerar “pior forma de trabalho infantil” o que a lei federal
nem sequer proíbe, textualmente, à pessoa entre 16 e 18 anos (sendo certo dispor o art. 4º da Convenção n. 182 que a Lista TIP
determina-se “pela legislação nacional ou pela autoridade competente”)? E, do ponto de vista jurídico-axiológico, pode-se
entender como “pior forma de trabalho infantil” — equiparável à prostituição e ao tráfico de drogas — o trabalho prestado
por jovem de 17 anos, no âmbito doméstico, com registro em CTPS, respeito aos direitos trabalhistas e sem prejuízo ao
horário escolar? Eis, posta, a discussão, que não pretendo exaurir aqui. Medite o leitor.
(21) Inapropriadamente, o arcabouço legislativo brasileiro termina por suscitar desnecessária controvérsia quanto ao que
se deva entender, entre nós, como “trabalho infantil”. Assim, p. ex., o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (MTE, 2004) define como “trabalho infantil” as “atividades
econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças
ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos,
independentemente da sua condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao trabalhador adolescente, será considerado
todo trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos incompletos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18
anos incompletos” (g.n.). Mas, logo adiante, reconhece que “a legislação brasileira, de maneira distinta das convenções
internacionais que definem criança como todo aquele com idade inferior a 18, considera criança a pessoa com idade até 12
anos e adolescente a que tem idade entre 12 e 18 anos incompletos. Optou-se pela utilização do termo “trabalho infantil” para
facilitar a distinção do trabalho dos adolescentes com a idade na qual o trabalho é permitido, desde que não comprometa
seu processo de formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem prejudique sua frequência à escola” (cf.
Disponível em: <http://www.fnpeti.org.br/publicacoes/parceiros/arquivos-das-publicacoes/plano_nacional.pdf> Acesso
em: 6.1.2010 — g.n.). Noutras palavras, a autoridade administrativa reconhece dois marcos terminológicos, a saber, o do
ECA (preexistente na legislação nacional, a definir “criança” como toda pessoa com até 12 anos incompletos) e o da própria
OIT (que entende “criança” como toda pessoa menor de 18). Com efeito, a Recomendação n. 190 (item II.4), num dos
idiomas originais, assim dispõe: “For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3
above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers’ and employers’
organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition that the health, safety and
morals of the children concerned are fully protected, and that the children have received adequate specific instruction or
vocational training in the relevant branch of activity” (g. n.). Como a expressão children concerned refere-se às pessoas
entre 16 e 18 anos incompletos (from the age of 16), está claro que a Recomendação — assim como a própria Convenção n.
182 — considera como “criança” (children) até mesmo o maior de 16 anos (o que, na perspectiva legal-positiva brasileira,
já configuraria um equívoco terminológico). Ora, um dos papéis fundamentais do método científico (e essa é uma das
poucas razões que autorizam afirmar ser o Direito uma Ciência) é o de subministrar linguagem universal para o tratamento
dos seus objetos. Neste caso, porém, sem nenhuma razão verdadeiramente útil, o MTE, reconhecendo expressamente a
existência de dois marcos conceituais anteriores (o nacional e o internacional), optou por construir um terceiro, fora das
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(a) a exploração do trabalho escravo infanto-juvenil ou de práticas análogas à
escravidão (art. 3º, a): tomem-se, como exemplos, a venda e o tráfico de crianças,
a servidão por dívidas e o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças em conflitos
armados (como, e. g., no caso de Uganda); no Brasil, a arregimentação compulsória
de crianças e adolescentes para atividades em milícias e bandos armados ou mesmo
em movimentos sociais que radicalizem ocupações com ações violentas e/ou armadas
podem configurar a hipótese;
(b) a pr
ostituição e a por
nografia infanto-juvenil (art. 3º, b): no caso brasileiro, o
prostituição
pornografia
chamado “turismo sexual”, que por muito tempo se desenvolveu em diversas cidades
litorâneas do Nordeste(22), configura esta modalidade (alcançou notoriedade, pela
cobertura jornalística, o caso da Praia da Boa Viagem, em Recife/PE) e as atividades
análogas (e. g., participação em obras pornográficas);
(c) o trabalho ilícito (art. 3º, c): é o típico caso do recrutamento de crianças e
adolescentes para as atividades ligadas diretamente ao tráfico ilícito de drogas (pense-se, e. g., na condição dos menores convertidos em “soldados” do tráfico fluminense(23));
(d) os trabalhos pr
prejudiciais
ejudiciais à saúde, à segurança ou à moral (art. 3º, d): esses,
talvez, sejam os mais comuns no contexto brasileiro: extração de sisal, manipulação
de pólvora e cola de sapateiro, olarias e pedreiras, canaviais, etc.
Está claro, portanto, que a pr
prostituição
ostituição configura uma das piores formas de trabalho
infanto-juvenil a teor do art. 3º, b, da Convenção OIT n. 182, independentemente do tipo
de exploração que se concretize na prática. Poderá haver “recrutamento”, como se dá nas
boates e nas casas de tolerância cujos cafetões admitem menores para os serviços da casa.
Poderá haver mera “oferta”, como nos odiosos ensejos de pais e responsáveis que agenciam
os próprios filhos ou enteados para encontros libidinosos. Poderá haver, enfim, “utilização”,
episódica ou habitual, como expressão genérica de toda negociação entre adultos
envolvendo crianças e adolescentes para efeito de prostituição, com ou sem o consentimento
dessas; ou ainda, em interpretação mais dilargada, até mesmo a “utilização” agenciada
diretamente pelo menor, que aborda o adulto interessado. Em todo caso, estaremos diante
de trabalho — inclusive na acepção ontológica do art. 114, I, da CRFB, conquanto em
modalidade deontologicamente ilícita.
E, nesse particular, a despeito do sentido comum de gravidade, os números são
nebulosos.
convenções e da legislação em vigor, provavelmente por influência do antigo art. 403 da CLT (depois alterado pela Lei n.
10.097/00, para se adequar à EC n. 20/98). Ao invés de pacificar a controvérsia, alimentou-a. Agora, pelo critério da FNPETI,
o trabalho do adolescente que tenha entre 12 e 16 anos é conceitualmente “trabalho infantil”, não “trabalho de adolescente”
(dir-se-ia melhor juvenil, para se opor a infantil). Algo que soa, intrassistematicamente, a contraditio in terminis. E a confusão
alastra-se mais com a tradução recorrente do texto da Convenção n. 182 (piores formas de trabalho infantil): embora
convenção e recomendação expressamente se refiram ao menor de dezoito anos (como visto há pouco), uma leitura desavisada,
à luz das definições da FNPETI, levaria à equivocada conclusão de que a norma de proteção restringe-se aos trabalhadores
com até 16 anos incompletos... Daí, em síntese, a opção deste texto pela locução “trabalho infanto-juvenil”, sempre que se
esteja a abranger pessoas com 12 anos completos ou mais (art. 2º do ECA).
(22) Lia-se a respeito, na época. Disponível em: <http://www.crpsp.org.br/a_acerv/jornal_crp/103/frames/
fr_comportamento.htm> Acesso em: 30.9.2003.
(23) Disponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/criancasdobrasil/infancia_trafico_soldados.asp> Acesso
em: 24.12.2009.
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No Brasil, não havia, até há pouco tempo, dados consolidados. Os dados eram
setoriais, não raro subministrados por ONGs de escopos afins (a ABRAPIA (24), os
CEDECAs(25), a World Childhood Foundation, etc.). Daí já se pode atinar para o papel
ceir
o setor (ONGs e entidades civis)(26) desempenham
fundamental que os organismos do ter
terceir
ceiro
nesse campo..
Do universo de dados setoriais, elegemos, para nortear o leitor, aqueles tratados e
classificados pelo chamado “Sistema Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infanto-Juvenil”. São, porém, meramente ilustrativos, dado o reduzido espaço amostral.
Vamos a eles.
De um total de 3.328 denúncias de abuso e exploração sexual infanto-juvenil recebidas
pela ABRAPIA entre fevereiro de 1997 e janeiro de 2003, 69% (a maioria) referiam-se à
prostituição infantil; 25% referiam-se a abusos pela Internet; 3% referiam-se a “turismo
sexual”; 2% referiam-se à confecção e venda de material pornográfico com objeto infanto-juvenil; 1%, enfim, referia-se ao tráfico de pessoas com finalidade sexual. São, em geral,
situações que envolvem o jogo trabalho vs. remuneração (= consentimento da vítima +
finalidade econômica) e que, por isso, subsumem-se bem às piores formas de trabalho
infanto-juvenil elencadas no art. 3º, b, da Convenção n. 182. Daquele total, por fim,
11,5% referiam-se à exploração sexual infanto-juvenil sob o jugo familiar, sendo que, em
8,5% dos casos, o agente explorador era a própria mãe.
Como se vê, a noção de “exploração sexual” vai além do mero abuso ou da própria
prostituição infanto-juvenil (o que explica os termos mais gerais — “prostituição, produção
de pornografia ou atuações pornagráficas” — utilizados pelo art. 3º, b, da Convenção n.
182 da OIT). A Recomendação OIT n. 190 (“sobre a proibição das piores formas de trabalho
infantil e ação imediata para sua eliminação”), aprovada no Brasil pelo mesmo Decreto
Legislativo n. 178/99, vai algo além e se vale de cláusulas gerais para considerar como
perigosos (art. 3º, d, da Convenção n. 182) todos os trabalhos que exponham o menor a
abuso físico, psicológico ou sexual
“abuso
sexual” (art. 3º, a). Logo, as práticas laborais relacionadas à
exploração sexual de crianças e adolescentes tanto podem ser subsumidas ao art. 3º, b,
quanto — pela via da Recomendação n. 190 — ao próprio art. 3º, d, da Convenção n.
182 (estando ao alcance desta última norma todo o largo espectro de modos de exploração
sexual infanto-juvenil que não se descreve pelas ideias de prostituição, de produção ou de
atuação pornográficas).
Por outro lado, extremam-se aqui os conceitos teórico-operacionais para se reconhecer,
por um lado, a figura da exploração sexual (esta etiologicamente ligada à ideia de trabalho
e sempre reconduzível, por isso mesmo, aos rigores da Convenção n. 182 da OIT) e, por
outro, a figura do abuso sexual (que prescinde da relação de trabalho — logo, do elemento
(24) Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência.
(25) Centros de Defesa da Criança e do Adolescente.
(26) Terceiro setor é expressão que congrega “as instituições [privadas] com preocupações e práticas sociais, sem fins
lucrativos, que geram bens e serviços de caráter público, tais como: ONGs, instituições religiosas, clubes de serviços, entidades beneficentes, centros sociais, organizações de voluntariado, etc.” Disponível em: <http://www.terceirosetor.org.br>
Acesso em: 28.8.2003.
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exploração econômica — e subsiste independentemente dela, mas que pode ser reconduzida
à hipótese do art. 3º, d, da Convenção n. 182, desde que seja oportunizado por uma relação
de trabalho de qualquer espécie).
Para um breve panorama acerca do abuso sexual a se, releva dizer que, naquele
mesmo intervalo amostral (entre fevereiro de 1997 e janeiro de 2003), a ABRAPIA havia
registrado 1.565 denúncias de abuso sexual infanto-juvenil (i. e., situações envolvendo,
na forma tentada ou consumada, conjunções carnais ou atos libidinosos diversos da
conjunção carnal, sempre entre adultos e crianças ou adolescentes). Desse total, constatou-se que, em 58% das vezes (a maioria), operou-se o abuso sexual intrafamiliar (na maior
parte das vezes pelo pai — 23% — ou padrasto — 14%); no restante das vezes (42%),
houve abuso sexual extrafamiliar (inclusive ao ensejo de uma relação de trabalho)..
Quanto às populações mais suscetíveis, interessa ressaltar a estimativa etária e a
egiões.
estimativa por rregiões.
Do ponto de vista pessoal, dados do “SOS CRIANÇA” sugerem que a faixa etária mais
atingida pelo abuso sexual é a que está entre 7 e 12 anos. Tal estimativa guarda certa
discrepância com os dados da própria ABRAPIA, a apontar como mais suscetível a faixa
etária que está entre 2 e 5 anos. De todo modo, prevaleça uma ou outra estimativa, é certo
que as maiores vítimas de abusos sexuais ainda são crianças na acepção jurídica do termo
(i. e., pessoas de dois a doze anos); e, em sua maioria, do sexo feminino.
Já do ponto de vista geográfico, estudos do Ministério do Trabalho e Emprego revelam
que, no princípio da década, a exploração sexual infanto-juvenil brasileira tinha seus maiores
índices nos estados do Amazonas (onde rivalizava percentualmente com o trabalho infanto-juvenil no setor de pesca) e de Rondônia, ambos na Região Norte. As principais vítimas
são as crianças que migram do interior para as cidades maiores. Já nos estados do Sudeste,
prevalecia a exploração em atividades produtivas lícitas (vide tabela supra — amiúde com
risco à saúde e à integridade da pessoa em formação): em São Paulo, com a lavoura da
laranja; no Espírito Santo e em Minas Gerais, com o café e o carvão; no Rio de Janeiro,
com a lavoura de cana-de-açúcar. Os dados mais recentes revelam que, de modo geral,
esse estado de coisas não sofreu alterações significativas.
3. Ação e rreação
eação institucional: tutela civil, trabalhista e penal
Não é preciso dizer que a legislação brasileira avançou sensivelmente no combate ao
trabalho infanto-juvenil proibido e, em particular, no combate à exploração sexual infantil
(que, insista-se, está entre as piores formas de trabalho infantil). Veja-se, recentemente, a
alteração da Lei n. 8.069/90 (ECA) pela Lei n. 11.829, de 25.11.2008(27) (que “altera a Lei
(27) Que alguns chegaram a julgar draconiana, por criminalizar condutas como “adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente” (reclusão, de 1 a 4 anos, e multa), ou ainda como “simular a participação de criança ou adolescente
em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou
qualquer outra forma de representação visual” (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). Alguns especialistas esgrimiram, com
efeito, a controvertida tese de que a possibilidade de se “simular” ou “fabricar” imagens eróticas com (falsos) menores ou

revista amatra n. 3 2010.pmd

86

02/07/2013, 18:11

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

87

n. 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar
o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar
a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet”).
Entretanto, todos os esforços legislativos no campo da repressão não bastam, por si sós. A
grande dificuldade, ao mais das vezes, é conferir efetividade às normas jurídicas já em
vigor. Afinal, como antecipei alhures, a impunidade está entre as mais poderosas forças-motrizes da criminalidade. Eis aí, pois, o primeiro grande desafio. Voltaremos a ele adiante.
Mas, a par da superação do déficit de efetividade das normas jurídicas de repressão
e recomposição dos danos, pode-se — e deve-se — avançar mais. Senão no campo
legislativo, ao menos no campo hermenêutico.
A esse propósito, temos sustentado, mercê do arcabouço constitucional e legal que
rege a matéria (e, em especial, do art. 227, caput, c./c. art. 37, § 6º, todos da CRFB), a tese
de que há, em tese e princípio, responsabilidade civil do Estado por todos os casos de
crianças e adolescentes acidentados no trabalho
trabalho,, cooptados por redes de exploração sexual(28)
ou de algum modo vitimados com lesão relevante imputável à inação do Estado (inclusive
em termos de nutrição e educação)(29).
Com efeito, para esses casos, demonstrados os pressupostos gerais da responsabilidade
civil (ação ou omissão, dano, nexo causal ou normativo — porque não há propriamente
“causalidade” a partir das condutas omissivas(30) — e inexistência de causas excludentes
objetivas) — e sem prejuízo da r esponsabilidade civil e trabalhista dos próprios
empregadores ou tomadores de serviços(31) —, as vítimas fazem jus a uma indenização civil
mediante computação gráfica serviria antes como recurso de extravasão psicoimagética para tantos quantos, portadores de
desvios psicológicos, a elas recorressem (prevenindo-se, assim, pela “válvula de escape” virtual, atos reais de violência).
Não é como nos parece. Dizíamos alhures que “os efeitos de tal liberação seriam mais perniciosos — estímulo à conformação
do erotismo doentio — que benéficos; não por outra razão, proibiu-se no Brasil a comercialização de game eletrônico em
que o jogador fazia as vezes de motorista enlouquecido que marcava pontos à medida que atropelasse mais e mais pedestres
(vicejasse a tese da ‘válvula de escape’, e tais games haveriam de ser liberados também, por prevenirem mortes no trânsito
pelas mãos de motoristas potencialmente suicidas...)” (cf., de nossa lavra, Informática e criminalidade: primeiras linhas.
Ribeirão Preto: Nacional de Direito, 2001. p. 84-86). Ademais, quanto ao caráter supostamente “draconiano” de alguns
dos novos tipos penais, bastará à Magistratura julgar com bom senso os casos que lhe forem apresentados, especialmente
quanto à identificação do elemento subjetivo do tipo (o dolo, tanto no art. 241-B quanto no art. 241-C do ECA), que deve
abranger, inclusive, a consciência de ter em registro certa imagem e/ou a ciência — pelo critério do homo medius, porque
não haverá outro — da idade provável da(o) modelo; e também quanto ao princípio da insignificância, parcialmente
recepcionado pela própria lei, no novel art. 241-B, § 1º, do ECA (mas, no plano jurídico-positivo, apenas como causa de
diminuição de pena).
(28) Caso da criança Alex, no sertão de Sergipe (onde é comum a existência de fábricas caseiras de farinha de mandioca,
com seus respectivos moedores). Alex perdeu o dedo polegar no moedor e hoje tem grandes dificuldades para firmar a
caneta e treinar a escrita (Globo Repórter, 15.7.2003). Caso, também, da adolescente Ana, prostituída desde criança, que,
com dezoito anos, “comemorou” junto à reportagem local a perda da menoridade, porque escaparia da condição legal de
“vítima” e passaria a poder fechar “contratos de luxo” com seus clientes, faturando até R$ 10 mil por mês, contra R$ 300,00
da época em que era balconista (Revista Época, 23/10, p. 62-71, 10/00). Vítima para uma vida toda, como se vê.
(29) Cf. Tópicos avançados..., v. II, p. 83-84.
(30) “É equivocada a ideia de que a omissão desencadeia, do ponto de vista fenomenológico, algum tipo de relação causal.
Não há, em suma, a decantada ‘omissão causal’, senão como ficção jurídica [...]”, ou em acepção psicológica (Frank). Cf.
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva no direito penal ambiental brasileiro. São Paulo: LTr,
2000. p.155-159.
(31) Que é de per se evidente, podendo inclusive ser sindicada em caráter solidário com aquela do Estado (ut art. 942 do
NCC). Sobre a responsabilidade do explorador, pontificou a COORDINFÂNCIA do Ministério Público do Trabalho
(Orientação n. 6): “Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Responsabilidade dos exploradores. O
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pelas lesões experimentadas e suas repercussões, lastreada na responsabilidade civil objetiva
do Estado brasileiro, nos termos do art. 227, caput, c.c. art. 37, § 6º, da CRFB (socializando,
entre os contribuintes, o dano pessoal das crianças e adolescentes). Tal indenização deve
compreender, para efeito de restituição e compensação integral, o pagamento pelos danos
materiais — i. e., pelos danos emergentes (gastos com hospital, próteses e órteses, cirurgias
corretivas e estéticas, tratamentos psicológicos e psiquiátricos, etc.) e pelos lucros cessantes
(em especial a perda econômica presumida, derivada de fatores como o analfabetismo ou a
alfabetização tardia e os traumas que reduzem ou anulam a capacidade de trabalho e de
aprendizado); por danos morais (i. e., pela sujeição às piores formas de trabalho, pelo
próprio abuso sexual(32), pelas perdas orgânico-funcionais, etc.); e, ainda, pelos eventuais
danos estéticos (se restar sequela visível, apesar das intervenções médicas). Diga-se, a
em pedidos
propósito, que o C.STJ tem reconhecido a possibilidade jurídica de se cumular
cumularem
de indenizações por danos materiais, morais (subjetivos e sociossubjetivos) e estéticos (i. e.,
o aspecto mais contundente do dano moral social, em face da diferenciação natural que a
pessoa experimentará perante seu entorno social)(33).
O fundamento jurídico daquela responsabilidade pode ser extraído do arcabouço
principiológico de tutela da criança e do adolescente, mercê tanto do princípio da proteção
integral (art. 227, caput, da CRFB, e art. 3º do ECA), como do próprio princípio da absoluta
prioridade, em sua feição legal-positiva, não só naquilo em que prioriza a proteção e o
socorro da criança e do adolescente em qualquer circunstância, como também naquilo em
que estatui a destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção da infância e da
juventude (art. 4º, parágrafo único, a e d, do ECA) —, o que não pode significar apenas
investimentos de prevenção, mas também despesas de reparação. Já no âmbito das regras
jurídicas, como visto, identifica-se o fundamento jurídico da responsabilidade civil objetiva
do Estado pelas lesões sofridas por crianças e adolescentes em razão do trabalho nos arts.
7º, XXXIII, e 227, caput, c.c. art. 37, § 6º, todos da Constituição Federal: se ao Estado
cabe assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, deixando a pessoa em formação a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227); e se, mais, a Lex
Legum proíbe terminantemente qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
cliente e/ou o tomador dos serviços sexuais prestados por crianças e adolescentes, bem como o respectivo intermediador e quaisquer pessoas que venham a favorecer tais práticas, são responsáveis solidariamente por todos os danos, materiais e morais,
individuais e coletivos, decorrentes de sua conduta lesiva, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, art. 4º ,
II do Decreto n. 6.481/08, sobre piores formas de trabalho infantil, c/c art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho”
(g. n.). Mas não há, aqui, grande novidade.
(32) “As pessoas vitimizadas, por sua vez, são traumatizadas pelo medo, pela vergonha, pelo terror. Elas reprimem falar do
assunto, mas sofrem de depressão, descontrole, anorexia, dificuldades nos estudos, problemas de concentração, digestivos,
fobias, sensação de estar sujo. Há tentativas de suicídio ligadas ao trauma. Acontece até a proibição, pelo abusador, para
que o vitimizado não use o sobrenome da família, pelo estigma de homossexual após ter sido abusado pelo pai e pelo tio. A
pessoa vitimizada é que é punida e revitimizada” (FALEIROS, Vicente de Paula. Redes de exploração e abuso sexual e redes
de proteção. In: 9º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Goiânia [s.e.], jul. 1998, Anais, v. 1. p. 267-271 — g. n.).
(33) Para a possibilidade de cumulação de pedidos de indenização por danos morais e estéticos, veja-se a Súmula n. 387 do
C.STJ (“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”). E, quanto à cumulação de pedidos de
indenização por danos materiais e morais, já fora de qualquer dúvida, veja-se a Súmula n. 37 do STJ (“São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”).
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de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7º, XXXIII), a exploração de mão de obra infantoo , para os efeitos
-juvenil em tais circunstâncias consubstancia omissão do Estado brasileir
brasileiro
do art. 37, § 6º, da CRFB, já não importando, neste primeiro momento, perquirir culpas
(o porquê da ineficiência da fiscalização do trabalho ou da atuação dos conselhos tutelares,
as razões e as culpas estruturais e/ou conjunturais da inefetividade da tutela à infância e
à adolescência naquele específico contexto, etc.). Logo, se dessa omissão advier lesão
material, moral e/ou estética (= dano
dano), parece-me de meridiana clareza que o Estado —
e, por ele, toda a sociedade civil (como manda o próprio art. 227/CRFB) — há de ser
responsabilizado
esponsabilizado, ao menos em parte, por essa lesão. Com efeito, dispõe o art. 37, § 6º,
da CRFB que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa” (g. n.). Ora, a expressão “causar” deve aqui ser compreendida, mutatis mutandis
(porque se trata de responsabilidade pelo risco integral, não de mera responsabilidade
civil aquiliana(34)), em cotejo e consonância com a norma do art. 186 do Novo Código
Civil (Lei n. 10.406/02): trata-se de responsabilizar o Estado-Administração por toda
ação ou omissão de certo agente público a ele vinculado (o que inclui os auditores-fiscais
do trabalho, os procuradores do trabalho, os membros dos conselhos tutelares e das polícias
militar e judiciária, etc.) que implicar violação a direito, com dano efetivo à criança e/ou ao
adolescente no âmbito das relações de trabalho (ainda que exclusivamente moral). Só não
interessará saber, nesse momento, se a omissão foi voluntária — e, caso voluntária, qual o
seu conteúdo subjetivo-volitivo (dolo, negligência, imprudência, imperícia) —, porque se
trata de responsabilidade objetiva
objetiva. Perquirir-se-ão responsabilidades pessoais dos agentes
de Estado envolvidos, por omissão dolosa ou culposa, si te quando a respectiva Administração
entender cabível, mediante ajuizamento de ação de regresso(35).
Em geral, tais ações reparatórias haverão de ser propostas em face da União
União,
considerando-se que, em matéria de fiscalização do trabalho, a competência material é
genuinamente federal, nos termos do art. 21, XXIV, da CRFB (“organizar, manter e executar
a inspeção do trabalho”); logo, toda omissão nessa matéria lhe diz apriorístico respeito.
(34) O que, ademais, não impede a leitura conjunta do art. 37, § 6º, da CRFB com o art. 186 do NCC, na medida em que
todas as hipóteses de responsabilidade civil objetiva são mesmo encaminhadas a esse cotejo e a essa consonância, nos termos
do art. 927, caput e parágrafo único, do NCC.
(35) Em sentido contrário, entendendo que a responsabilidade do Estado por omissão é sempre “subjetiva”, cf. MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 855. O argumento central
é o de que “se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo”. No mesmo sentido, ademais, cf. STJ, REsp. n. 549.812/CE, 2ª T., rel. Min. Franciulli
Netto, j. 6.5.2004. No sentido oposto, porém, admitindo (bem mais recentemente) a responsabilidade civil objetiva por
omissão do Estado, cf. STJ, REsp n. 958.466/RS, 1ª T., rel. Min. Luiz Fux, j. 23.9.2008. Ademais, seguindo o próprio escólio
de Bandeira de Mello, não parece certo afirmar que a evidência do “descumprimento de dever legal” (= omissão, que tem a
ver com a imputação normativa da lesão, i. e., com a “causalidade normativa” em jogo) confunda-se com a evidência da
culpa lato sensu do agente público (i. e., dolo, imprudência, negligência ou imperícia). A rigor, poderá o Estado descumprir
um seu dever legal ou constitucional por insuficiência orçamentária, sem que por isso se possa atribuir “culpa”, em sentido
subjetivo, a quem quer que seja; ainda assim, poderá haver, em tese, a sua responsabilização civil, nos termos do art. 37,
§ 6º, da CRFB.
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Episodicamente, porém, quando se revelarem ações ou omissões imputáveis ao rol de
competências e responsabilidades dos Estados (e .g., quanto à execução de medidas
socioeducativas que envolvam práticas laborais) e/ou dos Municípios (e. g., quanto à
organização dos conselhos tutelares, ut art. 139 do ECA), também essas entidades públicas
poderão ser inseridas no polo passivo da demanda. E nem sequer caberá admitir, nesses
processos, a denunciação da lide ao agente público supostamente omisso ou responsável
(ex vi do art. 70, III, do CPC), porque esse incidente processual retiraria, na prática, a
garantia cidadã de o prejudicado ver-se ressarcido independentemente de prova de dolo ou
culpa. Logo, eventual responsabilidade civil em regresso haverá mesmo de ser perquirida
em ação e foro próprios, como dito acima.
Qual o foro próprio, entretanto, para a ação rreparatória
principal, i. e., a que se
eparatória principal
ajuíza em face da pessoa jurídica de direito público, pela omissão quanto aos deveres
constitucionais defluidos dos arts. 7º, XXXIII, e 227, caput, da CRFB, c.c. arts. 3º e 4º do
ECA? A meu sentir, a questão não demanda grandes indagações: tratando-se de ação oriunda
de uma relação de trabalho em sentido lato (seja ou não de natureza empregatícia), em cujo
bojo se deu a lesão em detrimento da criança ou do adolescente, por omissão dos órgãos
de fiscalização e controle do Estado — e aí já não importa se os danos foram sofridos em
razão de trabalho perigoso, insalubre ou penoso, ou de exploração sexual, ou mesmo se
derivou dos baixos riscos inerentes a certo trabalho lícito a se, mas desempenhado por
rabalho
menor de dezesseis anos —, a competência será da Justiça do T
Trabalho
rabalho. É que, em tais
casos (e não, p. ex., nos supostos de abuso sexual intrafamiliar, sem relação de trabalho
subjacente(36)), será a precisa hipótese do art. 114, I, da CRFB, que consagra a competência
da Justiça do Trabalho para “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”. Note-se, aliás, que para a fixação da
competência constitucional da Justiça do Trabalho já não se exige, desde o advento
da Emenda Constitucional n. 45/04, que nos polos da ação judicial figurem necessariamente
trabalhador e empregador; e não por outra razão, mutatis mutandis, o Excelso Pretório tem
assentado a competência da Justiça do Trabalho para “apreciar e julgar pedido de indenização
por danos morais e patrimoniais, decorrentes de acidente do trabalho, nos termos da redação
originária do art. 114 c/c inciso I do art. 109 da Lei Maior [...] ainda quando a ação é
ajuizada ou assumida pelos dependentes do trabalhador falecido, pois a causa do pedido de
indenização continua sendo o acidente sofrido pelo trabalhador” (STF, 1ª T., RE-AgR
503043/SP, rel. Min. Ayres Britto, DJ 1º.6.2007 — g. n.). Haverá de ser o caso, também
aqui, quando estiver no polo ativo o trabalhador ou seus sucessores/dependentes e, do
outro lado (polo passivo), o próprio Estado e/ou o ex-empregador ou tomador de serviços.
(36) Embora nos pareça que, também nesses casos, possa-se discutir em tese a responsabilidade civil objetiva do Estado, ex
vi do art. 37, § 6º, da CRFB. A dificuldade, aqui, seria demonstrar a omissão do Estado, se não há meios adequados para se
fiscalizar o que se passa no imo dos lares, mercê da inviolabilidade das casas (art. 5º, XI, da CRFB) e da garantia da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da CRFB). O mesmo se aplica, outrossim (e por semelhantes razões), aos abusos sexuais
e acidentes ou doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho infanto-juvenil doméstico. Mas, superada a dificuldade
argumentativo-probatória, não vejo maiores obstáculos à aplicação da norma do art. 37, § 6º, da CF, combinada com os
arts. 227/CF e 3º e 4º da ECA; abstenho-me, porém, de desenvolver tais ideias, que não compõem o objeto do presente
estudo.
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Nesse último sentido, aliás, assentou a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração
do Trabalho de Crianças e Adolescentes (COORDINFÂNCIA) do Ministério Público do
Trabalho (Orientação n. 7):
Exploração Sexual Comer
cial de Crianças e Adolescentes. Legitimidade do Ministério
Comercial
Público do T
rabalho. Nos termos dos arts. 114, I, 127 e 129 da CF/88, do art. 83, V da LC
Trabalho.
n. 75/93 e do art. 1º da Lei n. 7.347/85, cabe ao Ministério Público do Trabalho a investigação
e o ajuizamento de ações em relação às questões decorrentes do trabalho sexual ilícito de crianças e
adolescentes junto à Justiça do Trabalho (g. n.).

É como deve ser
ser..
Acresça-se que, se há jurisprudência consolidada a respeito da responsabilidade civil
objetiva do Estado em caso de danos materiais provocados, e. g., por buracos em estradas
que não se pavimentam em tempo razoável(37) (i. e., por omissão do Estado), não existe
qualquer argumento filosófico, ético ou positivo minimamente razoável para se sustentar
que, em relação a aspecto muito mais relevante para a sociedade brasileira (a saber, a sua
infância e juventude), a omissão estatal não possa ser sindicada em juízo, no regime jurídico
próprio do art. 37, § 6º, da CRFB. Daí por que entendo desnecessária, do ponto de vista
jurídico-positivo, a gestação de qualquer outra norma para operacionalizar o tipo de
responsabilidade que ora se propõe. Nada obstante, para efeitos pedagógicos e sociológicos,
não seria mal a positivação dessa espécie de responsabilidade civil no próprio Estatuto da
(37) Cf., por todos, a ementa integral do quanto julgado no precitado Recurso Especial n. 958.466/RS: “PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. BURACO NA ESTRADA. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação indenizatória
com pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em razão de buraco na avenida, com
fulcro na Responsabilidade Civil do Estado. 2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que, no caso em apreço, restou comprovado, sim, por meio dos documentos carreados aos autos, o nexo de causalidade entre a omissão da autarquia (má conservação
da rodovia em que ocorreu o sinistro/buraco) e o dano causado ao requerente (danos materiais), pois, como fartamente demonstrado ao longo da instrução, havia, na pista de rolamento da BR-116, no local do acidente, um buraco de tamanho
considerável, além de desnível de até 15 cm [...], tendo o requerente ali perdido o controle do veículo, vindo a tombar.
Portanto, é de ser mantida a condenação aos danos materiais assim como pedida. 3. É obrigação do Estado manter as estradas em boas condições para tráfego. 4. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II,
CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum
revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 6. A conclusão do
Tribunal de origem, in casu, restou fundada no conjunto probatório carreado nos autos, afirmando a existência de relação
entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo da pessoa jurídica de direito público. Consectariamente, analisar a existência de ofensa ao art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil implicaria o revolvimento de matéria
fática-probatória, o que é interditado a esta Corte Superior. 7. A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o
lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. 8. Recurso especial não conhecido” (STJ, 1ª
T., rel. Min. Luiz Fux, j. 23.9.2008 — g. n.). Ainda: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE VEÍCULO. BURACO NA ESTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E
356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO.
APLICAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ” (STJ, AgRg no REsp 905.603/RJ, 1ª T., rel. Min. Luiz Fux, j. 9.9.2008
— g. n.). Aliás, mesmo no Recurso Especial n. 549.812/CE (supra), reconhecia-se a responsabilidade civil do Estado
(DNER) por acidente de trânsito fatal havido em rodovia federal, em razão de buracos na pista; a única diferença é que
a indenização por danos morais conferida ao cônjuge supérstite, fixada em 300 salários mínimos, basear-se-ia na “culpa”
do Estado (i. e., em suposta responsabilidade civil aquiliana, sem que se indicasse, nos autos, qual teria sido, concreta e
subjetivamente, a conduta humana dolosa, negligente, imprudente ou imperita).
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Criança e do Adolescente. Medida profilática, mesmo, para que os mandatários do povo,
uma vez à frente da gestão dos orçamentos públicos da Federação (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), levassem algo mais a sério, na engenharia dos planos plurianuais
e das leis orçamentárias anuais, o princípio da absoluta prioridade (art. 4º do ECA), a bem
da infância e da juventude brasileiras.
Afora a reparação/compensação civil, ademais, é mister fazer valer, para todas as
crianças e adolescentes, os rigores da legislação civil e trabalhista em vigor.
Assim, para as crianças e para os adolescentes menores de dezesseis anos que tenham
trabalhado em caráter pessoal, subordinado, não eventual e oneroso (i. e., com expectativa
de ganhos econômicos ou exprimíveis em valores monetários) — logo, empregados para os
efeitos do art. 3º da CLT (mercê do próprio princípio da primazia da realidade) —, será de
rigor a anotação em CTPS, por ordem judicial, com a devida ressalva no sentido de que
novos contratos só se celebrem a partir dos dezesseis anos, para atividades normais, ou
dos dezoito, para atividades noturnas, insalubres ou perigosas. Tudo, ademais, sem quaisquer
referências desairosas à pessoa do menor. Assim, e. g., convirá registrar como “garçonete”
ou “atendente” menina que tenha servido durante anos em casa de prostituição, vendendo-se em troca de comida, dinheiro e/ou moradia (e não apenas porque se trata de ocupação
não regulamentada no Brasil(38) — ao contrário do que se dá, p. ex., na Suíça(39) —, mas
sobretudo porque a referência “realística” carreará à menor mais preconceitos e mais
segregação).
(38) Nada obstante, a Classificação Brasileira de Ocupações (MTE) contém índice próprio para os “profissionais do sexo”
(CBO n. 5198), a abranger as seguintes ocupações: “Garota de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador do sexo”. Segundo a descrição sumária oficial, tais ocupações são desempenhadas por aqueles que “buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em ações educativas no campo da sexualidade. As
atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidade da profissão”. A definição
administrativa ainda esclarece quais as necessárias “competências” para o profissional do sexo (“demonstrar capacidade
de persuasão; demonstrar capacidade de comunicação; demonstrar capacidade de realizar fantasias sexuais; demonstrar
paciência; planejar o futuro; demonstrar solidariedade aos colegas de profissão; demonstrar capacidade de ouvir; demonstrar capacidade lúdica; demonstrar sensualidade; reconhecer o potencial do cliente; cuidar da higiene pessoal; manter
sigilo profissional”) e, bem assim, quais os respectivos “recursos de trabalho” (“guarda-roupa de trabalho; preservativos;
cartões de visita; documentos de identificação; gel à base de água; papel higiênico; lenços umedecidos; acessórios; maquilagem; álcool; celular; agenda”), em um interessante esforço descritivo (Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf> Acesso em: 6.1.2010). Tratando-se de classificação de Estado, instituída pela Portaria Ministerial n.
397/02 com o declarado escopo de identificar as ocupações no mercado de trabalho para fins classificatórios junto aos
registros administrativos e domiciliares, dir-se-ia haver, aqui, o reconhecimento oficial da ocupação. Não há, todavia,
regulamentação pela via adequada (a lei). É de se indagar, ademais, qual empresário arriscaria lançar, na CTPS do(a)
empregado(a), o código n. 5.198, se o Código Penal pune, com reclusão de dois a cinco anos e multa, a conduta de “manter,
por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual” (art. 229), como também a conduta de
“tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros”, agora com pena reclusiva de um a quatro
anos e multa (art. 230). Eis outro exemplo categórico do que tenho designado como “esquizofrenia legislativa” brasileira:
reconhece-se oficialmente a “ocupação”, mas se pune criminalmente quem pretenda organizá-la ou formalizá-la. Disso
resulta a absurda informalidade que reina na categoria, dominada pelas “agências de acompanhantes” e que tais. Voltaremos a isso logo adiante.
(39) Cuja regulamentação chega a ser, para muitos, excessivamente permissiva, a ponto de autorizar a prática da prostituição a partir dos 16 (dezesseis) anos, que é a idade legalmente prevista para a maioridade sexual (além de geralmente se
admitir, para mais, quaisquer relações sexuais entre pessoas cuja diferença de idade seja de três anos ou menos). Por isso,
recentemente (2008), a Associação Suíça de Proteção à Criança denunciou, na mídia helvética, que cada vez mais adolescentes suíças se prostituem para ter acesso a artigos de luxo, como roupas caras ou outros objetos de consumo restrito (prática
que recebeu a irônica denominação de “sexo por marcas”). Reivindicou-se, por conseguinte, o aumento da idade legal
mínima de prostituição, de 16 para 18 anos. Cf. STEPHENS, Thomas. Suíça como “eldorado” da prostituição juvenil. In:
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Não é preciso dizer, ademais, que o menor terá direito ao pagamento de todos os
direitos trabalhistas (salários, reflexos, FGTS, verbas rescisórias, multas, indenizações de
praxe, etc.). Com efeito, ainda que nulo, o contrato de trabalho (por impossibilidade jurídica
ad personam), não se poderá restituir ao trabalhador menor o status quo ante (i. e., a força
opor
cionados todos os consectários
de trabalho despendida), razão pela qual devem ser pr
propor
oporcionados
pecuniários do contrato de trabalho. É o que geralmente se dá quando se trata de
oibido (i. e., de contrato de trabalho com objeto juridicamente impossível),
trabalho pr
proibido
que não se confunde com o trabalho ilícito (i. e., de contrato de trabalho com objeto
ilícito). Na lição da doutrina autorizada,
As diferenças entre as nulidades absolutas e as relativas são as seguintes: [...] Ambas,
quando declaradas, exigem a reposição das partes ao status quo ante. [...] Contudo, esse
último efeito só se aplica ao contrato de trabalho cum grano salis: se a nulidade é derivada
de defeito dos atos jurídicos ou de ato proibido, o empregado deve receber normalmente os
seus direitos até a data em que venha a ser reconhecida; se a nulidade provém de ato
ilícito, nenhuma das partes tem direito a fazer qualquer reclamação. (g. n.)(40)
Ou, nas palavras de Jorge M. Angulo (citado por Bueno Magano):
Si la nulidad es por el objeto ilicito o inmoral, ninguna de las partes tiene derecho
a reclamo alguno. Hay una nulidad absoluta, como si no hubiera ningún pacto o
acuerdo. Esto es enteramente logico. De un hecho o acto inmoral, nadie puede sacar
ningún provecho. Pero si la nulidad proviene porqué el objeto es ilegal; es decir, se trata
de trabajo prohibido por la ley, o sea, de lo que se llama ‘trabajo ilegal’, la nulidade
sólo surte sus consecuencias a partir de la fecha en que se deja sin efecto el acuerdo para
prestar un trabajo ilegal, y existe derecho por parte del trabajador para exigir sus
salarios y demás beneficios.(41)
Daí porque, a despeito da nulidade absoluta do contrato (ut art. 7º, XXXIII, da CRFB),
pagam-se todos os dir
eitos decor
decorrrentes da legislação do trabalho, como se nulidade
direitos
não houvesse. Cremos dever ser assim inclusive quando se tratar de exploração sexual
infanto-juvenil
infanto-juvenil, desde que presentes aqueles elementos supra (pessoalidade, subordinação,
não eventualidade, onerosidade); e de regra estarão, desde que se verifique a não
eventualidade (os outros tendem a vir a reboque, podendo-se mesmo presumi-los, se não
eventuais os “serviços”, mercê da praesumptio hominis que decorre da norma do art. 335
ito (e não meramente
do CPC(42)). E nem se diga que, nesta espécie, o objeto seria ilíc
ilícito
proibido): o “objeto” do contrato de emprego, aqui, terá sido a odiosa prestação de serviços
sexuais, que — abstraída a questão da idade (como em geral se abstrai, ademais, para as
questões do trabalho infantil) — não é por si mesmo ilícita. Com efeito, se é certo que a
profissão de trottoir não é regulamentada no Brasil, é igualmente certo que a prostituição
Swissinfo, 29.10.2008. Disponível em: <http://www.swissinfo.ch/por/capa/Especialistas_alertam_para_o_perigo_
da_prostituicao_de_adolescentes. html?siteSect=105&sid=9898970&cKey=1225264591000&ty=st> Acesso em: 28.12.2009.
(40) MAGANO, Octavio Bueno. Direito individual do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 202.
(41) Idem (extraído de Nulidad del contrato de trabajo. In: Estudios sobre derecho individual de trabajo: en homenage al
prof. Mario L. Deveali, p. 384).
(42) “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação
do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial” (g. n.).
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a se não configura nem crime, nem contravenção penal (superando-se há muito, ademais,
a tese de que tal atividade configuraria contravenção de vadiagem, ut art. 59 da LCP(43))(44)
— desde que, é claro, haja consentimento e mínima capacidade psíquica de discernimento.
Crime, na verdade, é a exploração econômica da prostituição, como se dá no lenocínio (art.
228 do CP), no rufianismo (art. 230 do CP) ou na manutenção de casa de prostituição
(art. 229 do CP); mas por isso tudo responderá o explorador/empregador, jamais a vítima.
Logo, se em tese é possível reconhecer-se o vínculo empregatício entre certa prostituta e
a casa de tolerância que a abriga e a explora economicamente, também haverá de sê-lo —
apenas para o efeito de proporcionar-lhe a restitutio in integrum e em relação ao menor de
dezoito anos capaz de consentir e de entender; e, em todo caso, atentando-se para dois
fator
es (à conta de pressupostos desse decreto judicial): (a) a absoluta preservação moral da
fatores
criança ou adolescente (registrando-se em CTPS e/ou nos bancos de dados da Previdência
Social tempo de serviço e contribuição — às expensas do empregador, ut art. 33, § 5º, da
Lei n. 8.212/91 — em função que não lhe comprometa a imagem, como visto acima); (b)
a absoluta preservação psicológica da criança ou adolescente (evitando a sua exposição,
p. ex., ao tempo da produção de provas orais).
Alfim, interessa fazer breves apontamentos sobre as subsunções típico-penais possíveis,
em relação a pais e terceiros que promovam, copatrocinem ou oportunizem a exploração
econômica de menores (inclusive a sexual). E, também aqui, caberá realçar uma vez mais
a necessidade de que as normas penais sejam aplicadas com o maior grau de efetividade
possível — o que não significa pregar a formação de uma jurisprudência paleorrepressiva:
bastará, para combater a sensação de impunidade, promover a persecução penal em cada
caso oficialmente relatado de exploração penalmente ilícita, assegurando alguma solução
jurídico-penal (ainda que, ao final, aquela solução se resuma aos substitutivos penais de
praxe: composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo ou da pena,
etc.). O mesmo vale, guardadas as devidas proporções, para as subsunções típico-administrativas (que geralmente se estabelecem a partir de tipos mais abertos).

(43) A ponto de já haver casos de deferimento judicial de ordens de salvo-conduto (= habeas corpus preventivo) em favor de
profissionais da noite, para que possam circular livremente e exercitar o trottoir, como imperativo de seu direito fundamental à liberdade ambulatorial (art. 5º, caput e LXVIII, da CRFB), em situações nas quais se viam nisso ameaçados por
policiais ou agentes municipais. Cf., por todos, no Excelso Pretório (ainda sob a vigência da Constituição anterior):
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TROTTOIR. PROSTITUTAS AMEAÇADAS DE PRISÃO PELA POLÍCIA PAULISTA. FATO NOTÓRIO. RECURSO PROVIDO, PARA DEFERIR SALVO-CONDUTO, A FIM DE QUE AS PACIENTES
NÃO SEJAM PRESAS FORA DAS HIPÓTESES E NA FORMA PREVISTA NO ART. 153, § 12, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL” (STF, RHC n. 58974/SP, 1ª T., rel. Min. Soares Munoz, j. 29.9.1981 — g.n.).
(44) Em sentido aparentemente contrário a essa ideia, reconhecendo como trabalho ilícito (e não meramente proibido) a
exploração comercial de crianças e adolescentes, veja-se a Orientação n. 5 da COORDINFÂNCIA do Ministério Público do
Trabalho: “Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Relação de trabalho ilícita e degradante.
Responsabilização por dano moral. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é relação de trabalho ilícita e
degradante e constitui, na forma da Convenção n. 182 da OIT e do Decreto n. 6.481/08, uma das piores formas de trabalho
infantil, que ofende não somente a direitos individuais do lesado, mas também e, fundamentalmente, aos interesses difusos
de toda a sociedade brasileira. Constitui-se como grave violação da dignidade da pessoa humana e do patrimônio ético-moral da sociedade, autorizando a celebração de Termos de Ajuste de Conduta e propositura de Ações Civis Públicas, pelo
Ministério Público do Trabalho, para ressarcimento do dano individual indisponível e metaindividual dela decorrente”.
Quanto às consequências, porém, a distinção entre trabalho ilícito e proibido não carreia quaisquer discrepâncias: o dano
moral coletivo indenizável estará sempre perpetrado.
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Nessa linha, o tomador do trabalho infanto-juvenil (i. e., o agente subordinante),
seja ou não parente, poderá responder, nas hipóteses mais agressivas, pelo crime de redução
do menor à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Assim será, por exemplo, se o
trabalho do menor, de caráter degradante ou exaustivo, não for sequer remunerado (o que
é frequente no emprego doméstico de meninas órfãs ou nos casos de cooptação de meninas
e meninos em redes de prostituição).
Com efeito, a definição do trabalho escravo contemporâneo é ainda vacilante em
doutrina, mesmo após o advento da Lei n. 10.803/03 e a nova redação dada ao art. 149
do Código Penal (que terminou confundindo, para efeitos penais, as noções de trabalho
escravo e de trabalho degradante, com certa atecnia e quiçá com pouca sensibilidade político-criminal). No campo forense, a caracterização do trabalho escravo contemporâneo tem
geralmente considerado os seguintes indícios: (a) a falta de pagamento de salários; (b) o
alojamento em condições subumanas (e. g., barracos de lona); (c) a inexistência de
acomodações indevassadas para homens, mulheres e crianças (= convivência promíscua);
(d) a inexistência de instalações sanitárias adequadas e precárias condições de saúde e
higiene (e. g., falta de material de primeiros socorros); (e) a falta de água potável e a
alimentação parca; (f) o aliciamento de uma localidade para outra do território nacional
(o que configura, ademais, tipo penal próprio, previsto no art. 207 do CP, com pena de
uma a três anos e multa); (g) o truck-system (o chamado “sistema de barracão”, que
corresponde ao renascimento da servidão por dívidas — como já reconheceu a OIT para o
caso brasileiro — e que pode admitir subsunção típica autônoma à norma do art. 203,
§ 1º, I, do CP; por esse sistema, as fazendas mantêm “cantinas” e afins para venda de
artigos aos trabalhadores, que terminam mantidos em regime perpétuo de trabalho forçado
por conta das dívidas ilegalmente contraídas nesses estabelecimentos); (h) a inexistência
de refeitório adequado para os trabalhadores e/ou de cozinha adequada para o preparo de
alimentos; (i) a ausência de equipamentos de proteção individual e/ou coletiva; (j) o meio
ambiente de trabalho nocivo (selva, chão batido, animais peçonhentos, umidade, etc.);
(k) a coação moral; (l) o cerceamento à liberdade ambulatorial (i. e., o ir e vir limitado
pela distância e pela precariedade de acesso); (m) a falta de assistência média; (n) a vigilância
armada e/ou presença de armas na fazenda; (o) e, por fim, ausência de registro em CTPS.
Temos sustentado que, presentes esses elementos indiciários (e muito particularmente
a ausência de remuneração e o cerceamento relativo de liberdade), na totalidade ou em maioria,
haverá conceitualmente a figura do trabalho escravo contemporâneo(45) (que, para efeitos
penais, deve evidentemente subsumir-se à descrição do art. 149 do CP, caput ou § 1º; mas,
vê-se bem, tudo o que ali se descreve pode ser reconhecido em um ou mais dos fatores
indiciários acima apontados, a não ser quanto à jornada exaustiva, que diz mais com a
figura do trabalho degradante).. E, com efeito, a análise detida das circunstâncias inerentes
às redes de exploração sexual e prostituição infanto-juvenil revelam, não raro, diversos
desses elementos indiciários: trabalho sem remuneração em dinheiro, cerceamento à liberdade
de ir e vir, falta de assistência, ausência de registro, alojamentos em cômodos devassados e
(45) Cf. FELICIANO, Guilherme Guimarães. Trabalho escravo: redução à condição análoga à de escravo, na redação da Lei
n. 10.803/03. In: Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 30, n. 114, abr./jun. 2004 . p. 81-93.
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insalubres, aliciamento para atividades fora da região de origem, etc. Em tais contextos,
terminam se reunindo, sob mesmo contexto fático, duas das piores formas de trabalho
infantil de Convenção n. 182: a exploração sexual e o próprio trabalho escravo infanto-juvenil.
O terceiro colaborador, por sua vez, pode sempre responder como partícipe nos crimes
praticados pelos pais. E os pais têm, ademais, dever especial de cuidado, nos termos do art.
13, § 2º, a, do Código Penal, em relação a seus filhos; logo, podem responder inclusive
por omissão — nos ditos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão —
—, sempre
que a sua conivência ou o seu descaso contribuírem para resultados penalmente típicos
em detrimento do menor (admitindo-se, inclusive, a figura tentada). Outrossim, omissos
ou coniventes, devem ainda responder pela infração administrativa capitulada no art. 249
do ECA (“descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder”).
De outra parte, pais que constrangem filhos a trabalharem para terceiros, contra a
vontade dos menores ou com exposição vexaminosa (como, e. g., em certas “encenações”
muito comuns em semáforos), podem responder pelo crime do art. 232 do ECA (“Submeter
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a dois anos”). Se, porém, a atividade para a
qual o menor for impelido envolver favores sexuais em troca de dinheiro ou outros ganhos
ostituição(46), nos termos do art. 3º, b, da Convenção n.
econômicos, haverá mesmo pr
prostituição
182 da OIT, com subsunção da conduta à hipótese do art. 244-A do ECA (“Submeter
criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou
à exploração sexual”(47)), sujeitando os responsáveis a penas de reclusão de quatro a dez
anos e multa. E nas redes organizadas, o proprietário, gerente ou responsável pelo local
onde se verificar a submissão do menor às práticas de prostituição poderá responder pelas
mesmas penas, às quais acrescerá, como efeito obrigatório da sentença, a cassação da licença
de localização ou de funcionamento do estabelecimento (art. 244-A, §§ 1º e 2º, do ECA).
Já os pais que deixam os filhos à mercê de possíveis aliciadores (inclusive em redes
de exploração sexual), sem todavia deterem conhecimento direto das atividades para as
quais os menores são cooptados, devem responder pelo crime do art. 245 do Código
Penal (“Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou
deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena: detenção, de um
a dois anos”). O art. 245 do CP perfaz crime contra a assistência familiar e funcionará, aqui,
como tipo penal subsidiário àquele do art. 244-A do ECA (em regime de subsidiariedade
implícita), desde que os pais desconheçam o propósito de prostituição e tampouco assumam
conscientemente este risco (= dolo eventual), mas ainda assim entreguem filhos a pessoas
de reputação consabidamente duvidosa. A hipótese pressupõe, entretanto, renúncia
deliberada — ainda que tácita — de poderes-deveres ínsitos ao poder familiar (art. 1.634
do NCC).
(46) Como visto supra, do total de casos de exploração sexual infanto-juvenil registrados pela ABRAPIA entre 2.97 e 1.03,
11,5% tinham como agente explorador um membro da própria família (em 8,5% dos casos, a própria mãe).
(47) Na redação da Lei n. 9.975/00.
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Se, por outro lado, não se configurar tal renúncia, mas ainda assim se permitir o
convívio com pessoa viciosa ou de má vida, os atos de mendicância e/ou a frequência a
casas mal afamadas ou a espetáculos ofensivos ao pudor, configurar-se-á o ilícito do art.
247 do Código Penal, que é modalidade de abandono intelectual. Veja-se que o inciso III
do art. 247 chega a referir a condição de se residir ou trabalhar em casa de prostituição;
deve-se, porém, compreender esse tipo penal em sede de interpretação lógico-sistemática
(até porque a pena, aqui, é de mera detenção, de um a três meses, ou multa): a norma em
testilha é igualmente subsidiária em relação àquela do art. 244-A do ECA, servindo
exclusivamente para os casos em que o menor resida em casa de prostituição, com a
permissão expressa ou tácita dos pais, sem todavia se prostituir; ou, ainda, para os casos
em que o menor ali desenvolva atividades laborais comuns (varrição, arrumação, atendimento,
etc.), diversas da prostituição. Se, porém, a atividade desenvolvida pelo menor na casa de
prostituição for a própria venda de favores sexuais (de que tenham efetiva ciência genitores
e afins), pais e responsáveis tendem mesmo a sujeitar-se às penas do art. 244-A do ECA,
ora na condição de coautores (por omissão imprópria, ut art. 13, § 2º, a, do CP), ora na
condição de partícipes (entendendo-se como tais, na acepção do art. 31 do CP, todos os
que empreendam ajuste, determinação, instigação e/ou auxílio à prostituição de menores).
Sob tais circunstâncias, competirá ao juiz criminal buscar o tênue limiar entre o “permitir”
e o “instigar” ou “induzir” (inclusive por omissão); e, bem assim, perquirir se os pais
podiam efetivamente evitar o resultado, para os efeitos do art. 13, § 2º, do CP (imagine-se, e. g., a situação — não muito incomum — de mãe acamada ou doente que é inclusive
mantida pelo filho adolescente que se prostitui...).
Os pais podem ainda responder pelo tipo básico de abandono intelectual (art. 246 do
CP). Todos os pais que permitem ou estimulam o trabalho regular de seus filhos menores
(trabalhos comuns, i. e., lícitos e sem escopo sexual), mas com prejuízo à frequência escolar
(“Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar. Pena:
de quinze dias a um mês, e multa”). Episodicamente, órgãos do Ministério Público têm se
valido dessa norma penal para patrocinar “choques de cultura”, até com bons resultados,
em cidades nas quais a evasão escolar com o fim de trabalho (ou não) é prática comum e
corrente(48).
(48) Confira-se, na Bahia: “Paripiranga, a 398 quilômetros de Salvador, é uma cidade pacata, de 26.600 habitantes, que vive
do plantio de feijão e soja. A delegacia local não é muito agitada — há no máximo quatro homicídios por ano, quase todos
em brigas de botequim. Mas o promotor de Justiça da região, Gildásio Rizério de Amorim, tem trabalho de sobra. Em vez
de traficantes, ladrões de banco ou contrabandistas, ele se bate com os pais das crianças em idade escolar. Polêmico e
temido, Amorim chegou a Paripiranga em 1996 e descobriu que a maioria dos menores da região era analfabeta. Não teve
dúvidas. Anunciou que processaria e prenderia os pais que não matriculassem os filhos, pelo crime de “abandono intelectual”,
previsto no art. 246 do Código Penal. Ninguém deu muita bola, e o promotor mostrou que não estava para brincadeiras.
Pôs no xadrez o agricultor João Manoel dos Santos, analfabeto, que se recusava a matricular os filhos — Rosilda, Roseane
e John Lennon, na ocasião com 11, 9 e 7 anos. A mãe das crianças, Joilda Santana Nascimento, também foi para a cadeia”
(Revista Época n. 215, 1º.7.2002. Disponível em: <http://epoca.globo.com/edic/215/sociproma.htm> Acesso em: 29.12.2009
— g. n.). A “estratégia” do promotor de Paripiranga chegou a ser inclusive recomendada pela Corregedoria Geral do
Ministério Público da Bahia (Ato n. 2/98), não propriamente quanto às prisões, mas ao menos quanto à instauração das
ações penais. Ainda, mais recentemente (em São Paulo): “Esta edição do Jornal Nacional começa com um debate sobre a
responsabilidade dos pais na educação das crianças e adolescentes. É que um promotor da Infância e da Juventude tem
provocado muita discussão numa cidade do interior de São Paulo. Em menos de uma semana, quatro mães foram parar na
delegacia. Elas ficaram algumas horas detidas e ouviram a explicação de que estavam lá porque os filhos faltaram à escola
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Atente-se para o fato de que a exploração do trabalho infanto-juvenil em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, sobre ser proibida constitucionalmente (art. 7º, XXXIII,
CRFB), não desafia sanções penais próprias (a não ser que se manifeste perigo concreto para
a vida ou a incolumidade física do menor, caso em que poderá atrair a incidência das normas
dos arts. 132 ou 136 do CP, ou de tipos penais ainda mais graves, se houver resultado
danoso). Preocupa-se aparentemente mais com a integridade moral do menor (ex vi do art.
247, I a IV, do CP) do que com a sua própria saúde e integridade física. A meu sentir, tal
lacuna legislativa parece contrariar, ao menos nas hipóteses materialmente mais nocivas de
trabalho perverso, o quanto disposto no art. 13 da Recomendação n. 190 da OIT:
Os Estados-membros deveriam velar por que sanções sejam impostas, inclusive de natureza
penal, conforme o caso, a violações de disposições nacionais sobre proibição e eliminação de
qualquer dos tipos de trabalho referidos no art. 3º (d) da Convenção. (g. n.)

No campo da exploração sexual da criança e do adolescente pela indústria pornográfica
(hipótese do art. 3º, b, in fine, da Convenção n. 182 da OIT — “produção de pornografia
ou atuações pornográficas”), houvera encarecido, no primeiro lustro desta década, a
necessidade de tipificação dos delitos informáticos (computer crimes) para otimizar o
combate eficaz à pornografia infanto-juvenil, à pedofilia e à exploração sexual de menores
por meio eletrônico ou virtual. Sobre o tema, ainda, manifestei-me em obra especializada
para o gênero(49). E, quanto aos delitos informáticos in genere(50), resistem ainda as exortações
de outrora: o adequado tratamento da matéria continua a exigir (a) o esforço legislativo de
tipificação (porque seguem raros os tipos penais adequados à realidade tecnológico-informacional, ante o pouco interesse no tratamento microssistemático do tema(51)); e (b)
diversas vezes e foram flagrados pela Polícia Militar nas ruas de Mirassol. Depois de prestar depoimento, as mães foram
liberadas. A decisão de levar os responsáveis para a delegacia foi da Promotoria da Infância e da Juventude, que fez um
levantamento sobre o número de faltas dos alunos nas escolas. Os diretores enviaram para o Ministério Público relatórios
com os históricos dos alunos que mais se ausentam das aulas. Segundo o promotor que determinou a detenção das mães,
os documentos apontam que as faltas estão sempre acompanhadas de notas baixas e de mau comportamento. Ele diz que se
baseou em dois artigos do Código Penal para determinar que as mães fossem procuradas para dar explicações. ‘Inicialmente
os pais cometem um crime chamado abandono intelectual. Todo pai e toda mãe têm que prover a instrução primária dos seus
filhos. O segundo crime é o de abandono de incapaz. É um crime grave porque o pai e a mãe permitem que seus filhos
cheguem tarde em casa, fiquem de madrugada nas ruas’, explicou o promotor José Heitor dos Santos. Para o presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil em Mirassol, Adauto Rodrigues, a medida é um exagero. ‘O pai e a mãe têm que deixar o
lar para trabalhar e, ele indo para a cadeia, consequentemente esse filho também será abandonado materialmente. E quando
ele vai trabalhar, muitas vezes ele sabe que o filho saiu para ir à escola. Agora, se não chegou na escola, muitas vezes ele não
sabe’. A Promotoria da Infância e da Juventude informou que vai chamar, para dar explicações, os pais de mais 200 menores
que têm se ausentado das aulas no município de Mirassol” (Jornal Nacional, edição de 22.5.2009 — g. n.). Evidentemente,
excessos paleorrepressivos devem ser sempre combatidos, como já se pontuou; mas fomentar o sentido de vigência da
norma penal é essencial para que a conduta juridicamente valiosa se reproduza socialmente. É o que a prática tem
demonstrado.
(49) Informática e criminalidade..., p. 38 e ss.
(50) Entendo como delitos informáticos as “condutas típicas (donde a necessidade de lei ou do recurso à interpretação progressiva), antijurídicas e culpáveis em que o objeto material ou o meio de execução sejam o objeto tecnológico informático,
assim entendido todos os componentes artificiais de um sistema de computação (hardware, software, redes, etc.), e bem
assim os dados eletronicamente tratados” (Informática e criminalidade..., p. 34).
(51) Na obra supracitada, fazia referência, entre outros, ao PL n. 1.173/96 e ao PL n. 84/99, ambos da Câmara dos Deputados
(Informática e criminalidade..., p. 38-49). Ambos cuidavam da criminalidade informática; e ambos permanecem, ainda
hoje, sem conversão legislativa. O último (PL n. 84/99) apresentou derradeiro andamento em março de 2009,
quando retornou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e foi devolvido ao Relator, Dep. Regis de
Oliveira (PSC-SP), com pedido de realização de audiência pública; desde então, desconhecem-se outros andamentos oficiais.

revista amatra n. 3 2010.pmd

98

02/07/2013, 18:11

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

99

o esforço her
hermenêutico
interpretação
menêutico de interpr
etação histórico-evolutiva dos tipos penais em vigor
(assim, e. g., quando aos crimes contra honra, aos danos e à violação de segredo por meios
digitais(52)), à falta de atualização legislativa.
nografia infanto-juvenil captada ou divulgada por
Especificamente quanto à por
pornografia
meio digital
digital, entretanto, houve sensível avanço legislativo. Mencionei há pouco as alterações
que a Lei n. 11.829, de 25.11.2008, introduziu no Estatuto da Criança e do Adolescente,
com o propósito de “aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia
infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas
relacionadas à pedofilia na internet”. Os acréscimos e modificações, no particular, foram
oportunos (abstraída uma ou outra crítica localizada, a que já me reportei(53)). O art. 240
do ECA, que originalmente se limitava a coibir as condutas de “produzir ou dirigir
representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de criança ou
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica” (esquecendo-se, portanto, da
realidade virtual) — e que já havia sido parcialmente adequado por ocasião da Lei n.
10.764/03 —, atualmente sanciona, mais abrangentemente, as condutas de “produzir,
reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito
ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente” (g. n.), com pena de reclusão, de
quatro a oito anos, e multa (em 1990, a pena reclusiva era de apenas um a quatro anos,
passando depois, em 2003, para reclusão de dois a seis anos). O aliciador da mão de obra
infanto-juvenil para tais “peças” — i. e., quem “agencia, facilita, recruta, coage, ou de
qualquer modo intermedia” — é equiparado ao próprio produtor, diretor, fotógrafo e/ou
videomaker que vier a registrar as cenas (art. 240, § 1º). Da mesma forma, alterou-se o art.
241 do ECA, que originalmente se limitava às condutas de “fotografar ou publicar cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”(54) — redação também
elastecida já em 2003, com a Lei n. 10.764/03 —, para criminalizar todas as condutas que
impliquem “vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente” (pena de
reclusão, de quatro a oito anos, e multa).
Já as ofertas, trocas, disponibilidades, transmissões, distribuições, publicações e/ou
divulgações de tais fotografias, vídeos ou registros — por qualquer meio, inclusive por
meio de sistema de informática ou telemática — têm hoje previsão específica no art. 241-A,
caput, do ECA, com pena cominada de três a seis anos de reclusão e multa. Mesmo as
pessoas naturais responsáveis pelos provedores de acesso que asseguram os meios e serviços
para o armazenamento daquelas imagens (art. 241-A, § 1º, I), e ainda as pessoas naturais
que conscientemente asseguram o acesso, pela rede mundial de computadores, a tais imagens
(52) Op .cit., p. 60-74 e 87-89.
(53) Cf., supra, nota n. 25.
(54) À época, propus a interpretação histórico-evolutiva do preceito, para alcançar também a publicação virtual de fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas com crianças e adolescentes (Informática
e criminalidade..., p. 85-86). Hoje, tal esforço já não é sequer necessário, vez que a publicação virtual de tais imagens ora se
subsume literalmente à hipótese do art. 241-A do ECA (“Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, vídeo ou registro que contenha cena
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”). A reprodução do art. 240, caput, do ECA já não
alcança, portanto, a publicação virtual, mercê do princípio da especialidade (e da própria interpretação pro reo).
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(art. 241-A, § 1º, II), podem responder pelas mesmas penas. Questiona-se, pois, se o
proprietário de uma lan house em que se venha a acessar material de pedofilia poderia ser
responsabilizado criminalmente por isso (donde as críticas supra, quanto ao caráter
draconiano da lei); e a resposta, mercê da letra da lei, é positiva, desde que tal proprietário
tenha ciência do uso habitual de seus equipamentos para tal gênero de acessos. Daí por
que, a fim de evitar excessos paleorrepressivos, o legislador introduziu, para as hipóteses
essuposto objetivo de punibilidade
pressuposto
punibilidade:
de equiparação típica do art. 241-A, § 1º, um pr
agentes provedores, prestadores de serviços de acesso e similares só respondem
criminalmente quando “o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente
notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste
artigo” (art. 241-A, § 2º). Mesmo aqui, portanto, andou bem o legislador.
Também a aquisição, a posse ou o armazenamento, por qualquer meio (inclusive
informático ou telemático), de fotografias, cenas ou outra forma de registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente estão agora
criminalizados: nos termos do art. 241-B, caput, do ECA, o adquirente ou possuidor
responde por pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, com possibilidade de
redução de pena se o material é de pequena quantidade (art. 241-B, §1º) — o que, a
fortiori, autoriza concluir que se possa também absolver o réu por ausência de tipicidade
material se, do ponto de vista qualitativo ou quantitativo, a conduta for insignificante
(= princípio da insignificância penal). Ademais, não há crime se a posse ou o armazenamento
tiver a finalidade de comunicação às autoridades públicas, nas hipóteses do art. 241-B,
§ 2º, I a III (que, na realidade, perfazem casos de estrito cumprimento de dever legal ou de
exercício regular de direito, para os efeitos do art. 23, III, do CP, afastando a própria ilicitude
da conduta). Buscou-se, com essa norma penal, coibir o próprio consumo de pornografia
infanto-juvenil (que, sabe-se bem, é o principal fator de fomento de qualquer tráfico ilícito).
As próprias simulações de atos libidinosos ou pornográficos envolvendo criança ou
adolescente foram abolidas pelo art. 241-C, caput, do ECA, com pena de reclusão de um
a três anos e multa, mesmo que a imagem se obtenha por adulteração, montagem ou
modificação de fotografia, vídeo ou outra forma de representação visual. Entretanto, o
tipo penal aparentemente não cobre as hipóteses de simulações que não se obtenham por
adulteração, montagem ou modificação de registros (como, e. g., simulações envolvendo
modelos adultos que se fazem passar por menores), o que nos parece um contrassenso.
Faria sentido punir todas as formas de simulação, visando à eliminação dos estímulos
visuais à tara; ou, então, liberar as simulações inóxias (i. e., sem a participação de menores),
como forma de promover a catarse dos desvios. Causa espécie, porém, liberá-las em certos
casos e proibi-las noutros, exclusivamente em razão do modus operandi (supondo-os todos
inóxios). A jurisprudência terá de resolver esse dilema (o que tenderá a um tratamento
desigual entre simuladores, favorecendo o primado da taxatividade penal, mas combalindo
o sentido de isonomia constitucional).
Também o assédio, a instigação, o constrangimento e o aliciamento sexual de menores
pela rede mundial de computadores, tão comuns nos últimos anos, mereceu tipificação
própria e autônoma no art. 241-D do ECA, com pena de reclusão de um a três anos e
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multa (isso se não houver crime mais grave — e. g., a violação sexual do novel art. 213 do
CP(55), ou mesmo a do art. 217-A do CP(56) — de que o aliciamento ou assédio seja crime-meio; em tal hipótese, mercê do princípio da consunção, o delinquente só responderá
pelo crime-fim(57)). O novo tipo tanto valerá para as ações individuais de assédio e
aliciamento como — e com maior razão — para as ações coletivas ou organizadas. Assim,
e. g., na operação de redes virtuais de aliciamento destinadas à prostituição infantil (art.
3º, b, da Convenção n. 182).
O próprio conceito de “cena de sexo explícito ou pornográfica” foi precisado pelo
legislador (art. 241-E do ECA). Pela norma penal explicativa, compreendem-se na expressão
“qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas,
reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para
fins primordialmente sexuais”. Logo, quanto à “cena pornográfica”, a própria configuração
do objeto material do delito exigirá o exame do elemento subjetivo do injusto (= dolo
específico): com que intenção se exibe a genitália? Coisas de um Direito Penal que já sente
visíveis dificuldades em lidar com os mais baixos opróbrios da condição humana, cuja
criatividade não conhece limites (para o bem ou para o mal).
Por fim, e em arremate, vale aqui reforçar, uma última vez, a advertência que fizera
no início, à guisa de introdução, e que retomei no início deste tópico. Nesta matéria, mais
do que legislar, é importante conferir eficácia plena às normas penais vigentes (observadas
as particularidades de cada caso), com vistas a afirmar o sentido de desvalor da exploração
do menor, sexual ou não sexual (sentido esse deficitário, sobretudo nas famílias de menor
renda e de pouca instrução). Com isso, elide-se um dos principais fatores conducentes à
criminalidade (a sensação de impunidade) e resgata-se o sentido de vigência da norma de
direito material, estabelecendo um círculo virtuoso de revalidação sociológica dos valores
de atitude jurídica (i. e., prevenção geral positiva fundamentadora).. Discursos de direito
penal mínimo, de reforma econômico-distributiva ou de reinserção social de vítimas que
desconheçam esse aspecto não serão muito mais que ensaios de boas intenções.
4. O pr
oblema do trabalho infanto-juvenil doméstico. Um caso concr
eto
problema
concreto
No tema em voga, tem particular importância a questão do trabalho infanto-juvenil
doméstico. As estatísticas demonstram que, no Brasil, a exploração doméstica do trabalho
infanto-juvenil é especialmente grave; e, sintomaticamente, é também no ambiente
doméstico onde se perpetra boa parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes
(55) Designada de estupro, ut Lei n. 12.015/09, mas hoje abrangente das condutas que até então se distribuíam entre os
tipos de estupro e de atentado violento ao pudor (que já não existe). Lê-se no atual art. 213: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena — reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos”.
(56) Trata-se de um novo delito, designado como estupro de vulnerável (Lei n. 12.015/09), com os seguintes dizeres (tipo
básico): “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena — reclusão, de 8
(oito) a 15 (quinze) anos”.
(57) O legislador penal poderia ter ressalvado a hipótese, impondo legalmente o concurso material de crimes (i. e., a soma
das penas), como se vê em inúmeros outros casos. Aqui, porém, assim não se fez.
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(não raro sob mesmas condições de subordinação moral e temor reverencial que induzem ao
trabalho). A inviolabilidade do lar facilita superlativamente tanto a exploração quanto o
abuso.
Estatísticas do final da década passada apontavam, entre 1997 e 1998, a existência
de 800 mil meninas entre 10 e 17 anos de idade trabalhando como empregadas domésticas(58).
Nesse tipo de emprego (doméstico), são visíveis os indícios de exclusão social pregressa:
eram ao todo cinco milhões de mulheres (o que evidencia a discriminação no mercado de
trabalho formal), que na maioria tinham apenas o primeiro grau completo (72,7%). Daquele
total de trabalhadoras domésticas, também a maioria (56%) era formada por não brancas
(negras, pardas e outras). Percebiam em torno de R$ 130,00 em média (o salário mínimo
de antanho), para jornadas frequentemente extenuantes. Somente 18% possuíam carteira
assinada — sendo que, entre os menores de dezoito anos, esse índice caía assustadoecário (a par da sua natureza
precário
ramente (59). Em suma: trabalho frequentemente pr
constitucionalmente desprestigiada, mercê do art. 7º, parágrafo único, da CRFB, que limitou
sensivelmente os direitos trabalhistas dos domésticos em relação aos demais trabalhadores
urbanos e rurais(60)).
Como asseriu Grunspun(61),
Nessa atividade acontece um tipo de exploração que não se vê, ou não se considera,
por se tratar, para muitos, de uma atividade tradicional. A exploração da mão de obra
dessas meninas acontece nos lares de classe média e de alta renda, que são os grandes
empregadores. Nestes locais não há como ocorrer nenhum tipo de fiscalização por parte
do Ministério do Trabalho nem dos Conselhos Tutelares. [...] Em geral, muitas dessas
meninas são trazidas do interior para as grandes cidades devido à fome e à miséria
das famílias. Ao chegarem, muitas trabalham até por um prato de comida. Em muitos
dos casos essas meninas sofrem abuso sexual e acabam se prostituindo como forma de
sobrevivência.
A narrativa evidencia bem os vínculos estreitos entre o trabalho doméstico infanto-juvenil e o abuso sexual. É o que pretendi realçar.
Nas contas da Abrapia, sobre uma realidade amostral de 1.169 denúncias de violência
doméstica infanto-juvenil entre janeiro de 1998 e junho de 1999 (logo, a envolver não
apenas menores trabalhadores, mas toda sorte de menores sob poder familiar, guarda ou
tutela), houve violência física em 65% dos casos (maioria), violência psicológica em 51%,
negligência em 49% e abuso sexual em 13%. Em 90% das vezes, o agressor sexual é do sexo
(58) Dados do Instituto de Economia Aplicada (IPEA), jun. 98.
(59) Cf. GRUNSPUN, Haim. Op. cit., p. 44 (g. n.).
(60) Discrepância que — faça-se justiça — foi em parte debelada pelo advento da Lei n. 11.324/06, já no Governo Lula, que
“altera dispositivos das Leis ns. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, e 5.859, de 11 de dezembro de 1972; e revoga dispositivo da Lei n. 605, de 5 de janeiro de 1949”. Entre outras medidas,
uniformizou o direito a férias (30 dias corridos para todos — e não como antes, quando legalmente os domésticos tinham
direito a apenas 20 dias úteis), vedou quaisquer descontos do salário dos empregados domésticos em função do fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, e ainda estendeu às domésticas a estabilidade da gestante, nos mesmos
termos do art. 10, II, b, do ADCT.
(61) Op. cit., p. 44-45.
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masculino. Expandindo-se as linhas de tendência, a ABRAPIA estimava, para o Brasil dos
anos noventa (final), serem vítimas de várias formas de violência doméstica 600 mil crianças
ou adolescentes por ano (i. e., 68 vítimas por hora; pouco mais de uma vítima por minuto)(62).
Nos EUA, sob o pálio de pesquisas estatísticas mais consistentes, cogitava-se que 1% da
população infanto-juvenil fosse maltratado todos os anos. No Brasil, a valer o dado
estimativo da ABRAPIA — e considerando-se a população bruta do início da década (cerca
de 170 milhões)(63) —, estaríamos já em 0,35% da população vitimados por violência
doméstica. Mas esse número está certamente subestimado.
No exercício da judicatura, em 2002, presidindo as sessões da Vara do Trabalho de
Guaratinguetá, julguei reclamação trabalhista em que uma senhora negra alegava ter
trabalhado em casa de família de maio de 1970 a janeiro de 2002 (i. e., desde os sete anos
de idade),, sem jamais receber salário(64). Após casar-se, acabou se desligando da família,
em clima de desentendimento, sem qualquer direito ou indenização. Analfabeta, doente e
sem qualquer habilitação profissional, casada com homem de iguais condições (que lhe
fora “arrumado” pela ex-patroa), viu-se arrastada à miséria em menos de dois anos. Ajuizou,
então, a ação trabalhista, pedindo mais de trinta anos de vínculo empregatício (o que lhe
garantiria, com folga, a aposentadoria por tempo de contribuição, ut art. 52 da Lei n.
8.213/91, se acaso houvesse contribuído). A defesa alegou que a trabalhadora jamais havia
sido remunerada;; logo, como só se julga empregado quem trabalha “mediante salário” (art.
3º, caput, in fine, da CLT), não fora empregada, mas “filha” (ou quase-filha)(65). A isso
denominei “filhas de ocasião”.
A instrução processual demonstrou que a reclamante, quando criança, já órfã e sem
contatos familiares, fora entregue pelo “comissário de menores” da época aos cuidados da
reclamada, uma senhora de classe média, já idosa (que houvera anunciado, no final dos
anos sessenta, querer uma “menina” como acompanhante e para os serviços domésticos).
Em seu depoimento, disse a ré sobre a reclamante: “deram ela para mim, criei e fiz casar”.
Eis a reificação da pessoa humana, tornada objeto em uma relação social (como de
resto se dá em todos os contextos de violência). Sem dúvida, pesou a ambiência sociocultural
e o fato de que, naquele tempo, tais “acolhidas” informais eram muito comuns. Não se
trata, pois, de “demonizar” a ré; trata-se de reconhecer objetivamente a crueldade de um
sistema socioeconômico gerador de desigualdades, exclusões e desalentos, a que se associou
(62) Disponível em: <http://www.abrapia.org.br/homepage/dados_sobre_violencia/dados_sobre_violencia_domestica.
html> Acesso em: 29.12.2009.
(63) No ano de 2010, segundo as séries estatísticas do IBGE, chegaremos à monta de 193.252.604 habitantes. Disponível
em: <http://www.ibge.gov.br/series_estatisticas/exibedados.php?idnivel=BR&idserie=POP300> Acesso em: 29.12.2009.
(64) Autos do Processo n. 527/2002-7 (não sujeito a sigilo judiciário).
(65) Observe-se, a propósito, que o art. 1º da Lei n. 5.859/72, que rege o trabalho doméstico subordinado no Brasil, não
refere expressamente o elemento salarial: “Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta
lei”. Ademais, a boa doutrina reconhece, na expressão mediante salário, o pressuposto sinalagmático do contrato de trabalho, aquilo que o torna oneroso, i. e., a expectativa de contrapartidas econômicas (sejam em espécie, sejam in natura: alimentos, habitação, vestuário, etc.). Do contrário, os escravos contemporâneos — que não raro passam meses a fio sem nada
receber, porque todo o seu “crédito” é consumido nos barracões (truck-system) — jamais poderiam ser reconhecidos como
empregados de seus patrões.
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a inércia do Estado e cuja resultante terminou impondo aquele estado de coisas (a desafiar,
no limite, reparações junto ao próprio Estado, mercê do quanto exposto no tópico anterior).
No caso concreto, porém, a ação havia sido movida em face da ex-tomadora de
serviços; e nem sequer havia pedido de indenização por danos morais ou sociais (incomuns
naquele tempo). Em sentença, reconheceu-se o vínculo empregatício de 1º.5.1970 a
10.1.2002, com condenação estimada em R$ 12.500,00 (já descontados títulos e
contribuições prescritas). Restaram-lhe, na verdade, basicamente os direitos previdenciários
— que decorreriam do reconhecimento do vínculo, do recolhimento das contribuições
sociais e da injunção judicial do INSS (na linha da infeliz inteligência da Súmula n. 368
do C.TST(66)) — e alguns parcos direitos trabalhistas(67).
As evidências dos autos apontavam apenas para exploração de tipo não sexual, no
sentido de que, por anos a fio, prestou serviços à mesma família, qual empregada doméstica
(mas à míngua de qualquer remuneração), sem frequentar a escola por um ano sequer
(afirmou-se que a reclamante não manifestou desejo de estudar), em fainas repetitivas
que, após trinta anos de labuta, valeram-lhe apenas algumas sequelas no sistema
osteomuscular. Já na meia-idade, negra, obesa, doente e analfabeta, a família que tão bem
a recebera nos anos de vigor simplesmente a desconheceu, lavando as mãos. Eis o exemplo
patético de como o trabalho infantil doméstico — ainda que imbuído das melhores
nicioso para
intenções, sem quaisquer agressões de ordem física ou sexual — pode ser per
pernicioso
a pessoa em formação.
Conclusões
Pelas ideias destrinçadas até aqui, pode-se desde logo sugerir, de iure condendo, a
concepção de redes de proteção social aptas a alcançar todos os ambientes onde a pessoa em
formação habitualmente interaja, o que inclui as residências e domicílios. Para esse mister
(e com particular atenção ao problema do trabalho — e dos abusos — no âmbito
doméstico), vim de sugerir, no ano de 2003, o estabelecimento de sistemas legais de
monitoramento periódico
periódico, com expedientes de visitas consensuais regulares (psicólogos,
assistentes sociais, promotores de justiça e agentes públicos em geral) e relatórios periódicos,
a alcançar todos os lares onde houvesse histórico ou fundadas suspeitas de abuso ou
exploração (sexual ou não sexual) de crianças e adolescentes. O sistema poderia contar
com a participação integrada do Ministério Público, dos conselhos tutelares e das guardas
municipais (com o devido treinamento).
(66) A que se tem seguido, como imperativo lógico, diversos julgados do C.TST pontificando não caber à Justiça do Trabalho
determinar ao INSS a averbação desse tempo de serviço e de contribuição, a despeito do que dita o art. 114, I, da CRFB e da
exceção expressa do art. 109, I, da mesma Carta. Ver, por todos, TST, RR n. 226/2005-034-15-40.3, 4ª T., rel. Min. Maria de
Assis Calsing, j. 25.11.2009). Assim, conquanto o juiz constitucionalmente competente diga que o trabalhador foi
efetivamente um empregado (logo, segurado obrigatório da Previdência Social), para se ver assim reconhecido perante a
Autarquia, deverá ele buscar a “confirmação” da primeira sentença nos juízos da Justiça Federal comum.
(67) Por muito antiga a sentença, não se logrou verificar, no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
(Disponível em: <http://www.trt15.jus.br>), se fora ela confirmada ou não em segundo grau de jurisdição.
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Na messe hermenêutica, há também novidades que com grande proveito se podem
alvitrar. Inovação de especial relevo será, por exemplo, o desenvolvimento de doutrina e
jurisprudência sensíveis à responsabilidade civil do Estado nos casos de exploração,
discriminação, violência, crueldade ou opressão praticadas contra crianças e adolescentes,
vez que estão todos sob a estrita tutela do Poder Público (art. 227, caput, c.c. art. 37, § 6º,
da CRFB). Nas hipóteses de exploração econômica de trabalho infanto-juvenil proibido,
com lesão física ou psicológica às vítimas, tais ações haverão de se ajuizar na Justiça do
Trabalho (art. 114, I, da CRFB). E, volvendo às proposições de lege ferenda, não será mal
que, a par daquelas construções teoréticas, faça-se inserir um capítulo específico sobre a
responsabilidade civil do Estado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lançando-se pá-de-cal sobre toda dúvida.
Outrossim, para além dos mecanismos fiscalizatórios, compensatórios e
socioeconômicos de praxe (redistribuição e transferência de renda, educação continuada,
formação profissional, etc.), deve-se encarecer que a prevenção da exploração econômica
de crianças e adolescentes no trabalho hoje diz muito pouco com a atividade legiferante
(porque a lei, uma vez inefetiva, favorece mais a delinquência e a transgressão do que os
valores éticos e sociais que pretendia afiançar). Antes mesmo do que legislar, é preciso
incrementar o grau de efetividade das normas jurídicas já postas para a tutela da infância e
da juventude e para a repressão do trabalho infanto-juvenil proibido. Isso é particularmente
verdadeiro nos contextos de exploração e de abuso sexual, sinalizando o caminho a seguir
para que se colham bons frutos da Lei n. 11.829, de 25.11.2008 (que avançou na repressão
penal à exploração sexual infanto-juvenil por via de produção de pornografia e de atuações
pornográficas) e da recém-aprovada Lei n. 12.015, de 7.8.2009 (no que diz com o tipo
penal de estupro de pessoa vulnerável).
Enfim, viu-se bem que, em tratamento mais judicioso dos temas ligados à exploração
sexual de crianças e adolescentes, elementos de Direito Penal e de Direito do Trabalho acabam
por se amalgamar de um modo quase indissociável. Seria mais fácil — e atenderia melhor
à nossa cultura (leiga e jurídica) — extremar esses campos, vendo na exploração sexual de
menores apenas o crime, para olvidar o aspecto laboral. Se o fizéssemos, porém, privaríamos
as vítimas de seus direitos sociais fundamentais, conquanto muitas delas percam décadas
de suas vidas em esquemas de prostituição (sem educação, sem segurança social e sem
quaisquer direitos trabalhistas). Talvez por isso, a própria Organização Internacional do
Trabalho não os tenha extremado; antes, recepcionou, sob os seus cuidados, o fenômeno
da exploração sexual infantil (entre as piores formas de trabalho infantil — art. 3º, b, da
Convenção n. 182). Melhor será, pois, trazer às balizas da lei todo o fenômeno, na sua
inteireza, apesar do imenso desconforto que isso nos possa trazer em foros não penais; e,
com todo o holismo que a questão pede, promover a reparação integral (campos cível e
trabalhista), para quem possa entender e consentir minimamente, a par das reprimendas
penais e administrativas que acaso caibam. Há cânceres que cheiram mal. Nem por isso,
deixa-se de tratá-los.
Por fim, aos operadores do Direito — e, com particular relevância, aos operadores
do Direito do Trabalho e do Direito Penal (porque aí, justamente, escancaram-se os contextos
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de exploração baseados na subordinação jurídica e social de crianças e adolescentes) —
cabe zelar para que a sociedade brasileira recupere (construa?) a consciência social do
desvalor da exploração infanto-juvenil, sexual e não sexual. É tarefa hercúlea, a demandar
muitos anos; mas terá de ser feita, a bem das futuras gerações, senão pelo mais comezinho
imperativo ético. O que nos recorda, inexoravelmente, o Evangelho de São Mateus:
E quem transviar um desses pequeninos, que creem em mim, mas lhe valia que lhe
pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem no fundo do mar.
(Mt 18:6)
Que doravante o Direito triunfe, onde a Fé e a Palavra não triunfaram.
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A AURORA DA VIDA E A INFÂNCIA PERDIDA —
UM BREVE ESTUDO SOBRE AS
IDADES MÍNIMAS PARA O DIREITO DO TRABALHO

Homero Batista Mateus da Silva

Intr
odução
Introdução
Celebra-se ainda hoje o avanço social representado pela fixação da idade mínima
para ingresso no mercado de trabalho aos dezesseis anos, desde a Emenda Constitucional
n. 20, de 15 de dezembro de 1998, que retificou patamares inferiores da redação original
da Constituição Federal de 1988.
No entanto, há muito mais a ser feito em matéria de idades mínimas para o
desenvolvimento de um contrato de trabalho e para o desempenho de algumas atividades
particularmente penosas, insalubres ou perigosas.
Assim sendo, este artigo propõe um estudo diferenciado, em que o foco das atenções
é deslocado para a questão das idades mais recomendadas para a inserção da criança e do
adolescente numa relação de emprego.
Essa preocupação não passou despercebida à Organização Internacional do Trabalho.
A Convenção n. 138 é, justamente, dedicada ao tema das idades mínimas, ao contrário da
Convenção n. 182, que se concentra na necessidade da eliminação das formas degradantes
de trabalho para todas as crianças e adolescentes, assim entendidos aqueles abaixo de
dezoito anos.
Aliás, por essa última informação já se pode observar que a própria Organização
Internacional do Trabalho reputa razoável que a proteção cesse aos dezoito anos, a partir
de quando se considera natural que o trabalhador siga o curso dos acontecimentos. Mas
há dúvidas a respeito.
Aos dezoitos anos, o trabalhador pode não haver concluído o ciclo fundamental dos
estudos, em alguns ordenamentos, ou ainda pode estar em busca de uma qualificação
mais apropriada para o setor de atividade, inclusive quanto ao que chamamos no país de
ensino médio e de ensino superior.
Ademais, esse adulto recém-saído da adolescência pode também necessitar de proteção
especial em determinadas ocupações especialmente agressivas ou arriscadas. Neste sentido,
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a legislação brasileira aponta exemplos de grau mais avançado de proteção em algumas
atividades profissionais, não permitindo, por exemplo, o trabalho na vigilância armada
para pessoas abaixo de vinte e um anos.
Na outra ponta, simultaneamente, há discussões a respeito da idade mínima para o
exercício da atividade laboral, que a Organização Internacional do Trabalho entende flexível
quando analisado o contexto social e econômico dos países em desenvolvimento e contato
que a atividade se mantenha num padrão relativamente leve e sem maiores transtornos
para o operário.
Vem a calhar a transcrição do art. 32 da Convenção da ONU sobre Direitos da Criança:
1. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a
exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser
perigoso ou interferir em sua educação, ou seja, nocivo para a sua saúde e para o seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados-partes adotarão medidas legislativas, sociais e educacionais com vistas
a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em
consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os
Estados-partes deverão, em particular:
a) Estabelecer uma idade mínima ou idades mínimas para a admissão ao emprego;
b) Estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de
emprego;
c) Estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o
cumprimento efetivo do presente artigo.
Pela leitura do item 2, “b”, nota-se a preocupação das próprias Nações Unidas, no
sentido de que talvez não haja realmente uma idade mínima a ser considerada idealmente,
mas, sim, “idades mínimas”, apropriadas para cada atividade econômica, circunstâncias
do trabalho e, quiçá, desenvolvimento socioeconômico do país.
Entender os critérios de fixação dessas duas extremidades e sua importância para o
desenvolvimento do direito do trabalho é o centro das atenções deste artigo.
5 anos
Importância das estatísticas
estatísticas. A idade de cinco anos, por mais chocante que possa
parecer, marca o início da inserção desse indivíduo nas estatísticas da maioria das
metodologias, inclusive aquelas vinculadas à Organização Internacional do Trabalho (OIT).
É claro que o trabalho é proibido nesta faixa etária, mas se ele existe deve ser documentado.
Para as crianças de 5 a 12 anos, o serviço de estatística e monitoramento do trabalho
infantil da OIT (SIMPOC, na sigla inglesa de Statistical Information and Monitoring Program
on Child Labour), uma hora de trabalho semanal já é o bastante para a inserção dos
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dados, não se exigindo que o infante tenha cumprido a carga dos operários adultos. Essa
estratégia se faz necessária, a fim de evitar que governantes maliciosos expurguem dos
relatórios a atividade exercida por essas crianças, sob o singelo argumento de que não
atuaram em tempo parcial ou em tempo integral. Para os adolescentes de 12 a 14 anos, a
OIT considera a existência de trabalho quando verificada a duração até quatorze horas
por semana. Somente a partir de 17 anos é que se passa a perquirir se o jovem cumpriu
pelo menos 43 horas semanais, a fim de que seja considerada a existência de um trabalho.
Finalmente, para todos os adolescentes abaixo de 17 anos, uma única hora, por semana,
de atividade laboral em ambiente perigoso, por sua natureza ou circunstância, também
será considerada como ingresso no mercado de trabalho e constará da estatística das crianças
trabalhadoras.
Consequências do apr
oveitamento da mão de obra infantil
aproveitamento
infantil. O uso da mão de
obra infantil é proibido por qualquer ângulo. O empregador não deveria se sentir tentado
a burlar a norma, à espera da fiscalização trabalhista ou da atuação do Ministério Público
do Trabalho ou do Poder Judiciário. As sanções poderiam ser repensadas, inclusive do
ponto de vista não econômico, como a interdição do estabelecimento e a proibição de
exercer o comércio, como ocorre com os crimes falimentares. Para os limites deste estudo,
todavia, o foco é saber quais as consequências do aproveitamento da mão de obra do
ponto de vista da criança ou do adolescente prejudicados. O fato de o trabalho ser proibido
jamais deve ser utilizado como fundamento para lhes retirar qualquer direito trabalhista,
como, aliás, concluiu a Súmula n. 5 do Conselho da Justiça Federal, em 25 de setembro
de 2003: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
n. 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para
fins previdenciários”.
Pr
ecedente Administrativo n. 68. Aprovado pelo Ato Declaratório n. 9, de 27 de
Precedente
maio de 2005, o Precedente Administrativo n. 68 (PA 68), do Ministério do Trabalho e
Emprego, orienta os auditores fiscais do trabalho nos seguintes termos: “I — Improcede
autuação por falta de registro de adolescente menor de 16 anos, uma vez que não se pode
impor sanção ao empregador por descumprir formalidade de contratação de pessoa que,
de acordo com disposição constitucional, não pode ser contratado como empregado. II —
A infração, portanto, não ocorreu ao dispositivo que determina o registro de empregado,
mas ao dispositivo que proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz e a partir dos 14 anos”. O PA n. 68 não cogitou de impor uma dupla sanção ao
empregador, pelo aproveitamento da mão de obra e pela falta do registro legal, mesmo
que esta segunda autuação fosse feita do ponto de vista abstrato, com o firme propósito de
intimidar esse tipo de investida.
Agravamento da punição com indenizações suplementar
es
suplementares
es. A possibilidade de
uma indenização suplementar foi tratada pelo Enunciado n. 19, aprovado na Jornada de
Direito do Trabalho do TST, em 2007: “A proibição de trabalho ao menor visa protegê-lo
e não prejudicá-lo (exegese CF, art. 7º, caput e XXXIII e art. 227). De tal sorte, a Justiça
do Trabalho, apreciando a prestação de labor pretérito, deve contemplá-lo com todos os
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direitos como se o contrato proibido não fosse, sem prejuízo de indenização suplementar
que considere as peculiaridades do caso”.
Difer
enciação entr
Diferenciação
entree meninos e meninas
meninas. A legislação normalmente evita diferenciar
os trabalhadores pelo gênero, entendendo que a proibição de ingresso de crianças e de
parte dos adolescentes ao mercado de trabalho deve ser geral. Os estudos que apontam
amadurecimento intelectual mais célere das meninas e as pesquisas em torno da antecipação
alarmante da puberdade na sociedade do consumo desenfreado não impactam na fixação
da idade mínima para o direito do trabalho, porque muitos outros valores estão em jogo,
especialmente no que diz respeito ao tempo indispensável para dedicação aos estudos.
Para esse tempo precioso e irrecuperável, é irrelevante saber o estágio da formação óssea
ou intelectual do ser humano em desenvolvimento. Mas a vulnerabilidade maior das
meninas, que serão aproveitadas em serviços domésticos ou simplesmente domiciliares
em muitas comunidades, chama a atenção e já consta, por exemplo, do art. 2º, c, II, da
Recomendação n. 190 da Organização Internacional do Trabalho, que se seguiu à Convenção
n. 182 sobre o combate às piores formas de trabalho infantil.
Difer
enciação quanto ao car
Diferenciação
carrregamento de peso
peso. Uma rara exceção reside no tema
do carregamento de peso. A Consolidação das Leis do Trabalho já fazia a distinção entre
homens (60 quilos) e mulheres (20 ou 25 quilos), ao passo que a regulamentação do
Ministério do Trabalho e Emprego corretamente fez a distinção também entre meninos e
meninas nos seguintes termos: “trabalhos com levantamento, transporte ou descarga manual
de pesos superiores a 20 quilos para o gênero masculino e superiores a 15 quilos para o
gênero feminino, quando realizado raramente, ou superiores a 11 quilos para o gênero
masculino e superiores a 7 quilos para o gênero feminino, quando realizado frequentemente”.
12 anos
Doze anos
anos. Era a idade mínima para ser aprendiz segundo o art. 80 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), mas com a redação dada pelo Decreto-lei n. 229/67, a redação
original da CLT mencionava 14 anos. A norma deixou de ser recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, porque o art. 7º havia fixado o patamar mínimo em 14 anos. A Lei n.
10.097/00 atualizou o texto da CLT e o harmonizou com a nova ordem constitucional,
embora com mais de uma década de atraso.
Estatuto da Criança e do Adolescente
Adolescente. Os arts. 60 a 65 do Estatuto, que é de 1990,
ainda se referem ao trabalho abaixo de quatorze anos, na condição de aprendiz, mas esse
conceito foi completamente desautorizado pela Emenda Constitucional n. 20/98. Não há
referência à idade mínima, o que era subentendido como doze anos à luz do dispositivo
vigente à época da promulgação do Estatuto, ou seja, o art. 80 da Consolidação das Leis
do Trabalho. Atualmente o patamar de doze anos é abandonado mundialmente, dada a
clara percepção de que a criança ainda está em estágio de formação psicológica e física,
bem assim pelos impactos provocados sobre sua escolaridade.
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13 anos
Caráter excepcional para inserção aos tr
treze
anos. Com várias ressalvas, a OIT
eze anos
admite a inserção do adolescente no mercado de trabalho aos treze anos. Essa faixa etária
não tem previsão expressa em nenhuma norma brasileira, todavia. As principais exigências
da Convenção n. 138 a respeito dessa faixa etária são a preservação da saúde e do
desenvolvimento do ser humano, bem como sua frequência escolar e inserção em programas
de aprendizagem. Vale lembrar que a Recomendação 190, em consonância com a Convenção
n. 138, estipula que o ideal a ser perseguido é a universalização da idade mínima de
dezesseis anos, nada obstante as fases de transição e as distinções entre atividades
econômicas e índice de desenvolvimento social das nações.
O que diz a Convenção n. 138
138. A propósito dos treze anos, dispõe o art. 7º, § 1º,
da Convenção n. 138 da OIT, aprovada em 1973 e incorporada pelo Brasil através do
Decreto n. 4.134/02: “1. National laws or regulations may permit the employment or
work of persons 13 to 15 years of age on light work which is (a) not likely to be harmful
to their health or development; and (b) not such as to prejudice their attendance at school,
their participation in vocational orientation or training programmes approved by the
competent authority or their capacity to benefit from the instruction received”.
14 anos
Padrão para o contrato de apr
endizagem
aprendizagem
endizagem. Os quatorze anos foram consagrados no
ordenamento brasileiro como patamar mínimo para ingresso nos programas de
aprendizagem metódica. Curiosamente o Brasil tem vivenciado uma expansão no patamar
máximo, que sempre foi de dezoito anos, mas que aos poucos foi ampliado para vinte e
quatro anos e perdeu qualquer barreira em se tratando de trabalhadores considerados
deficientes físicos ou mentais. Há muita controvérsia acerca da expansão do conceito de
aprendiz, que não cabem neste estudo, notadamente no que diz respeito aos riscos iminentes
de uso de mão de obra barata (basta lembrar a alíquota de 2% para o fundo de garantia)
e de deturpação da norma, porquanto nenhum ser humano deveria passar por cursos de
aprendizagem que duram anos ou década. Se serve de consolo, depois que o Decreto-Lei
n. 229/67 baixou a idade do aprendiz para doze anos e a Emenda Constitucional n. 20/98
reergueu para quatorze anos, nunca mais houve tentativa de retroceder.
Possibilidade de usar a faixa de quator
esso no mer
cado de
quatorze
ingresso
mercado
ze anos para ingr
trabalho. A Convenção n. 138 consente que o país, sob certas circunstâncias do
trabalho
subdesenvolvimento, ratifique-a com a adoção da faixa de quatorze anos, mas desde que
esse patamar seja transitório e haja aumento progressivo da idade. O conceito de
progressividade é bastante conhecido na diplomacia e não pode ser confundido com a
eternidade. O país pode realmente ser censurado se houver indícios de que nenhum projeto
de lei ou esforço nacional tem sido empreendido, nada obstante os avanços em alguns
setores da economia ou o desenvolvimento das riquezas nacionais. Convém transcrever a
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íntegra do art. 2º, § 4º, da Convenção n. 138: “Notwithstanding the provisions of paragraph
3 of this Article, a Member whose economy and educational facilities are insufficiently
developed may, after consultation with the organisations of employers and workers
concerned, where such exist, initially specify a minimum age of 14 years”.
Peculiaridades do Mer
Mercosul
sobree a faixa dos quator
quatorze
anos. A tabela das
cosul sobr
ze anos
ratificações da Convenção n. 138 da OIT mostra que o Brasil foi o único país do Mercosul
a fixar a idade mínima de dezesseis anos, tão logo a ratificou. O fato de ter sido o penúltimo
país sul-americano a fazer a ratificação, o que foi feito apenas em 2001 ante uma Convenção
aprovada em 1973, talvez explique em parte a elegância com que o país se apresenta no
concerto internacional. Evidentemente que ratificação está muito longe de ser critério
para definir a eficácia das políticas públicas do país, ainda mais em área tão sensível
quanto o acesso das crianças à escolaridade. Argentina, Chile e Uruguai (este, o pioneiro
na ratificação desse tratado, entre aos países do subcontinente, já em 1977) convencionaram
o patamar de quinze anos. O Paraguai, alicerçado pelas condições socioeconômicas menos
desenvolvidas, reconheceu a dificuldade e estabeleceu o piso em quatorze anos.
15 anos
Nem todas vão ao baile das debutantes
debutantes. Embora as jovens já não queiram mais
saber do baile das debutantes, em que eram apresentadas à sociedade como num início
(début no idioma francês), ainda é comum quererem marcar a chegada dos quinze anos
com festejos capazes de reunir a companhia das amigas. Mas nem tudo são flores aos
quinze anos. Vastas quantidades de adolescentes, agora de ambos os gêneros, já se
encontram premidas pela necessidade do trabalho, precipitando o abandono dos estudos
e dos projetos de vida. Tornou-se lugar-comum dizer que quanto mais o jovem conseguir
postergar o ingresso no mercado de trabalho, tanto mais chances terá a longo prazo para
a conquista de postos de melhor qualidade e de realização pessoal. Busca-se o fino equilíbrio
entre a necessidade de proteção do ser humano em estágio de formação e a premência das
necessidades vitais básicas.
O que diz a Convenção n. 138
138. A ratificação da Convenção n. 138 por parte da
Argentina, do Chile e do Uruguai, acima mencionados, está adequada, porque fixou em
quinze anos o patamar mínimo para ingresso em atividades remuneradas, porque assim
admitia o tratado. A única exigência da OIT diz respeito à observância do ensino obrigatório,
ou seja, o país que estipular a idade mínima em quinze anos deve zelar, sincronicamente,
para que essa idada caiba no currículo mínimo de alfabetização e aprendizagem escolar.
Assim consta do art. 2º, § 3º, do tratado: “The minimum age specified in pursuance of
paragraph 1 of this Article shall not be less than the age of completion of compulsory
schooling and, in any case, shall not be less than 15 years”.
Interferência da escolaridade na definição da faixa etária
etária. É evidente que a
escolaridade influencia na definição da faixa etária para o exercício de atividades
remuneradas, dentro do ordenamento jurídico e dentro dos estudos do direito do trabalho.
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Há preocupação intensa no âmbito da OIT para não permitir o avanço das atividades
infantis capazes de prejudicar o aproveitamento escolar. Diz-se child labour para identificar
o trabalho tão intenso que inibe a frequência e o rendimento escolar, enquanto que child
work é qualquer atividade infantil que não colida com os estudos. Nos idiomas português,
espanhol e francês, não há diferença entre labor e trabalho, ao menos do ponto de vista
jurídico. O art. 432, § 2º, da CLT, indiretamente valoriza a formação escolar ao dispor
sobre a jornada de trabalho, normalmente de seis horas para o aprendiz, mas que pode
chegar a oito, a depender de sua escolaridade: “O limite previsto neste artigo poderá ser
de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental,
se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica”.
16 anos
Padrão adotado pelo Brasil
Brasil. Desde a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de
dezembro de 1998, o Brasil adota o padrão de dezesseis anos para admissão do jovem ao
mercado de trabalho. É a linha mestra de todos os raciocínios. As atividades abaixo dessa
idade são admitidas em caráter excepcional e pressupõe a inserção em quadro de
aprendizagem. As atividades com início obrigatório acima dessa idade, como os trabalhos
insalubres e perigosos aos dezoito anos e os trabalhos em minas aos vinte e um anos,
dependem de expressa previsão legal. Conforme acima mencionado, o Brasil não invocou
nenhuma peculiaridade de seu estágio de subdesenvolvimento para se valer de admissão
momentânea na faixa dos quatorze anos, nem para fixar o patamar no mínimo de quinze
anos, como faculta a Convenção n. 138. É como se já houvesse se antecipado à meta da
Recomendação n. 146, elaborada no mesmo ano pela OIT.
Trabalho penoso aos dezesseis anos
anos. Toda sorte de trabalho penoso, insalubre,
perigoso e noturno ficou concentrada na faixa etária de dezoito anos, conforme abaixo se
noticia e conforme expressamente consta do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de
1988. No entanto, a Convenção n. 138 admite a redução dessa idade para dezesseis anos,
se a exposição às condições adversas for seguida de algumas cautelas, tais como (a) consulta
às organizações sindicais de ambos os espectros, (b) preservação da saúde e da segurança
e (c) envolvimento em projetos de orientação vocacional e instrução específica para aquele
ramo da atividade econômica (art. 3º, § 3º, do tratado). Foi assim que se passou a admitir
que, sob certas circunstâncias, o país preveja trabalhos penosos para adolescentes de
dezesseis anos. Mas, novamente, o Brasil não optou por essa via de redução de idade.
O tema da emancipação civil
civil. A emancipação civil em nada afeta o estudo das
faixas etárias no direito do trabalho, pois as premissas são radicalmente diversas. O direito
do trabalho concentra suas atenções na formação óssea e intelectual da criança e do
adolescente, na formação cultural mais ampla possível e na necessidade de ingresso gradual
do ser humano no âmbito das relações de trabalho. O direito civil, a seu turno, empreende
esforços em torno da assunção de responsabilidades da vida civil, celebração de contratos
e demais assuntos afetos às relações civis. Em momento algum o Código Civil de 2002
nem sequer cogitou de se imiscuir nas disposições das leis especiais sobre o trabalho e a
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seguridade social. Seguem sendo absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos
e relativamente capazes aqueles situados entre dezesseis e menos de dezoito anos. As
formas alternativas de emancipação civil (concessão dos pais, casamento, colação de grau
em curso superior, assunção de cargo público, estabelecimento comercial e manutenção
de renda própria) não afetam os estudos sobre admissão do jovem no mercado de trabalho.
18 anos
Trabalhos per
versos
perversos
versos. Alguns estudos se valem da expressão trabalho perverso para
abarcar todas as atividades que oferecem hostilidade mais acentuada ao organismo humano
do que as agressões normalmente captadas no cotidiano das relações de trabalho. Repete-se aqui este termo para albergar as atividades insalubres, perigosas, penosas e noturnas.
Para esse cenário, a faixa etária de dezesseis anos será insuficiente. Há consenso de que a
idade precisa ser majorada, até mesmo por razões de maturidade para o correto desempenho
do ofício. O art. 3º, § 1º, da Convenção n. 138, depois de admitir que o padrão mínimo
está na casa dos quinze anos e que em alguns casos poderia ser admitido o ingresso aos
treze anos, realça que o patamar de dezoito anos é necessário para as atividades que podem
representar ameaça para a saúde, segurança e moral do jovem ser humano.
Reforço da Convenção n. 182 da OIT
OIT. Para que dúvidas não fossem levantadas, a
Convenção n. 182, que trata do banimento das piores formas de trabalho infantil e não
propriamente da gradação das faixas etárias, antecipa-se e logo no início já adverte que
para fins de sua interpretação todas as atividades ali elencadas pressupõem idade acima de
dezoito anos. A Convenção n. 182 foi internalizada pelo Brasil via Decreto n. 3.597/00,
que deve ser lido em conjunto com o Decreto n. 6.481/08, que elabora a lista das piores
formas de trabalho infantil, consoante exigência da própria Convenção.
Complexidade de conceituar as várias formas de trabalho aviltante
aviltante. Já será um
grande avanço se conseguirmos fixar as categorias em que se divide o trabalho perverso,
hostil ou aviltante. Há consenso quanto aos trabalhos insalubres, perigosos e noturnos, até
porque estes aparecem diretamente na Constituição Federal de 1988. A estes devemos
acrescentar os imorais e os arriscados, que carregam um conceito mais vaporoso. Recordemos
que a definição da Convenção n. 182 menciona os trabalhos que expõem os jovens a riscos
quanto aos seguintes elementos: a) saúde; b) segurança; e c) formação moral.
Trabalho insalubr
insalubree e perigoso
perigoso. Neste campo, o Brasil se submete ao sistema da
estrita legalidade. A Constituição Federal de 1988 se reporta à forma da lei. A lei em
questão normalmente é a Consolidação das Leis do Trabalho, que se reporta a manifestações
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). É verdade que a CLT traça linhas mestras,
quando fala em luminosidade (art. 175) ou quando evoca produtos explosivos e inflamáveis
(art. 193), mas nem de longe estabelece os patamares e as condições de aferição da
insalubridade e da periculosidade. Há jurisprudência firme no sentido de que o Ministério
do Trabalho detém a palavra final sobre o tema (Súmula n. 248 do Tribunal Superior do
Trabalho; Orientação Jurisprudencial n. 4 da Seção Especializada em Dissídios Individuais).

revista amatra n. 3 2010.pmd

115

02/07/2013, 18:11

116

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

Por
taria n. 20/01 do Ministério do T
rabalho e Empr
ego
Portaria
Trabalho
Emprego
ego. A Portaria n. 20, de 13
de setembro de 2001, do Ministério do Trabalho e Emprego, arrola 81 hipóteses de trabalho
insalubre ou perigoso aos adolescentes de maneira geral, incluindo temas tão variados
quanto: a) afiação de ferramentas; b) condução de veículos automotores, evidentemente;
c) construção civil, ressalvando-se os setores administrativos; d) plantio e colheita do
fumo; e) contato com estábulos, currais e covas em cemitérios; f) serrarias, marmorarias
e indústria do mobiliário; g) atividades em altura superior a dois metros, mesmo que em
andaimes ou providas de cintos de segurança.
Trabalho notur
no
noturno
no. Há variação no conceito de atividade noturna, de acordo com o
ordenamento jurídico e a sociedade em que se vive. Na legislação brasileira, há uma norma
geral, que vem a ser o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho com seu padrão das
22h00 às 5h00, com algumas oscilações: a) empregado da lavoura — 21h00 às 5h00 —
art. 7º, Lei n. 5.889/73; b) empregado da pecuária — 20h00 às 4h00 — art. 7º, Lei n.
5.889/73; c) advogado empregado — 20h00 às 5h00 — art. 20, § 3º, Lei n. 8.906/94; d)
empregado portuário — 19h00 às 7h00 — art. 4º, Lei n. 4.860/65; e) aeronauta — “do
pôr do sol ao nascer do sol” — art. 41, Lei n. 7.183/84. Para o adolescente, fica também
vetado o trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Além do desgaste natural, o
revezamento pressupõe que se passe pelo turno da noite pelo menos uma ou duas vezes
por semana, o que de plano inviabiliza o exercício.
O que diz a Recomendação n. 190, ao rrealçar
ealçar os trabalhos degradantes
degradantes. Para
fomentar a aplicação da Convenção n. 182 da Organização Internacional do Trabalho, no
combate às piores formas de trabalho infantil, a Recomendação n. 190 elenca, e o faz a
título exemplificativo, cinco contextos que não podem faltar na definição que os legisladores
locais deverão fazer quanto aos trabalhos ditos perigosos (hazardous work, na versão original
em inglês, travaux dangereux na versão autêntica francesa). São eles: a) trabalhos que expõem
as crianças ao abuso emocional, físico ou sexual; b) trabalhos subterrâneos, subaquáticos,
nas alturas ou em espaços confinados; c) trabalhos com máquinas ou ferramentas perigosas,
ou que exijam habilidade especial ou transporte pesado; d) ambientes insalubres ou
perigosos, especialmente mediante oscilações de temperaturas, níveis de ruídos, vibrações
e outras agressões à saúde; e) trabalho em condições particularmente difíceis, como longas
jornadas, períodos noturnos ou restrição a sua liberdade de locomoção.
Atividades degradantes a partir da leitura do Estatuto da Criança e do
Adolescente
Adolescente. É possível sustentar, com base no art. 81 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, que o adolescente, se está proibido de comprar alguns produtos, também
deve ser proibido de os comercializar e quase sempre de os fabricar. São eles, especialmente:
a) armas, munições e explosivos; b) bebidas alcoólicas; c) produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; d) fogos
de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes
de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; e) revistas e publicações
a que alude o art. 78 (“revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado
a crianças e adolescentes comercializadas em embalagem lacrada”); f) bilhetes lotéricos e
equivalentes.
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Legislação esparsa quanto aos dezoito aanos
nos
nos. Por motivos variados, o legislador
brasileiro proibiu o ingresso do adolescente nas seguintes profissões: a) propagandista e
vendedor de produtos farmacêuticos, restrito a maiores de 18 anos pelo art. 3º da Lei n.
6.224/75; b) quase todas as funções de aeroviário, conforme art. 29 do Decreto n. 1.232/
62; c) forma profissionalizante de atleta de futebol, como dispõem a Lei n. 9.615/98 e
especialmente o art. 3º do Decreto n. 5.000/04.
21 anos
O pioneir
o ar
t. 301 da CL
T . Nem a Organização Internacional do Trabalho nem a
pioneiro
art.
CLT
Constituição Federal de 1988 lançaram proteção especial para o jovem de 18 a 21 anos,
mas algumas atividades parecem ser realmente tão degradantes ou tão perigosas que o
próprio legislador ordinário cuidou de elevar o patamar mínimo, a fim de preservar os
mais jovens dessa espécie de salário do medo. O art. 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho restringe o trabalho em minas e subsolos aos empregados maiores de 21 anos e
menores de 50 anos. Porém, o art. 922 da CLT ironicamente dispôs que essa norma somente
seria aplicada ao contrato de trabalho iniciado após a promulgação da Consolidação das
Leis do Trabalho, o que significa que por longo tempo ainda houve adolescentes a se
ativarem nas minas. Décadas mais tarde viria a regulamentação da atividade do vigilante
(art. 16, II, da Lei n. 7.102/83).
Nor
mas tributárias, inclusive pr
evidenciárias
Normas
previdenciárias
evidenciárias. As normas previdenciárias
normalmente fixam em 21 anos o limiar da independência econômica, retirando esses
jovens do rol dos dependentes para fins de benefícios previdenciários. Mais uma vez, a
leitura desses dados deve ser feita com cautela, porque as premissas não são idênticas e
porque o direito do trabalho dedicou mais atenção ao desenvolvimento da criança e do
adolescente do que a seus laços de dependência econômica. Para os fins do imposto sobre
a renda, a dependência é claramente expandida para 24 anos, em se tratando de jovem em
curso de graduação superior (art. 77, § 2º, Decreto n. 3.000/99).
Conclusão
O tema oferece as mais variadas nuances.
A fixação de uma idade mínima para a tutela dos direitos da criança e do adolescente
representa um avanço inequívoco e deve ser celebrada como uma conquista em qualquer
sociedade e estágio de desenvolvimento. Serve como um parâmetro a partir do qual serão
feitos os demais estudos.
Todavia, a essa altura do aprimoramento do direito do trabalho, a idade mínima já
se mostra insuficiente para que se possa atingir plenamente o reconhecimento da peculiar
condição da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, o reconhecimento
do seu direito à convivência familiar e, sobretudo, a obrigação de os Estados-partes
assegurarem os direitos nela, previstos na Convenção, com absoluta prioridade, para se
evocar o tripé enaltecido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças.
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Impõe-se, com a devida urgência, o escalonamento de faixas etárias para atividades
em que são reconhecidas condições particularmente adversas, como os trabalhos noturnos,
penosos, perigosos e insalubres, ou para atividades que exijam maior destreza, como a
vigilância armada e o equilíbrio em andaimes, bem como aquelas atividades que exponham
o adolescente a constrangimentos de ordem moral ou social.
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O TRABALHO INFANTO-JUVENIL ARTÍSTICO E
A IDADE MÍNIMA: SOBRE A NECESSIDADE
DE REGULAMENTAÇÃO E A
COMPETÊNCIA PARA SUA AUTORIZAÇÃO

José Roberto Dantas Oliva

1. Intr
odução
Introdução
Queiramos ou não, tenhamos ou não consciência, sob olhar complacente ou de
indiferença, indignação ou — como é comum — indisfarçável, irrefletida e pura admiração
pelo estrelato prematuro, assistimos, diariamente, ao trabalho infantil artístico invadir,
sem permissão, os nossos lares. E nem esforço é necessário para que isto ocorra, bastando
acionar o controle remoto do televisor.
Assim, quando alguém se propõe a debater seriamente a questão da idade mínima
para ingresso no mundo artístico, mesmo pelo prisma estritamente jurídico, não pode
ignorar essa insofismável realidade. Afinal, conforme advertência que se tornou célebre e
é por todos tributada ao jurista francês Georges Ripert, quando o direito ignora a realidade,
a realidade se vinga, ignorando o direito.
Com este ensaio pretendemos estimular a reflexão sobre o tema. Começamos a
investigá-lo no âmbito da dissertação de mestrado, defendida em 2005 na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo — PUC-SP, que acabou publicada(1) — com acréscimos
e adaptações — no ano seguinte.
Depois, participando em Maceió-AL, do XIII CONAMAT — Congresso Nacional de
Magistrados da Justiça do Trabalho, entre 3 e 6 de maio de 2006, tivemos aprovada tese
que mais adiante será melhor esgrimida, mas que, na essência, sustenta a competência da
Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho infanto-juvenil artístico, afastando-a do Juiz
da Infância e da Juventude.
Em 25 de agosto de 2006, no campus da Unisal, em Campinas, abordamos, no 1º
Seminário sobre Trabalho Infanto-Juvenil realizado pela Associação dos Magistrados do
Trabalho da 15ª Região (Amatra XV), a autorização para o trabalho infanto-juvenil artístico
(1) OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil. São
Paulo: LTr, 2006.
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e em ruas e praças. Referido seminário, hoje consagrado nacionalmente, foi uma iniciativa
da diretoria presidida pelo Juiz Firmino Alves Lima.
Ainda no ano de 2006, publicamos, pela Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região e pela Revista LTr, artigo que enfocou a autorização judicial para o trabalho artístico infanto-juvenil, defendendo, já então com maior ênfase, a competência do
Juiz do Trabalho para tanto.(2)
No ano seguinte, em evento da Escola Superior do Ministério Público da União —
ESMPU, participamos, a convite da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em
sua sede, no Rio de Janeiro-RJ (nos dias 9 e 10 de agosto de 2007), do Seminário sobre
Trabalho Infantil Artístico, que teve por escopo o debate sobre se as crianças podem trabalhar
com arte e artesanato ou tal situação configuraria violação aos direitos humanos. Do evento
participaram magistrados, procuradores do trabalho, promotores, advogados, educadores
e estudantes, sendo que, já naquela ocasião, afirmamos a necessidade de regulamentação
da matéria.
Voltamos a tratar da questão em 8 de outubro de 2008, como um dos expositores na
audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no Senado
Federal, com o propósito de debater e instruir — a requerimento da Senadora Ideli Salvatti
— o Projeto de Lei do Senado — PLS n. 83, que tramita naquela Casa Legislativa desde
11.4.2006, de autoria do Senador Valdir Raupp.
O PLS pretende a fixação da idade mínima para o trabalho como ator, modelo e
similares. Depois de mais uma audiência pública na mesma comissão, teve aprovado
substitutivo, encontrando-se agora sobrestado na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, desde 4.2.2010, aguardando a terceira audiência pública, requerida,
desta vez, pelo Senador Paulo Paim.
Tanto o projeto original como o substitutivo contêm imperfeições técnicas, como se
verá adiante, mas, o último, gera preocupação maior pelo fato de, em afronta ao princípio
constitucional da proteção integral, suprimir até mesmo a exigência de autorização judicial
para participação artística, desportiva e afim de crianças e adolescentes, a não ser que
estejam desacompanhadas de um dos pais ou responsáveis. A proposta, sem dúvida, atende
aos interesses dos contratantes (de modo especial emissoras de TV), mas não leva em
conta a proteção e prioridade absolutas que deve conferir-se ao tratamento de crianças e
adolescentes.
A intenção, agora, é verificar, à luz do texto constitucional e da legislação
infraconstitucional vigente, como já se fez anteriormente, mas com um pouco mais de
profundidade, em que situações pode (e se pode!) haver autorização de trabalho infanto-juvenil artístico. Do mesmo modo, haverá uma abordagem singela sobre a classificação
genérica do trabalho artístico como prejudicial à moralidade.
(2) OLIVA, José Roberto Dantas. Autorização para o trabalho infanto-juvenil artístico e nas ruas e praças — parâmetros e
competência exclusiva do juiz do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Campinas:
Escola da Magistratura, n. 28, jan./jun. 2006. p. 117-123. Também: Revista LTr, São Paulo: LTr, v. 70, nov. 2006. p. 1361-1364.
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Embora defendamos a regulamentação da matéria, parece-nos inadmissível que
prospere o PLS n. 83/06, da forma originalmente posta ou como se encontra, por meio do
substitutivo apresentado. A distinção entre simples participação e trabalho, defendida por
alguns, não permite que se ignore a temeridade da aprovação de um texto legal que
escancara a porta para a exploração de crianças e adolescentes no mundo artístico, sem
mecanismos efetivos de proteção.
Em razão disto, além de crítica ao referido projeto, apresentamos, também, alternativas
que, pelo ângulo da proteção integral, tornem possível viabilizar a regulamentação que,
aos nossos olhos, é mesmo necessária.
Uma das formas de proteção diferida seria a exigência, como ocorre em outras partes
do mundo, de depósito de parte — 50% parecem razoáveis — de tudo que o artista
infanto-juvenil auferir, em caderneta de poupança, com movimentação possível apenas
quando adquirisse capacidade civil plena, aos 18 anos de idade.
Por fim, advogamos a tese da necessidade de autorização judicial individual, que
mesmo inserida no campo da jurisdição voluntária, está afeta à competência da Justiça do
Trabalho e não mais das Varas da Infância e da Juventude.
2. O trabalho infanto-juvenil artístico e a exceção à idade mínima
A Constituição Federal, no art. 7º, XXXIII, proíbe qualquer trabalho aos que ainda
não completaram dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos catorze. No
plano infraconstitucional, temos a reprodução da vedação no art. 403 da CLT, que também
estipula que a proibição alcança qualquer trabalho.
A questão da idade mínima para ingresso no mercado de trabalho recebe tratamento
idêntico no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n. 8.069/90), que, na Parte
Geral (Livro I), ao dispor sobre Direitos Fundamentais (Título II), no Capítulo V — Do
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, prescreve, no art. 60, ser proibido
qualquer trabalho a menores de catorze (a leitura correta é dezesseis)(3) anos de idade,
exceto na condição de aprendiz.
A expressão “qualquer trabalho”, utilizada pelo legislador constituinte e ordinário,
parece não comportar exceções. Também já advertimos:
[...] a leitura sistemática interna do art. 406 da CLT [...] conduz à convicção de que
a possibilidade de concessão da autorização judicial ali mencionada, para trabalho
(3) Infelizmente há ainda desavisados que não se deram conta da necessidade de adequar o texto do ECA ao inciso XXXIII
do art. 7º da CF/88. Mesmo no Congresso Nacional, isto ainda ocorre, como se verá adiante. Tal se deve, em boa parte, ao
descuido do próprio legislador, que ao fazer modificações no texto da Constituição ou de leis, nem sempre atenta para a
necessidade de alterações no conjunto normativo que disciplina a matéria alterada. Exemplo claro disto está na própria
Constituição Federal: conquanto a EC n. 19/98 tenha aumentado de 14 para 16 anos a idade mínima para admissão ao
trabalho, o art. 227, § 3º, I, da Carta, mantém o texto original, que estipula ser 14 (catorze) anos referida idade. No ECA
não é diferente, como se viu do tratamento que continua a dispensar à idade mínima para o trabalho. É muita margem para
equívocos.
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de “menores” em teatros, cinemas, boates, estabelecimentos similares ou empresas
circenses, não é genérica. Contempla, na verdade, apenas adolescentes com idade
igual ou superior a 14 anos.
Tal conclusão deriva do fato de que “menor”, para a CLT, é o trabalhador de catorze
a dezoito anos (art. 402). E ambos os arts. 402 e 406 citados estão subordinados à
seção I do Capítulo IV do Título III da Consolidação, que cuida das disposições
gerais de proteção especial ao trabalho do adolescente.
Assim, em primeira e apressada análise, interpretação conjugada e literal dos textos
constitucional e consolidado levaria às seguintes conclusões: a) como a CF não abriu
exceção, o juiz só poderia autorizar trabalho artístico para quem tivesse idade igual
ou superior a 16 anos; e b) excepcionalmente, desde que respeitados os requisitos
da aprendizagem (no campo específico), poderia ser autorizado o trabalho artístico
para adolescentes com idade igual ou superior a catorze anos.(4)
Sem dúvida alguma, a previsão na legislação ordinária reforça a vedação contida no
texto (art. 7º, XXXIII) constitucional. Entretanto, devemos averiguar se, no campo artístico,
aquele sobre o qual aqui nos debruçamos, à luz da doutrina constitucional moderna, que
enxerga nos princípios força normativa, seria possível compatibilizar tal vedação com outros
princípios de igual envergadura constitucional, que sinalizem em sentido contrário, bem
como se há previsão de, excepcionalmente, conceder autorização para os que ainda não
completaram a idade mínima para o trabalho no Brasil, atuar no mundo das artes. E a
resposta é positiva.
Na cognominada era do pós-positivismo(5), princípios e regras são espécies do gênero
normas. Ou seja: ambos têm carga normativa, os primeiros até mais intensa, especialmente
quando positivados na Constituição Federal. Exigem, assim, concreção jurídica. Os
princípios ocupam, no direito contemporâneo, um novo e destacado papel: o de regente
dos poderes normativos.
Os princípios constitucionais pautam, na esfera de criação, o legislador, que deles
não pode afastar-se ao editar leis, sob pena de ter fulminada a iniciativa pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade. Já no âmbito da aplicação, referidos princípios dirigem-se ao
juiz, vinculando-o mas também libertando-o de amarras dogmáticas, ao permitir, a partir
de juízo de ponderação de valores, o encontro da solução mais adequada e justa para o
caso sob sua análise.
Conquanto não se desconheça que parte da doutrina ainda se apega à superada tese
da ausência de normatividade dos princípios, forçoso reconhecer, com Paulo Bonavides(6),
conforme temos sustentado, que essa velha e carcomida hermenêutica está, a passos largos,
(4) OLIVA, José Roberto Dantas. Op. cit., p. 202-203.
(5) Cf. por todos BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. A
respeito do trabalho da criança e do adolescente, ver também nossa obra, já citada (O princípio da proteção ...).
(6) OLIVA, José Roberto Dantas. O vigor, a atualidade e a força normativo-constitucional do princípio da proteção no
direito do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas: Escola da Magistratura, n. 3,
jul./dez. 2008. p. 89-111.
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“[...] a caminho de uma ab-rogação doutrinária irremediável”.(7) E se têm força normativa,
os princípios regulam também, no campo da ação não normativa, a conduta de governos
(ditando políticas e ações públicas, por exemplo) e governados, destinatários finais das
normas jurídicas.(8)
Ocupemo-nos, no entanto, com a esfera normativa. Ao mesmo tempo em que a
Constituição Federal veda qualquer trabalho antes dos dezesseis anos (art. 7º, XXXIII),
exceto na condição de aprendiz, o art. 5º, da mesma Carta, no inciso IX, assegura a liberdade
de expressão — ao lado da de atividade intelectual, científica e de comunicação — artística,
independentemente de censura e licença.
São normas constitucionais que, em casos como o do trabalho infanto-juvenil artístico,
podem entrar em rota de colisão. Em situações tais haverá a necessidade de o intérprete
conferir supremacia a uma delas, pelo critério de ponderação, aplicando o princípio da
proporcionalidade, ou, pelas mesmas e boas vias, procurar harmonizá-las, não olvidando
uma ou outra. É assim que nos parece possível, excepcionalmente e de forma
individualizada, autorizar o trabalho do artista que ainda não completou dezesseis anos
de idade.(9)
Por outro lado, o dever do Estado com a educação será efetivado, segundo o artigo
208, caput e inciso V, mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Assim, sem perder
de vista que a regra geral é de que ninguém pode começar a trabalhar antes dos dezesseis
anos de idade (exceto o aprendiz, a partir dos catorze), o juiz pode, excepcionalmente —
repita-se à exaustão! —, autorizar o trabalho infantil artístico. E neste caso, em razão da
peculiar condição da criança ou adolescente destinatária, a autorização (ou licença) é
imprescindível.
Não se veda a expressão artística, mas ainda de forma excepcional, em situação tal,
exige-se licença da autoridade judicial. Cumpre-se também, assim, o dever de o Estado
proporcionar acesso a níveis elevados da criação artística, observada, como determina a
própria Carta, a capacidade de cada um.
Alguns poderiam questionar: será possível falar em liberdade de expressão, quando
se trata de uma criança ou adolescente? — A resposta é afirmativa, na medida em que a
autorização, na hipótese, pode ser assecuratória aos pequenos artistas do próprio direito
de desenvolvimento dos seus talentos inatos.
Conquanto entendamos possível já hoje a hermenêutica harmonizadora entre os
artigos mencionados, que nada mais faria do que conferir equilíbrio a essas partes do todo
em que se constitui a Carta Maior, somos forçados a concordar com Erotilde Minharro
quando sugere que o impasse estaria mais bem equacionado se houvesse alteração
constitucional para, “[...] seguindo o exemplo da Convenção n. 138 e da Diretiva n. 33/94
(7) Op. cit., p. 259.
(8) OLIVA, José Roberto Dantas. Op. cit., p. 91.
(9) Cf. a propósito, por todos, ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antonio Galvão. Trabalho artístico da criança e
do adolescente — valores constitucionais e normas de proteção. Revista LTr, São Paulo: LTr, v. 69, p. 148-157, fev. 2005.
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da União Europeia, acrescentar que não se sujeitam à limitação da idade as atividades
artísticas [...]”.(10)
Entretanto, enquanto nenhuma reforma constitucional ocorre, tratemos, aqui, das
normas jurídicas de que já dispomos no Brasil. E em 28 de junho de 2002, após ter o
Presidente da República baixado o Decreto n. 4.134, de 15 de fevereiro do mesmo ano,
entrou em vigor a Convenção n. 138 da Organização Internacional do Trabalho — OIT.
Referida Convenção, adotada em junho de 1973, em Genebra, com vigência internacional
a partir de 1976, só foi aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro pelo Decreto-Legislativo
n. 179, promulgado em 14 de dezembro de 1999. Trata o diploma legal da idade mínima
de admissão ao emprego.
O Decreto presidencial, no seu art. 2º, prescreveu, para adequação às normas do
País, que “para os efeitos do art. 2º, item 1, da Convenção, fica estabelecido que a idade
mínima para admissão a emprego ou trabalho é de dezesseis anos”. Não obstante, no art.
8º, diverso, portanto, do apontado (o que indica que não estaria abrangido pela idade
estabelecida, que tem endereçamento certo), a Convenção n. 138 preceitua:
1. A autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e
de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas
em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho
provida no art. 2º desta Convenção, para finalidades como a participação em
representações artísticas.
2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou
trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido.(11)
Há, aí, inequívoca autorização normativa para permitir trabalho artístico antes de
completados os dezesseis anos de idade, independentemente de haver vinculação a contrato
de aprendizagem (em relação ao qual a idade mínima é de catorze anos, como já salientado
alhures). Fica claro, no entanto, que isto só se dará mediante licença individual, emitida
por autoridade competente, que limitará o número de horas e estabelecerá condições para
o desenvolvimento do trabalho.
Em que plano, porém, devemos posicionar a Convenção n. 138 da OIT?
Para ingressar no ordenamento jurídico com hierarquia de Emenda Constitucional,
tratados e convenções internacionais que disponham sobre direitos humanos precisam ser
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, conforme prescreve o art. 5º, § 3º, da CF/88 (parágrafo
acrescentado pela EC n. 45/04).
Flávia Piovesan, no entanto, muito antes da alteração constitucional, defendia que,
ao dispor, no § 2º do art. 5º, que os direitos e garantias nela expressos não excluem
outros, inclusive decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa
(10) MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2003. p. 64.
A autora também faz referência às atividades esportivas e afins, mas a análise destas exigiria estudo separado, razão por que
optamos por suprimir a menção.
(11) Biblioteca Electrônica de documentos sobre Normas Internacionales del Trabajo. [S.l.]: ILO. ILSE 2004 Cd-Rom.

revista amatra n. 3 2010.pmd

125

02/07/2013, 18:11

126

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

do Brasil seja parte, a Constituição Federal, interpretada a contrario sensu, incluiu, “[...] no
catálogo dos direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte”. Segundo referida autora, “este processo de
inclusão implica na incorporação pelo texto constitucional destes direitos”.(12)
Na mesma linha de raciocínio, Valério de Oliveira Mazzuoli, antes também da aludida
modificação no texto constitucional, restringia um pouco o alcance do parágrafo segundo
do art. 5º da Constituição. Lecionava então:
[...] no caso brasileiro, somente no que se refere aos tratados de direitos humanos é
que se aplicará o primado do Direito Internacional frente ao ordenamento interno,
pois, como se viu, por disposição expressa da Carta de 1988, os tratados internacionais
de proteção dos direitos humanos, à medida em que ratificados, “se incluem” no
nosso ordenamento com status de norma constitucional, e mais que isso, de norma
supraconstitucional.(13)
É bastante controvertida a matéria. Escorado em bibliografia que inclui também os
autores acima, Rafael Dias Marques, acerca da Convenção n. 138 da OIT, é categórico ao
afirmar que “[...] as obrigações contidas nesta norma passaram a ser obrigatórias dentro
do território nacional, sendo que este diploma internacional integrou-se ao direito brasileiro
com força de dispositivo constitucional [...]”.(14)
Vai mais além Dias Marques, sustentando a inconstitucionalidade da modificação que
impõe critérios para conferir status constitucional a Tratados e Convenções Internacionais
sobre direitos humanos:
Conforme exposto, as disposições relativas a direitos humanos são disposições de
caráter substancialmente constitucional, inclusive a constante do art. 5º, § 2º da
CF/88. Assim, a mudança realizada pelo constituinte derivado de 2004, exigindo
aprovação por quorum qualificado dos decretos legislativos que referendem convenções
internacionais concernentes a direitos humanos, a fim de que estas tenham status
constitucional, em contraposição ao conteúdo interpretativo do art. 5º, § 2º, é
flagrantemente inconstitucional, posto que impede a efetivação de direitos e garantias
fundamentais.(15)
Referido autor lembra, porém, haver corrente que sustentava, antes do advento da
EC n. 45/04, que toda e qualquer norma internacional ingressava no ordenamento jurídico
brasileiro com status de lei ordinária, citando dentre seus seguidores Manoel Gonçalves
Ferreira Filho e Alexandre de Moraes. Perfilhando referida corrente, ao discorrer sobre o
ingresso da Convenção n. 138 da OIT no ordenamento pátrio, Erotilde Ribeiro dos Santos
Minharro sentencia:
(12) PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3. ed. atual. São Paulo: Max Limonad,
1997. p. 82.
(13) MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: tratados e direitos humanos fundamentais na ordem jurídica
brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001. p. 54.
(14) MARQUES, Rafael Dias. Trabalho infantil artístico: possibilidades e limites. Disponível em: <http://www.pgt.mpt.gov.br/
images/arquivos/artigo-Trabalho_Infantil_Artistico.pdf> Acesso em: 19 fev. 2010.
(15) Op. cit.
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[...] Não se pode olvidar que, mesmo com a ratificação da Convenção n. 138 da OIT
pelo Brasil tal problema ainda assim persiste, pois ao entrar no ordenamento pátrio
a Convenção possui o mesmo valor de uma lei ordinária que não pode se sobrepor à
Constituição da República.(16)
Fato é, porém, que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e a quem
cabe, em tal condição, dar a última palavra acerca de matérias como esta, tem conferido
prestígio no mínimo supralegal (mas evoluindo para status constitucional, independentemente da exigência contida no § 3º do art. 5º da CF) aos Tratados e Convenções
Internacionais sobre Direitos Humanos.
Em relação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), parece não sobrar dúvida de que a Corte Suprema acabou por outorgar-lhe
hierarquia de Emenda Constitucional com a recente aprovação da Súmula Vinculante
n. 25, que tornou ilícita a prisão do depositário infiel(17), independentemente de qual seja
a modalidade do depósito(18), abarcando, portanto, até mesmo o judicial.
Ora, se o inciso LXVII do art. 5º da Carta estabelece ser vedada a prisão civil por
dívida, mas excepciona de tal vedação o responsável pelo inadimplemento de obrigação
alimentícia e o depositário infiel, a interpretação possível é de que a última exceção foi
revogada pelo art. 7º, § 7º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, para
isto, esta foi equiparada a Emenda Constitucional, pois, de outra forma, o resultado seria
necessariamente diverso.
No Recurso Extraordinário n. 466.343, com voto condutor do Ministro Cezar Peluso,
o novo posicionamento é evidenciado já na ementa, que, ademais, deixa clara a
insubsistência da previsão constitucional e, com mais razão, das normas subalternas. Da
ementa se extrai, também, a redação da nova súmula vinculante:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. DEPÓSITO. DEPOSITÁRIO INFIEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECRETAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. INADMISSIBILIDADE ABSOLUTA.
INSUBSISTÊNCIA DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL E DAS NORMAS SUBALTERNAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, INC. LXVII E §§ 1º, 2º E 3º, DA CF, À LUZ DO ART. 7º,
§ 7º, DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DA
COSTA RICA). RECURSO IMPROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO DO RE N. 349.703 E
DOS HCS NS. 87.585 E 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja
a modalidade do depósito (STF RE n. 466.343-1/SP — Tribunal Pleno, v. u., em 3.12.2008.
Rel. Min. Cezar Peluso. DJe 5.6.2009).(19)
(16) Op. cit., p. 64.
(17) Sobreleva realçar que o STF, anteriormente, reafirmou, por diversas vezes, a possibilidade de prisão do depositário
infiel, que vinha sendo praticada sem maiores questionamentos, especialmente na primeira instância, de modo especial
quando o encargo era judicial.
(18) Súmula Vinculante n. 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
Publicada no DJe n. 238, p. 1, em 23.12.2009 e no DOU 23.12.2009, p. 1. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/Enunciados_1_a_29_e_31_da__Sumula_
Vinculante.pdf> Acesso em: 19 fev. 2010.
(19) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&doc
ID=595444&pgI=1&pgF=100000> Acesso em: 19 fev. 2010.
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Curiosamente, no RE n. 349.703-1/RS, que também serve de precedente para a
Súmula Vinculante n. 25, em que foi relator originário o Ministro Ilmar Galvão (sucedido
pelo Ministro Carlos Britto) e relator para o v. acórdão o Ministro Gilmar Mendes, cujo
julgamento e publicação se deram nas mesmas datas do RE n. 466.343-1/SP, a posição
hierárquico-normativa emprestada ao Pacto de São José da Costa Rica foi a supralegal,
mas abaixo da Constituição. Confira-se:
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS
DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA
DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos —
Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal
para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais
sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo
da Constituição, porém acima da legislação inter
na
mativo supralegal dos
interna
na. O status nor
normativo
tratados inter
nacionais de dir
eitos humanos subscritos pelo Brasil tor
na inaplicável a
internacionais
direitos
torna
legislação infraconstitucional com ele conflitante
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de
adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n. 911/69,
assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n. 10.406/02). (grifos nossos)
[...] (STF RE n. 349.703-1/RS — Tribunal Pleno, v.m., em 3.12.2008. Rel. originário Min.
Ilmar Galvão, sucedido pelo Min. Carlos Britto, que não votou. Rel. para o acórdão
Min. Gilmar Mendes. DJe 5.6.2009).(20)

São exemplos que bastam, para os fins deste estudo, para identificar pelo menos
duas correntes que conduziram ao mesmo resultado (Súmula Vinculante n. 25, no caso),
mas que se funda em distintas proposições.
A primeira (que, pelo teor da Súmula, acabou prevalecente), entende que Tratados
e Convenções Internacionais que versem sobre direitos humanos, uma vez ratificados,
revogam até mesmo disposições constitucionais (inclusive do constituinte originário, como
no caso) que com eles colidirem (insubsistência da previsão constitucional foi a expressão
utilizada no v. acórdão e ementa alhures transcritos).
A segunda corrente não chega a tanto. Confere posição acima da lei aos referidos
tratados e convenções, mas abaixo da Constituição Federal.
Adotada a primeira tese no que respeita à Convenção n. 138 da OIT, estaria derrogada,
em relação especificamente ao trabalho infanto-juvenil artístico, a vedação de admissão ao
trabalho antes da idade de dezesseis anos. Não haveria, sequer, necessidade do raciocínio
hermenêutico de harmonização principiológica antes desenvolvido e nem mesmo o
preconizado estabelecimento da exceção por Emenda Constitucional, embora desejável.
Caso se opte pela segunda corrente, mesmo assim, qualquer regra infraconstitucional
que contrarie a referida Convenção n. 138 da OIT, anterior ou posterior à sua ratificação,
(20) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&doc
ID=595406&pgI=1&pgF=100000> Acesso em: 19 fev. 2010.
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não subsistirá no mundo jurídico. No mais, a possibilidade de superação da vedação
constitucional a partir de interpretação harmoniosa de princípios já foi exposta.
De qualquer modo, no plano infraconstitucional também há previsão de trabalho
infanto-juvenil artístico. O art. 406, I e II da CLT, com redação antiga que clama por
atualização e adequação à realidade contemporânea, permite autorização judicial para o
“menor”(21) (considerado como tal o trabalhador de catorze a dezoito anos, conforme art.
402 do mesmo diploma) trabalhar em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos(22),
cabarés, dancings, estabelecimentos análogos ou em empresas circenses (em funções de
acrobata, saltimbanco, ginasta e outras assemelhadas), desde que: a) a representação tenha
fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral;
e b) que a ocupação seja indispensável à própria subsistência do adolescente ou à de seus
pais, avós ou irmãos, desde que não advenha nenhum prejuízo à sua formação moral.
Tem sido sustentado, com razão, que a parte final (b), correspondente ao inciso II do
referido artigo, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
subverte a ordem natural das coisas. O art. 227 da Constituição Federal, que consagrou
o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, é claro ao estabelecer como
dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar-lhes, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
Referida proteção abrange também a observância da idade mínima para admissão ao
trabalho, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e garantia de acesso
do trabalhador adolescente à escola (art. 227, § 3º, I, II e III, da CF/88). Assim, não se
justifica exceção a toda essa proteção, notadamente em relação à idade, para tão só
transformar o adolescente necessitado em responsável pelo seu próprio sustento ou em
arrimo de família.
Afinal, trabalhar só porque é pobre constitui dupla penalização, na medida que impede
o progresso social e econômico daquele que deveria ser protegido. O correto é que, na
ausência ou impossibilidade de amparo por um daqueles três que têm o dever de proteger
a criança ou adolescente, um dos outros dois o substitua.
Por fim, o art. 149, II, da Lei n. 8.069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente —
ECA, permite que a autoridade judiciária autorize a participação de criança e adolescente
(portanto, em idade inferior inclusive a doze anos) em espetáculos públicos e seus ensaios
e em certames de beleza. Eis o texto legal, com grifos nossos nas partes reputadas mais
relevantes:
(21) Conquanto continue sento utilizado pela CLT, o vocábulo está entre aspas por preferirmos, em casos de identificação
de pessoas com até doze anos incompletos, a designação criança, ou, dos doze aos dezoito anos incompletos, adolescente,
como faz o ECA, afastando qualquer sentido de menoscabo ou minoração desses seres em peculiar condição de desenvolvimento.
(22) A jogatina é proibida no Brasil, sendo vedada até mesmo para adultos.
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Ar
t. 149
Art.
149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante
alvará:
I — [...]
II — a participação de criança e adolescente em:
ios
a) espetáculos públicos e seus ensa
ensaios
ios;
b) certames de beleza
beleza.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre
outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frequência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a
caso, vedadas as determinações de caráte
caráterr geral
geral.
caso

Vê-se que o ECA, a exemplo da Convenção n. 138 da OIT, exige que as decisões
sejam fundamentadas (como, de resto, todas as judiciais devem ser), vedando licenças
generalizadas. Estas, ao contrário, devem ser individuais (caso a caso, conforme prescrito
pelo legislador ordinário).
3 . Participação ou trabalho infanto-juvenil artístico?
Tese interessante vem sendo defendida por alguns estudiosos do tema: a de que a
“participação” a que alude o art. 149, II, do ECA, não é trabalho.
O Ministério Público do Trabalho, por sinal, como fruto de estudo recente
desenvolvido pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de
Crianças e Adolescentes (Coordinfância), editou a seguinte orientação:
ORIENT
AÇÃO N. 1. Autorizações Judiciais para o T
rabalho antes da idade mínima.
ORIENTAÇÃO
Trabalho
Invalidade por vício de inconstitucionalidade. Inaplicabilidade dos arts. 405 e 406 da
CL
T. Inaplicabilidade do ar
t. 149 da CL
T [Leia-se ECA] como autorização para o trabalho
CLT
art.
CLT
de crianças e adolescentes. I — Salvo na hipótese do art. 8º, item I da Convenção n. 138 da
OIT, as autorizações para o trabalho antes da idade mínima carecem de respaldo constitucional
e legal. A regra constitucional insculpida no art. 7º, inciso XXIII [Leia-se XXXIII], que dispõe
sobre a idade mínima para o trabalho é peremptória, exigindo aplicação imediata. II — As
disposições contidas nos arts. 405 e 406 da CLT não mais subsistem na Ordem Jurídica, uma
vez que não foram recepcionadas pela Ordem Constitucional de 1988, a qual elevou à dignidade
de princípio constitucional os postulados da proteção integral e prioridade absoluta (art. 227),
proibindo qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
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dos catorze. III — A autorização a que se rrefer
eferee o ar
art.
efer
t. 149, inciso II, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, não envolve trabalho, mas a simples participação de criança e
de adolescente em espetáculo público e seu ensaio e em certame de beleza.(23) (grifos nossos)

Referida orientação reafirma a regra geral de proibição de trabalho a quem ainda não
completou dezesseis anos (exceto na condição de aprendiz, a partir dos catorze), pois se
reporta ao inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, ressalvando, no entanto, a hipótese prevista
no art. 8º, item I, da Convenção n. 138 da OIT (já transcrito), que trata da possibilidade
de autorização excepcional para o trabalho artístico aos que ainda não completaram a
idade mínima para admissão ao trabalho.
Quando menciona que as disposições contidas nos arts. 405 e 406 da CLT não
foram recepcionadas pela Carta, aparentemente se refere apenas às partes que permitiriam
o trabalho em condições adversas, e não às vedações que lá se contêm (v. g., incisos I e II
do art. 405, inteiramente recepcionados).
Assim, não teriam sido recepcionados, por exemplo, o § 2º do art. 405 e o inciso II
do art. 406, que permitem trabalho de adolescentes em ruas, praças e outros logradouros
ou infanto-juvenil artístico, desde que a ocupação se revele indispensável à própria
subsistência ou de familiares, pelas razões já expostas.
De qualquer modo, a terceira parte (III) da Orientação é a que suscita a questão da
simples participação, que não configuraria trabalho.
O trabalho artístico, agora conforme a Orientação n. 2 do Ministério Público do
Trabalho (que adiante será integralmente transcrita), seria “[...] toda e qualquer manifestação
artística apreendida economicamente por outrem [...]”. Assim, se a autorização a que alude
a Orientação n. 1, III, não envolve “trabalho”, equivale a dizer que a atuação da criança e
adolescente que fosse gratuita traduziria simples “participação”. A dicotomia gera algumas
inquietações.
A primeira delas é que a ausência de remuneração, por si, não pode definir se a
ocupação configura ou não trabalho, na medida em que poderemos encontrá-la, por
exemplo, de forma lícita, em serviço voluntário (Lei n. 9.608/98), que nem sequer gera
vínculo empregatício, ou até mesmo ilícita, como quando se reduz pessoa à condição
análoga à de escravo. Nas hipóteses mencionadas, poderá não haver remuneração, mas,
inequivocamente, existirá trabalho.
Além disto, não se pode olvidar que pequena participação em peça teatral, por
exemplo, com poucos minutos de exibição no palco, pode — e normalmente é! — ter
sido precedida de extenuante trabalho de decoração de texto e ensaios.
De qualquer modo, a própria Convenção n. 138 da OIT não faz distinção entre
trabalho e participação artística, porquanto, no art. 8º, item 1, admite “[...] exceções para
ego ou trabalho [...] para finalidades como a par
ticipação em
a proibição de empr
emprego
participação
representações artísticas” (grifos nossos).
(23) BRASIL. Ministério Público do Trabalho — Procuradoria Geral do Trabalho. Disponível em: <http://www.pgt.mpt.gov.br/
atuacao/trabalho-infantil/orientacoes.html> Acesso em: 19 fev. 2010.
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Da mesma forma, o substitutivo do PLS n. 83/06 (que mais adiante será melhor
estudado), que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para “dispor sobre a
participação artística, desportiva e afim” (grifos nossos), ao excepcionar tais hipóteses da
proibição contida no caput do art. 60 (exatamente aquele que pretende modificar), deixa
evidenciado que a intenção é permitir trabalho artístico em idade inferior à mínima legal
(que é de dezesseis anos e não de catorze, como lá estabelecido), porquanto é disto que
trata o referido artigo do ECA.
Além de no referido substitutivo a par
participação
ticipação em questão estar contemplada na
proposta daquele que seria o novo § 1º do art. 60 do ECA, no inciso II, que seria igualmente
criado pelo projeto que tramita no Senado Federal, há também menção ao “[...] local a ser
exercida a atividade artística, desportiva ou afim”, com alusão ainda (§ 2º) à perda de
validade da autorização em caso de descumprimento da frequência escolar mínima prevista
no art. 24 da Lei n. 9.394/96, num claro indicativo de que de outra coisa não se trata do
que trabalho mesmo.
Assim, conquanto regra de boa hermenêutica recomende que não se empreste a
diferentes vocábulos sentidos unívocos, no caso específico, quer nos parecer, com a devida
vênia dos que pensam de forma contrária, que tanto no art. 149, II, do ECA como no art.
8º, 1, da Convenção n. 138 da OIT e, bem assim, no PLS n. 83/06, sempre que há referência
à participação, está-se falando, na verdade, de trabalho (no caso artístico), ainda que não
remunerado.
Não fosse assim, também, sofreria grande esvaziamento de conteúdo o próprio art.
149, II, do ECA, na medida em que pouco sobraria para ser autorizado, não se concebendo,
por exemplo, necessidade de autorização para o desenvolvimento de peça infantil no âmbito
e para fins escolares.
Por fim, apesar de ser certo que a tese de distinção entre trabalho e participação é escorada
nos mais nobres propósitos, se consagrada doutrinária e jurisprudencialmente ela poderá
transformar-se justamente naquilo que seus autores tanto pretendiam evitar: uma porta
escancarada para a fraude, sob o rótulo de participação artística (desportiva e afins também),
vitimizando crianças e adolescentes. A questão, portanto, merece reflexão aprofundada.
4. Competência para autorizar trabalho artístico infanto-juveni
infanto-juvenill é do juiz do trabalho
Com o advento da EC n. 45/04, que ampliou consideravelmente a competência da
Justiça do Trabalho, o art. 114 da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação:
Ar
t. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
Art.
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;
II — as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III — as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores,
e entre sindicatos e empregadores;
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IV — os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V — os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto
no art. 102, I, o;
VI — as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho;
VII — as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos
de fiscalização das relações de trabalho;
VIII — a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX — outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça
do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho,
bem como as convencionadas anteriormente.
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público,
o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do
Trabalho decidir o conflito.

Finalmente o judiciário trabalhista foi alçado à posição de merecido destaque,
permitindo o constituinte derivado que deixasse de julgar apenas casos de empregados
(desempregados, na absoluta maioria dos casos) e empregadores, para transformá-lo,
efetivamente, naquele ramo do Poder Judiciário cujos propósitos vêm já anunciados no
nome: Justiça do Trabalho (no seu sentido mais amplo).
Sob o pálio desta nova ordem constitucional, já em 2005, em dissertação de mestrado,
conforme salientado na Introdução deste trabalho, defendemos que a autorização para
trabalho artístico infanto-juvenil estaria sob a égide do Juiz do Trabalho, e não mais do
Juiz da Infância e Juventude.
Em abril de 2006, quando a dissertação transformou-se no livro O princípio da proteção
integral e o trabalho da criança e adolescente no Brasil, esta foi a posição então externada:
O art. 406 da CLT estatui, ao fazer remissão às hipóteses previstas no art. 405, § 3º,
a e b, que o “Juiz de Menores” (atualmente, Juiz da Infância e da Juventude) poderá
autorizar o trabalho do “menor” em teatros, cinemas, boates e estabelecimentos
análogos, ou em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e
outras semelhantes, desde que:
I — a representação tenha fim educativo ou a peça da qual vai participar não possa
ser prejudicial à sua formação moral; ou
II — se certifique de que a ocupação seria indispensável à própria subsistência do
adolescente ou à de seus pais, avós ou irmãos e de que não advirá, com a participação,
nenhum prejuízo à sua formação moral.
Questão que se põe para debate é se, após o advento da EC n. 45, tal incumbência
continua sendo do Juiz da Infância e da Juventude ou, como nos parece certo, foi
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transferida para o Juiz do Trabalho, uma vez que, em sua nova redação, o art. 114
da CF diz competir à Justiça Especializada processar e julgar as ações oriundas da
relação de trabalho, sem abrir qualquer exceção.
Por essa nova leitura, a legislação infraconstitucional não foi, no particular,
recepcionada. Advirta-se que o art. 149 do ECA, ao estabelecer (inciso II) a
possibilidade de participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e
seus ensaios ou em certames de beleza, diz que isto poderá ser disciplinado por
meio de portaria ou autorizado mediante alvará, pela “autoridade judiciária”
competente, não afirmando que seria ela o Juiz da Infância e da Juventude.
De qualquer modo, se o fizesse, a exemplo da CLT, o texto do ECA também não teria, salvo
melhor juízo, sido recepcionado. O fato de o descumprimento das normas consolidadas
ser passível de aplicação de penalidades administrativas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (arts. 434 e 438 da CLT) e de os julgamentos destas estarem agora também afetos
à Justiça do Trabalho (art. 114, VII, da CF), reforçam a convicção ora externada.
São impressões, porém, de primeira hora, que merecem análise mais criteriosa,
estando, pois, sujeitas a equívocos e eventual reformulação.(24)
Naquele mesmo ano, no mês de maio, tivemos aprovada tese em sessão plenária do
XIII CONAMAT — Congresso Nacional de Magistrados do Trabalho, realizado em Maceió-AL, ementada nos seguintes termos:
Ementa: A competência para a apreciação do pedido de autorização para o trabalho artístico
e do adolescente nas ruas e praças não é mais do Juiz da Infância e da Juventude e sim do Juiz
do Trabalho, observada, em regra, a vedação de qualquer trabalho por adolescentes com menos
de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos catorze anos.(25)

A tese em questão já havia passado pelo crivo de comissão científica da Associação
dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região (Amatra XV) no Pré-Conamat, realizado na
cidade de Bauru-SP.
Em novembro do mesmo ano, publicamos também o artigo “Autorização para o
trabalho infanto-juvenil artístico e nas ruas e praças — parâmetros e competência exclusiva
do Juiz do Trabalho”, já referenciado. Reafirmando a proposição anteriormente lançada,
de forma mais amadurecida, ressaltamos:
[...] quanto mais nos debruçamos sobre o assunto, mais convencidos ficamos de
que, estando mais familiarizado com questões trabalhistas de toda ordem e níveis e
desenvolvendo visão sociojurídica sobre o tema, não só deve ser, mas agora é, definitivamente, do Juiz do Trabalho a competência para dirimir todas as questões oriundas
das relações de trabalho, das quais não escapam aquelas que envolvem autorização
para trabalho infanto-juvenil, nas situações aqui ventiladas.
(24) OLIVA, José Roberto Dantas. Op. cit., p. 201-202.
(25) O acesso à ementa e à tese encontra-se disponível em: <http://www.anamatra.org.br/hotsite/conamat06/trab_cientificos/
teses_aprovadas.cfm>.
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Não se olvidou ou olvida que a CLT atribui ao “Juiz de Menores” referida competência.
Nem que o art. 149 do ECA, embora se refira apenas a “autoridade judiciária” competente,
sem especificá-la, estipula, no art. 146, que “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”.
Entretanto, o art. 114, I, da Constituição Federal, agora é de clareza solar: tratando-se de relações de trabalho (lato e não mais stricto sensu), compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações que delas se originarem. A expressão relação de trabalho deve
ser entendida como continente, do qual a relação de emprego é apenas conteúdo, ou seja,
gênero que comporta múltiplas espécies, sendo a relação empregatícia só uma delas.
Nada excepcionando a Carta, com ela colidem as regras infraconstitucionais que
outorgam ao Juiz da Infância e da Juventude competência para permissões de trabalho
infanto-juvenil, inclusive o artístico. E na linha do que sustentamos, sempre com a ressalva
de que melhor juízo pode haver e respeitadas opiniões divergentes que ainda não nos
convenceram, a participação de que cuida o art. 149, II, do ECA, configura também trabalho
no sentido lato, podendo ou não haver vínculo empregatício. E vários são os motivos
justificadores da referida competência.
Em primeiro lugar, estando os efeitos do trabalho afetos à Justiça do Trabalho, não
há o que justifique que a autorização que o precede possa ser dada por juiz que, ulteriormente, será incompetente para analisar os seus efeitos.
A questão não é só jurídica, mas até mesmo de lógica. Vejamos:
1. Caso a criança ou adolescente, no exercício de trabalho artístico, sofra eventual
dano moral, a competência para solucionar eventual litígio daí derivado será da Justiça
do Trabalho, a teor do art. 114, VI da Constituição Federal, já transcrito;
2. O contratante de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento que exerça
trabalho artístico pode sofrer fiscalização e sanções administrativas do Ministério do
Trabalho e Emprego, conforme previsão contida nos arts. 434 e 438 da CLT;
3. Se o empregador do artista sofrer penalidade administrativa imposta por órgãos
de fiscalização das relações de trabalho e quiser discuti-la em Juízo, terá também de
fazê-lo perante a Justiça do Trabalho, conforme art. 114, VII, da CF/88; e
4. Na hipótese de sofrer a criança ou adolescente artista acidente no trabalho, trazendo-lhe este consequências danosas, uma vez mais será o Juiz do Trabalho o competente
para dirimir a controvérsia que eventualmente se instaure, por reparação de danos
materiais ou morais, conforme pacificado, aliás, pela Súmula Vinculante n. 22 do STF.
Ora, se em quaisquer destas hipóteses, e até mesmo em outras que agora não são
vislumbradas, será o Juiz do Trabalho o competente para instruir e julgar eventual ação
ajuizada, não há explicação plausível para que as autorizações de trabalho que originaram
tais efeitos tenham sido dadas por quem não poderá apreciá-los, não sendo razoável manter-se a competência do Juiz da Infância e da Juventude, conforme lha atribuem textos
infraconstitucionais.
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Há quem assevere também que, em se tratando de jurisdição voluntária,
tradicionalmente tida como administração pública de interesses (ou direitos) privados,
não haveria propriamente competência a ser aferida, mas simples atribuição, que poderia
ser perfeitamente do Juiz da Infância e da Juventude, conforme prevê a legislação ordinária.
Apontam também os defensores da referida corrente que a Justiça da Infância e da Juventude
está mais aparelhada para a demanda, possuindo inclusive equipe técnica multidisciplinar.
Acerca do primeiro argumento, afirma-se ainda que, ao contrário do que ocorre com
a contenciosa, em que há litígio, na jurisdição voluntária este é inexistente, embora seja
obrigatória a intervenção do Estado-Juiz. Assim, nem de jurisdição autêntica se trataria, e
menos ainda voluntária, porquanto imposta a sua busca pela lei. O Código de Processo
Civil brasileiro, no entanto, ao tratar da jurisdição (Capítulo I, do Título I, do Livro I), já
no seu art. 1º, prescreve:
Ar
t. 1
Art.
1º A jurisdição civil, contenciosa e voluntária
voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o território
nacional, conforme as disposições que este Código estabelece.

O legislador pátrio, portanto, tratou a jurisdição civil como gênero que comporta
duas espécies: contenciosa e civil. E ao analisar, como no caso de autorização para trabalho
infanto-juvenil artístico, qual solução se lhe afigura a mais justa ou menos prejudicial,
estará o juiz sim exercendo parcela da jurisdição. Assim, apesar do respeito devotado à
majoritária corrente mencionada, entendemos que haverá, na hipótese, jurisdição, e que
esta é do Juiz do Trabalho.
No que respeita ao segundo argumento, deficiência estrutural e de pessoal não pode
justificar subtração de competência. Deverá aparelhar-se a Justiça do Trabalho, montando
também equipes técnicas multidisciplinares, para dar cabo desta nova incumbência que
lhe foi cometida pela Constituição Federal.
Conforta, porém, saber que já não estamos mais tão isolados em relação ao tema. Ao
discorrer sobre “Outras competências da Justiça do Trabalho (art. 114, IX)”, no Capítulo
10 de sua obra, Homero Batista Mateus da Silva(26), acerca do alvará de autorização do
trabalho do adolescente, leciona com propriedade:
Está mais do que na hora de uma lei ordinária pôr fim à discussão sobre autorização
excepcional do trabalho da criança e do adolescente.
É evidente que a matéria está afeta à Justiça do Trabalho, visto que seus magistrados
se especializaram não somente no cotidiano das atividades profissionais, mas também
nos fundamentos do direito do trabalho, incluindo-se as várias razões jurídicas,
sociológicas e médicas que impedem a utilização da mão de obra infantil.
Há forte pressão para que alguns trabalhos sejam liberados a crianças de pouquíssima
idade, sobretudo na classe artística e nas práticas desportivas, até mesmo pela privação
econômica vivenciada pelas famílias, mas os danos irreversíveis provocados sobre a
formação física e psíquica desses jovens talentos são muitas vezes superiores aos
(26) SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 112-113. v.
8: justiça do trabalho.
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benefícios, nem sempre sólidos, que poderiam auferir pela exibição pública de suas
habilidades. [...]
Deixar que as próprias partes — no caso, os pais, nem sempre muito zelosos pelos
estudos, e os empreendedores, mais preocupados com o êxito do espetáculo ou do
evento — deliberem sobre o assunto seria o mesmo que não haver proibição nenhuma.
Daí por que o art. 405, § 2º, e o art. 406 da Consolidação das Leis do Trabalho
evocam a necessidade de autorização prévia do “Juiz da Infância e da Juventude”.
Não deixa de ser irônico que a própria lei trabalhistas imputa a competência ao juiz
de direito. Deve ser o único caso em que a CLT regulamenta uma norma trabalhista
e simultaneamente declina da competência judiciária.
Mais adiante, defende o autor alteração legislativa, com expressa anuência do art.
114, IX, da Constituição Federal de 1988, “[...] para fixar na Justiça do Trabalho essa
apreciação”. E pondera(27):
Enquanto a alteração não surge, já existem vozes a sustentar que pelo próprio art.
114, I, da Constituição Federal de 1988 seria possível imputar ao juiz do trabalho
referida autorização, mas nem todos parecem dispostos a executar tão longo raciocínio
para albergar os artistas mirins no âmbito da Justiça do Trabalho. O Superior Tribunal
de Justiça, por exemplo, mantém firme a competência do juiz de direito, corroborando
a “competência da Justiça comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para
processar e julgar ação em que se requer alvará para autorização de trabalho a menor
de idade. (...) A ação tem conteúdo nitidamente civil, tratando-se de procedimento
de jurisdição voluntária” (Conflito n. 98.033, 24.11.2008).
Se o raciocínio aparenta ser longo, o caminho para encurtá-lo, no entanto, já começa
a ser percorrido. O Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques, vice-coordenador da
Coordinfância, tece as seguintes considerações:
O Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA estabelece em seu art. 149, II, a,
competir ao Juiz da Infância e da Juventude (ou quem suas vezes o faça) autorizar a
participação de criança e adolescente em espetáculos públicos (e seus ensaios).
tístico, entendemos que, com a rrecente
ecente
Contudo, em se tratando de trabalho ar
artístico,
alteração constitucional, através da Emenda Constitucional n. 45, que ampliou
a competência da Justiça do T
rabalho, os juízes do trabalho passaram a ter
Trabalho,
competência para conhecer da matéria
matéria, devendo não apenas autorizar, mas fixar
as condições em que este trabalho poderá ser desenvolvido, estabelecendo também,
sanções para o caso de descumprimento.(28) (grifos nossos)
Na Orientação n. 2, que acaba de editar a respeito do trabalho infantil artístico, o
Ministério Público do Trabalho explicita:
ORIENT
AÇÃO N. 2. T
rabalho Infantil Ar
tístico. Pr
oibição Geral para menor
es de 16
ORIENTAÇÃO
Trabalho
Artístico.
Proibição
menores
anos. Excepcionalidades. Condições Especiais. I. O trabalho artístico, nele compreendido
(27) Op. cit., p. 114.
(28) Obra e endereço eletrônico citados.
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toda e qualquer manifestação artística apreendida economicamente por outrem, é proibido
para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do
art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. II. Admite-se, no entanto, a possibilidade de exercício
de trabalho artístico, para menores de 16 anos, na hipótese do art. 8°, item I da Convenção
n. 138 da OIT, desde que presentes os seguintes requisitos: a) Excepcionalidade; b) Situações
Individuais e Específicas; c) Ato de Autoridade Competente (autoridade judiciária do
trabalho)
trabalho); d) Existência de uma licença ou alvará individual; e) O labor deve envolver
manifestação artística; f) A licença ou alvará deverá definir em que atividades poderá haver
labor, e quais as condições especiais de trabalho.(29) (grifos nossos)

E as próprias ações do Ministério Público do Trabalho já começam a traduzir o
entendimento expresso na referida orientação. A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª
Região (Rio de Janeiro), por sua Procuradora Regional do Trabalho, Maria Vitória Süssekind
Rocha, expediu, em 2 de março de 2009, Notificação Recomendatória à empresa Globo
Comunicações e Participações S.A., para que esta, nas hipóteses em que venha a contratar
artistas com menos de 16 anos, observe deveres de conduta que, segundo o documento,
são pressupostos de constituição válida e regular da relação excepcional de trabalho artística,
advertindo-a de que o não cumprimento torna o labor proibido, sujeitando os infratores
às medidas judiciais cabíveis. Eis o que foi recomendado:
1. Somente contratar artistas menores de 16 anos para atuar em manifestações que,
comprovadamente, não possam ser desempenhadas por maiores de 16 anos, considerando que tal hipótese de labor é excepcional, na forma do art. 8º da Convenção
n. 138 da Organização Internacional do Trabalho;
2. Somente contratar artistas menores de dezesseis anos com expressa autorização de
seus representantes legais e mediante concessão de alvará expedido pela autoridade
judiciária do trabalho
trabalho, para cada novo trabalho realizado, na forma do art. 114, I
da Constituição Federal e art. 149, II, parágrafo primeiro do Estatuto da Criança e
do Adolescente;
3. Não permitir a crianças e adolescentes o exercício de trabalho artístico, que possa
ocasionar prejuízos ao seu desenvolvimento biopsicossocial, devidamente explicitados
[sic] em laudo médico-psicológico admissional ou periódico;
4. Garantir matrícula, frequência e bom aproveitamento escolares, como condição
indispensável para a participação em qualquer modalidade artístico[a], devendo-se
apresentar o histórico escolar perante a autoridade judiciária do trabalho
trabalho, que poderá
sugerir reforço escolar a cargo do empregador, se necessário;
5. Garantir que a atividade de trabalho não coincida com o respectivo horário escolar
e nem de qualquer modo impossibilite a participação e o bom desempenho da criança
e do adolescente nas atividades escolares, resguardados os direitos de lazer, repouso,
saúde e alimentação, dentre outros assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal;
6. Garantir a efetiva e permanente assistência médica, odontológica e psicológica,
para os artistas mirins e juvenis, na forma do art. 227 da Constituição Federal;
(29) É possível conferir no endereço eletrônico citado anteriormente.
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7. Não permitir a crianças e adolescentes a realização de trabalho em locais e serviços
perigosos, noturnos, insalubres, penosos, prejudiciais à moralidade e em lugares e
horários que inviabilizem ou dificultem a frequência à escola, nos moldes do art.
405, da Consolidação das Leis do Trabalho, art. 67 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Portaria n. 20, de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego (ou Decreto
n. 6.481, de 2008);
8. Assegurar o depósito de um percentual sobre a remuneração devida, em caderneta
de poupança, aberta em prol dos artistas menores de 16 anos, cuja movimentação só
lhe será permitida quando completar maioridade legal ou mediante autorização
judicial, em casos de comprovada necessidade;
9. Obedecer à jornada e carga horária semanal máximas de trabalho, bem como
intervalos de descanso e alimentação, e ainda as condições gerais em que o trabalho
será realizado, tal como fixados pela autoridade judiciária do trabalho
trabalho, em alvará,
com vistas a se assegurar o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do
adolescente; (grifos nossos)
10. Possibilitar o acompanhamento do responsável legal do artista, ou quem o
represente, durante a prestação do serviço;
11. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários quando presentes, na relação
de trabalho, os requisitos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
Note-se que, em diversos pontos da recomendação, há expressa referência sobre ser
do Juiz do Trabalho a competência para autorizar, ou não, o trabalho infanto-juvenil
artístico. Além disto, na última das considerações introdutórias, o Ministério Público do
Trabalho realça:
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 45/04 transferiu para a competência da
Justiça do Trabalho todo e qualquer litígio que envolva trabalho, incumbindo ao Juiz do
Trabalho a competência para apreciar e julgar também questões de trabalho de criança e
adolescente, inclusive autorizações para o trabalho artístico e similares, observado o art. 8º da
Convenção n. 138 da Organização Internacional do Trabalho.

Ato contínuo, feitas as sugestões já transcritas, a PRT-1 adverte que o descumprimento
da recomendação poderá caracterizar inobservância de norma de ordem pública, podendo
a destinatária ser convocada para esclarecimentos, com possível proposta para firmar termo
de compromisso de ajustamento de conduta, ou, não celebrado este, ser proposta ação
judicial cabível, “[...] visando à defesa da ordem jurídica e de interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a reparação de danos genéricos causados pela conduta ilícita
[...]”, sendo que, tudo isto, sem prejuízo de apuração de responsabilidade nas esferas civil
e criminal.
Em 29 de setembro de 2009, nova Notificação Recomendatória, assinada (além da
Procuradora Regional citada) também pela Procuradora do Trabalho Danielle Cramer, foi
encaminhada, desta vez ao autor Manoel Carlos, concitando-o a, na elaboração dos
personagens para atores menores de 18 anos, observar os deveres de conduta que, com
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pequenas alterações de redação, correspondem àqueles relacionados nos item 1 e 3, que
receberam nova numeração: 1 e 2.
A imprensa noticiou, à época, que a notificação ao novelista teve o objetivo de
modificar a personagem Rafaela, da novela “Viver a Vida”, interpretada pela atriz mirim
Klara Castanho, de 8 anos, que na trama é uma vilã. O receio é que, como criança de
apenas 8 anos de idade, a atriz não tenha discernimento e formação biopsicossocial para
separar o que é realidade daquilo que é ficção.(30)
No âmbito da Coordinfância, o Ministério Público do Trabalho formou, também,
uma “Comissão de Trabalho Infantil Artístico”, composta pelos Procuradores Ana Cláudia
R. Bandeira Monteiro, Ana Lúcia Riani de Luna, Antônio de Oliveira Lima, Mariane Josviak,
Mariza Mazotti de Moraes e Rafael Dias Marques, que redigiu excelente nota técnica que,
além de desenvolver cientificamente o tema, contém estratégia de atuação do órgão, modelos
para Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta e Notificação Recomendatória
e, por fim, proposição de Lei em razão do PLS n. 83 de 2006, em tramitação no Senado
Federal, sobre o qual nos debruçaremos adiante.
Com a referida atuação, o Ministério Público do Trabalho contribui, decisivamente,
para vivificar a corrente doutrinária que já se forma no sentido de assegurar a competência
da Justiça do Trabalho em casos de autorização do trabalho infantil artístico (e de outros
que envolvam trabalho de adolescente), que pode, também, resultar modificação
jurisprudencial no mesmo sentido.
5. T
rabalho infanto-juvenil ar
tístico não é brincadeira. E pode causar danos
Trabalho
artístico
O trabalho infanto-juvenil artístico pode ser tão — e até mais — árduo que muitos
outros em relação aos quais nem se cogita da criação de exceções à regra da idade mínima
de 16 anos para ingresso no mercado de trabalho (salvo para aprendizes, a partir dos 14).
Alguns minutos em cena, como antes salientado, podem representar o resultado de horas
de estudo (para memorização de texto) e ensaios, que causam não apenas estafa física,
mas também mental.
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.
A carreira artística não traduz somente glamour. Implica, também, exaurimento de forças
e, às vezes, prejuízos de ordens diversas. E há relatos de casos preocupantes. Haim Grunspun,
reportando histórias de Hollywood, retrata a vida de Robert Blake, que começou a dançar e
cantar no palco desde os dois anos de idade. Atuou em diversas comédias e ganhou até mesmo
o Emmy pela série de TV “Bareta”. Sobre sua infância, no entanto, teria dito:
(30) Extraída a informação da notícia MPT notifica novelista Manoel Carlos, que está disponível em: <http://prt1.mpt.gov.br/
imprensa/visualizanoticia.php> Acesso em: 30 jan. 2010.
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Eu não era um astro infantil. Eu era um trabalhador infantil. De manhã, minha mãe
me entregava para o estúdio da MGM como um cachorrinho em confiança ... eu era
como a maioria dos artistas mirins. Eu interpretava porque me mandavam. Eu não
gostava. Não era um modo de se viver.(31)
Conforme já tivemos a oportunidade de enfatizar no livro citado, outro drama relatado
por Grunspun(32) foi o de Jackie Coogan, escolhido por Charlie Chaplin para ser o astro
mirim do filme “O garoto”. Tornou-se celebridade e teria ganhado 4 milhões de dólares
quando criança, mas o dinheiro ficou com a mãe e o padrasto. Depois de uma batalha
judicial, acabou fazendo um acordo. Morreu em 1984, lutando por uma lei que obrigasse
os pais de pequenos artistas a depositar num fundo de reserva parte dos ganhos por eles
obtidos.
Como resultado do caso Coogan, segundo Grunspun, o Estado da Califórnia aprovou
a “Lei do Artista Infantil”. Referida lei “prevê que pelo menos 50% do que um pequeno
artista ganha deve ser depositado numa poupança indicada por um juiz, até a criança
alcançar 18 anos de idade”.
A legislação brasileira não contempla previsão semelhante. Haim Grunspun considera
referida lei frágil “porque ela só cobre contratos a longo prazo de filmes, ou longas séries
na televisão e não intervalados”.(33) E conclui: “Forçar um garoto para ser um artista é uma
das piores coisas que podem acontecer a uma criança. Obriga-as a serem adultos quando
ainda são crianças”.
No Brasil, temos também casos drásticos. Exemplifique-se com o de Fernando Ramos
da Silva, que interpretou o personagem que deu nome ao filme “Pixote, a Lei do Mais
Fraco”, de 1981, dirigido por Hector Babenco. Depois do êxito do filme, regressou à
miséria de antes e, sem obter sucesso na carreira de ator, enveredou pelo mundo do crime
e acabou morto a tiros, aos 19 anos de idade, por policiais militares, em 25 de agosto de
1987, numa favela de Diadema.(34)
A televisão brasileira também tem propiciado exemplo de trabalho precoce no mundo
artístico. Quem não admira a graça e a vivacidade de Rafaela, já citada, da novela “Viver
a Vida”, da Rede Globo, interpretada pela atriz infantil Klara Castanho, de apenas 8 anos
de idade? Notícias dão conta que o autor Manoel Carlos teria mudado os rumos da
personagem, que inicialmente seria uma vilã, em razão da notificação recomendatória do
Ministério Público do Trabalho. Entretanto, recentemente, a personagem começou a dar
sinais de que pode estar voltando ao norte originalmente traçado, a despeito da advertência
feita pelo MPT do Rio.
Também a menina Maísa, de todos conhecida, começou a virar estrela aos 3 anos de
idade. Chegou a ter crises de choro no ar, em pelo menos duas ocasiões, durante o programa
dominical de seu empregador, o empresário Silvio Santos, dono do SBT. Assustou-se,
(31) GRUNSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000. p. 68.
(32) Op. cit., p. 67-68.
(33) Op. cit., p. 68.
(34) Melhores informações a respeito disponíveis em: <http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL93382-5605,00.html>.
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bateu a cabeça em uma câmera (acidente do trabalho!) e foi até mesmo colocada em uma
mala. Em razão da inobservância de cuidados básicos com a pequena artista, acabou ela
sendo afastada, pela Justiça, do programa Silvio Santos, embora continue sendo
apresentadora da emissora.
Inteligência e talento não faltam às duas artistas infantis destacadas. A questão que
se põe é se o trabalho e a fama precoces, podem afetar o desenvolvimento de pessoas que,
como elas, trabalham desde crianças.
Em texto escrito para ser apresentado no Seminário sobre trabalho infantil artístico
promovido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região (já mencionado), Tânia
Coelho dos Santos faz algumas reflexões importantes:
[...] Acredito que nos interessa discutir se devemos permitir que crianças participem
de produções artísticas e da indústria do entretenimento organizadas por empresários
adultos. Espero ter deixado claro que a manifestação criativa espontânea da criança
não visa à comunicação e nem quer despertar emoções estéticas ou reflexões de
qualquer tipo. Ela visa a reparar seus sofrimentos e confortá-la. Quem faz do objeto
da arte um meio de despertar a emoção estética, uma forma de crítica social, de
reflexão filosófica, ou, simplesmente, um meio de divertir os outros, são os adultos.
Por essa atividade, em nossa sociedade, algumas pessoas pagam ou recebem dinheiro.
O trabalho artístico faz parte do mercado de trabalho. Quem o desenvolve compra
ou vende trabalho.
Eu perguntaria, da maneira mais ingênua possível: o objeto que a criança cria
espontaneamente tem mercado, se presta a ser comprado ou vendido? Se a resposta
é sim, eu pergunto: quem está autorizado a negociar seu preço? Devemos autorizar
os pais a venderem o produto ou a força de trabalho do seu filho no mercado artístico?
Novamente, se a resposta é sim: como proteger essas crianças da exploração por
parte de seus pais?
Na minha experiência clínica, muitas vezes, recebi mulheres jovens que se tornaram,
prematuramente, modelos no mercado da moda, por instigação de seus pais. Nunca
recebi um único caso proveniente de uma família abastada. Elas provinham de famílias
pobres que esperavam que o sucesso da filha bonita trouxesse benefícios para seus
pais e irmãos. Por essa razão, foram entregues às agências de modelo que as enviaram
para o exterior com 14 anos de idade ou mais. Essas meninas sofrem muito com a
separação precoce e muitas desenvolvem sintomas psicológicos graves. Nesses casos,
o laço entre o trabalho artístico da jovem e a ambição familiar é especialmente claro.
[...](35)
É da mesma autora, que é psicanalista, a afirmação de que “somente com o usufruto
do direito incondicional à irresponsabilidade infantil, uma criança chegará a ser um jovem
e depois um adulto saudável, capaz de amar e trabalhar, contribuindo para a ciência, a
(35) SANTOS, Tânia Coelho dos. Fazer arte não é trabalho infantil: consequências psicológicas e cognitivas do trabalho
precoce. Cartas de Psicanálise, ano 3, v. 3, n. 3, jul. 2008. p. 84-87.
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arte e a civilização”. Defende, ainda, com razão, que criança e adolescente não podem ser
transformados em previdência privada dos pais.
A também psicanalista Cecília Faria, no entanto, atesta que, felizmente, ser um astro
na infância não implica, necessariamente, sofrimento pessoal e perturbações na adolescência
e na vida adulta. Depois de reportar-se a uma lista que, segundo ela, é longa e amarga para
com as crianças que conseguiram alcançar o sucesso, atesta que:
[...] Há casos diferentes desses, de pessoas que, quando crianças, fizeram sucesso
como atores e se tornaram adultos bem-sucedidos dentro e fora dos palcos. São
histórias como a de Maria Adelaide Amaral, que atuou em vários programas infantis
de televisão e é hoje uma escritora conhecida e consagrada. O que faz a diferença?
Não há resposta única. As crianças diferem de uma época para outra, além de não
existirem duas crianças iguais. Mas o depoimento da psicóloga Lídia Aratangy talvez
ilumine algumas facetas da questão. Lidia interpretou a personagem Narizinho na
primeira versão televisiva do Sítio do Picapau Amarelo, exibida pela então Televisão
Tupi, na década de 1930. O Sítio teve inúmeras versões posteriores, mas nenhuma
com o sucesso da primeira, dirigida por Júlio Gouveia, com adaptação de Tatiana
Belinky. Conta Lídia: “Do meu Narizinho, guardo acima de tudo o cuidado extremo
do Júlio Gouveia para com todos nós, principalmente com as crianças. Ele era
psiquiatra e sabia do valor do bom teatro infantil para o desenvolvimento emocional
(não importa que fosse pela TV: era teatro, e dos bons!). Os textos e as falas não
tinham só a função de serem bons para a cena. Tinham também uma função educativa
para seu público infantil (e também para nós, os atores): dar vazão e expressão a
sentimentos e emoções difíceis de expressar, nem sempre louváveis, mas que existem
em todas as crianças. [...] Muito mais tarde, conversando com ele, eu soube que a
escolha das outras personagens que ele me atribuía tinha a ver com a preocupação
de que eu não me confundisse com a menina boazinha e alegrinha que era a Narizinho.
[...] Meu diretor jamais esquecia que eu era criança e que, por mais desenvolta e
competente que me mostrasse em cena, tinha a estrutura emocional da minha idade
cronológica — e devia ser protegida”.
É preciso haver uma equipe de profissionais capaz de reconhecer que criança não é
miniatura de adulto. Além disso, o ator mirim precisa contar com uma família que
não o considere um empreendimento ou uma aplicação para render dinheiro. Precisa
de uma família que não seja gananciosa nem excessivamente vaidosa, que o defenda
dos efeitos nocivos da fama, mantendo sua privacidade e organizando uma vida
longe de holofotes, fotos, assédio e comentários da mídia. Precisa de pais que tenham
discernimento para recusar uma carga excessiva de trabalho, de modo a preservar
um mínimo de regularidade na sua rotina de criança e estudante.(36)
Cabem, aqui também, digressões que já constam em nossa dissertação (e livro) sobre
o trabalho de crianças e adolescentes, que agora reproduzimos.
(36) FARIA, Cecília. Não é brincadeira. Revista Cláudia, n. 7, ano 48, São Paulo: Abril, jul. 2009. p 124-125.
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Conciliar a inocência e as despreocupações próprias da tenra idade com a árdua
responsabilidade do trabalho, ainda que no desempenho de atividade artística, não é tarefa
simples.
De fato, como penetrar no âmago da alma de seres que, não raras vezes, nem sequer
possuem o entendimento necessário para expressar a sua vontade? Existe caminho seguro
para se descobrir as futuras consequências trazidas, por exemplo, em virtude da troca dos
brinquedos pela interpretação, sempre precedida de horas de estudo, concentração e —
sabe-se bem! — cansaço mental?
Por outro lado, como se proibir o desenvolvimento e — por que não? — o aprimoramento de um dom por Deus concedido? Como limitar, pela idade, a expressão de um
talento inato?
Por mais que se tente encontrar, em análise cuidadosa e casuística, o real sentido da
Proteção Integral — pela vedação do trabalho aos que não completaram dezesseis anos ou
concessão de alvará, preservando-se-lhes a liberdade artística — certo é que sempre haverá
margem grande de erro, do qual a principal vítima será justamente aquela a que se tanto
visa a proteger.
6. Regulamentação necessária
A Lei n. 6.533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de
técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências, já no art. 2º, inciso I,
define profissionalmente o artista:
I — Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de
qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios
de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão
pública.
Acrescenta, no parágrafo único, que as denominações e descrições das funções em
que se desdobram as atividades de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões
constarão do regulamento desta lei.
A lei em questão trata desde a exigência de registro prévio no Ministério do Trabalho
e Emprego até sobre a possibilidade de penhor legal de equipamento e de todo o material
de propriedade do empregador quando de obrigações inadimplidas para com os
profissionais a que visa proteger. Estabelece conteúdo obrigatório do contrato, regula
cláusula de exclusividade, trata de contratos por prazo determinado e indeterminado,
utilização de nota contratual, responsabilidade pelo tomador de serviços quando a
contratação se der por intermédio de agência de locação de mão de obra, efeitos do
rompimento antecipado do contrato, estabelece jornada especial, adicional por acúmulo
de função, contratação de figurante e outras.
No art. 12, há disposição, inclusive, acerca da prestação de serviço caracteristicamente
eventual, como tal considerado aquele que não ultrapassar 7 (sete) dias consecutivos,
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vedada a utilização desse mesmo profissional, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, por
essa forma, pelo mesmo empregador.
O Decreto n. 82.385, de 5 de outubro de 1978, regulamenta a referida lei, que
possui um quadro a ele anexo, intitulando e descrevendo as funções em que se desdobram
as atividades de artistas e técnicos em espetáculos e diversões.
O art. 35 da Lei n. 6.533/78 também estabelece que a legislação do trabalho em
geral, aplica-se aos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, exceto naquilo que for
regulado de forma diferente na lei especial.
Entretanto, não há na lei qualquer disposição acerca do trabalho infanto-juvenil
artístico. Bom seria incorporar todas as leis que regulamentam profissões no corpo da
própria CLT. O ideal, mesmo, seria um Código do Trabalho que contemplasse não apenas
relações de emprego, mas relações de trabalho lato sensu, em face da nova competência
ampliada da Justiça do Trabalho.
Assim, parece-nos necessária já a regulamentação, por lei, do trabalho infanto-juvenil
artístico, mas tudo à luz do Princípio da Proteção Integral, positivado no art. 227 da
Constituição Federal e no art. 1º do ECA (como, de resto, em todo o Estatuto), e pelo
prisma da absoluta prioridade que deve ser dirigida à pessoa em peculiar condição de
desenvolvimento. Não sob a ótica dos empresários do cinema, teatro ou televisão e seus
respectivos interesses.
Deve ser observada, por fim, a vontade dos detentores do poder familiar ou
responsáveis legais, desde que não prejudicial.
7. Análise crítica do PLS n. 83/06 e rrequisitos
equisitos essenciais para uma rregulamentação
egulamentação
pr
otetora
protetora
Por ocasião da nossa participação, como expositor convidado, em audiência pública
no Senado Federal, afirmamos que a iniciativa daquela Casa Legislativa era louvável, ao
pretender regulamentar o trabalho infanto-juvenil artístico.
Entretanto, conforme se desenvolvem os trabalhos nas diversas comissões que estão
analisando o Projeto de Lei, um temor fundado começa a surgir: o de que a regulamentação
eventualmente aprovada seja pior do que a sua inexistência.
De autoria do Senador Valdir Raupp, o PLS n. 83/06 pretendia, originalmente, fixar
a idade mínima para o trabalho como ator, modelo e similares, em um único artigo. Eis
como foi apresentado:
Ar
t. 1
Art.
1ºº É vedado o trabalho como ator, modelo e similares, em cinema, teatro, televisão,
anúncios publicitários, de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos de idade, sem
autorização expressa do detentor do poder familiar.
Parágrafo único. Os menores de catorze anos poderão atuar, se judicialmente autorizados.
Art. 2
2ºº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Olvidava o projeto, já de início, que desde a EC n. 20/98 a idade mínima fixada para
o trabalho é de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos catorze.
Assim, no parágrafo único, necessariamente dependeriam de autorização judicial para o
trabalho, nos termos do art. 8º, 1 e 2, da Convenção n. 138 da OIT, aqueles que ainda não
completaram dezesseis, e não catorze anos de idade. Ademais, o detentor do poder familiar
ou responsável legal, ao que nos parece, deve ser ouvido sempre, com mais razão ainda
em relação aos que não completaram catorze anos.
Em 7.10.2009, depois de duas audiências públicas realizadas, a Comissão de
Educação, Cultura e Esportes aprovou o parecer favorável, na forma do substitutivo
oferecido pelo relator, Senador Wellington Salgado.
Na análise do projeto original, o Senador já adianta que não cuidou da constitucionalidade da matéria. Preocupa a visão externada de que “[...] a participação artística do
menor não constitui trabalho em sua natureza, mas sim a livre expressão artística consagrada
no inciso IX, art. 5º, da Constituição Federal”. O temor sobre a dicotomia trabalho/
participação já foi anteriormente exposto, mas ele é maior ainda quando se generaliza
de tal forma a extensão do que seria “participação”, excluindo-a do conceito de trabalho.
A visão de que a atividade artística seria, de certa forma, “[...] prolongadora da infância
por explorar o lado lúdico da vida [...]” nem sempre encontra respaldo na realidade, por
vezes trágica, de pessoas lançadas precocemente no mundo artístico, sendo emblemáticos
os casos anteriormente citados.
Um ponto positivo foi a vinculação à continuidade dos estudos. A remessa da
disciplina da matéria para legislação especificamente voltada à criança e ao adolescente é
alvissareira, mas olvida o projeto alterações necessárias também na CLT, talvez, justamente,
porque o autor do substitutivo não considere “trabalho” a participação artística por ele
mencionada. Eis o novo texto:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 83 (SUBSTITUTIVO), DE 2006
Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a participação artística,
desportivo[a] e afim.
O Congresso Nacional decreta:
Ar
t. 1
Art.
1ºº O art. 60 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
“Art. 60. ...
§ 1º A proibição expressa no caput não alcança a participação artística, desportiva e afim,
desde que haja autorização expressa:
I — dos detentores do poder familiar, para adolescente com mais de quatorze e menos de
dezoito anos de idade;
II — dos detentores do poder familiar, para criança ou adolescente com menos de quatorze
anos de idade, desde que acompanhados por um dos pais ou responsável no local a ser
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exercida a atividade artística, desportiva ou afim. Na ausência do acompanhante, será exigida
autorização judicial.
§ 2º A autorização de que trata o § 1º deixará de ser válida se for descumprida a frequência
escolar mínima prevista no art. 24 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (nr)”
Art. 2
2ºº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em primeiro lugar, qualquer alteração exigiria, de plano, adequação do próprio caput
do art. 60 do ECA ao texto constitucional, pois nele continua constando ser proibido
qualquer trabalho a menores de catorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz,
quando, desde 1998, a idade mínima para admissão ao trabalho é de dezesseis anos,
exceto para aprendiz, a partir dos catorze. E, caso a “participação” mencionada naquele
que, segundo o substitutivo, seria o § 1º do art. 60 do ECA, nem exceção se constituiria,
pois do que o caput trata é de trabalho mesmo. Ademais, a inclusão de “participação”
desportiva no mesmo projeto não é uma boa ideia, porquanto distintas são as situações,
sendo mesmo necessário investigar se tal exceção seria constitucionalmente válida (o que,
dados os limites propostos neste trabalho, não o faremos).
Ignora o substitutivo, a exemplo do PLS original, a idade mínima de dezesseis anos.
Cinge, nos dois incisos, a autorização expressa aos detentores do poder familiar, quando
deveria estendê-la aos responsáveis legais. E, pior, suprime, no inciso II, a exigência de
permissão judicial quando haja autorização expressa dos detentores do poder familiar,
para crianças e adolescentes com menos de catorze anos de idade, quando acompanhados
por um dos pais ou responsável no local a ser exercida a atividade artística, desportiva ou
afim.
A exigência passaria a existir na ausência do acompanhante, o que é de todo absurdo,
porquanto os próprios familiares poderiam ser interessados na exploração, transformando
o artista em fonte de renda e sustento de si próprios.
De qualquer forma, a alteração proposta não subsistiria, ainda que aprovada. É que
afrontaria diretamente a Convenção n. 138 da OIT, art. 8º, I e II. Mesmo que se entenda
que não possui referida Convenção status constitucional, no mínimo a ela seria conferida
hierarquia supralegal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não podendo
suas disposições serem derrogadas por lei ordinária.
Por fim, conquanto o § 2º tenha mérito, a invalidar a autorização caso descumprida
a frequência escolar mínima prevista no art. 24 da Lei n. 9.394/96 (que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional), não estaria, implicitamente, autorizando 25% de
ausência, uma vez que referida frequência mínima é de 75%? Seria razoável que por ser
artista infanto-juvenil a criança ou adolescente tivesse salvo conduto desta natureza? A
resposta é negativa. Melhor seria invalidar a autorização quando houvesse qualquer prejuízo
à educação escolar básica (infantil, fundamental e média).
Por fim, uma modificação de tal natureza seria válida se contemplasse mecanismos
de proteção da criança e adolescente artistas. Haveria necessidade de adequação também
do art. 403 da CLT e, se possível, dos arts. 405 e 406, pois não é mais possível impingir
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dever de autossustentação às crianças e adolescentes pobres, que merecem, sim, atenção
prioritária absoluta e proteção integral. A Lei não pode converter criança ou adolescente
em arrimo de família.
A CLT, no art. 403, parágrafo único, veda o trabalho do “menor” em locais prejudiciais
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e
locais que não permitam a frequência à escola. Referida proibição consecutivamente existiu
na CLT, com pequenas variações de redação e numeração de artigos, mas o trabalho artístico
sempre foi considerado prejudicial. O art. 67, III, do ECA, também veda o trabalho em
locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social de
adolescentes.
O problema é rotular de imorais as atividades artísticas de forma generalizada. E a
CLT o faz, no art. 405, com redação que lhe foi dada pelo DL n. 229/67. Uma nova
legislação protetora precisaria, também, contextualizar o pundonor, o sentimento de pejo,
na sociedade contemporânea, evitando visão preconceituosa e desatualizada. A evolução
dos costumes, se não contemplada na alteração legislativa, pode derivar de interpretação
teleológica que evite a consagração generalizada do trabalho artístico como imoral.
Ideal mesmo seria até mesmo alteração constitucional que incorporasse o disposto
na Convenção n. 138 da OIT, evitando dissenso doutrinário e jurisprudencial.
De qualquer modo, a regulamentação, por via legislativa, deve contemplar proteção
prioritária e integral às crianças e adolescentes. Isto poderia ocorrer em capítulo próprio
da CLT ou no próprio texto da Lei n. 6.533/78.
Haveria de exigir, também, para evitar que o artista infanto-juvenil fosse explorado
por sua própria família, que tem o dever de protegê-lo, abertura compulsória de conta
poupança, que só poderia ser movimentada aos 18 anos, ou antes, excepcionalmente,
com autorização judicial. Mínimo que se reputa razoável para destinação a essa conta
seria de 50% de tudo que fosse auferido.
Isto evitaria a ocorrência de dramas como de Jackie Coogan, astro mirim do filme “O
Garoto”, de Charles Chaplin, já relatado.
Exemplos internacionais existem.
No Estado da Califórnia há uma Lei do Artista Infantil, cognominada “Lei Coogan”,
que destina 50% pelo menos do que ganha o artista a uma poupança, que só poderá ser
levantada ao completar dezoito anos.
Na França, a Lei n. 211-6 trata da salvaguarda sobre os ganhos da criança e
adolescente. Uma parte pode ser retida por seu responsável, mas isto depois de deliberação
de uma comissão especial. O restante deve permanecer depositado em poupança, inclusive
sobre o uso de imagens, até a “maioridade”.(37)
(37) Fonte: informação verbal de Pedro Américo Furtado de Oliveira, OIT/IPEC, durante o Seminário sobre o Trabalho
Infantil Artístico realizada pela ESMPU no Rio de Janeiro.
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Colúmbia Britânica, província do Canadá, dá garantia sobre os ganhos da criança,
sendo que 25% da receita bruta devem ser depositados em um fundo específico. O direito
é independente dos pais.(38)
Sobre a reserva em poupança, existem precedentes legislativos no Brasil. A Lei n.
6.858/80, em seu art. 1º, § 1º, prevê o depósito em caderneta de poupança da cota que
couber ao dependente de empregado falecido com menos de 18 anos. Já a Lei n. 7.644/87
estabelece que adolescentes que vivem em casas-lares ou aldeias assistenciais, sob os
cuidados de Mães Sociais, deverão ter até 30% do que auferirem depositados em conta de
poupança (art. 12, parágrafo único, III).
O legislador deveria construir regras claras, que levassem em conta, inclusive, a
possibilidade de carreira e sucesso efêmeros. Deveria estabelecer, também para o artista
infanto-juvenil, status de empregado, exceto quando a atividade tivesse duração inferior a
uma semana, conforme Lei n. 6.533/78 citada. Isto dificultaria a precarização em relações
ambíguas, podendo ser tratada também a atividade eventual (free lance).
Outras formas de proteção poderiam envolver a necessidade de monitoramento das
condições de trabalho de crianças e adolescentes até os 16 anos, por psicólogo ou equipe
técnica multidisciplinar, com a conscientização, ao contrário do que se prega no substitutivo
do PLS, de que a atividade artística infanto-juvenil é trabalho sim, exigindo tanto ou mais
esforço do que se exige dos adultos.
Estas são apenas algumas sugestões, que requerem amadurecimento e melhor
aprofundamento, para uma legislação realmente protetora.
8. Na ausência de rregulamentação,
egulamentação, o pr
eenchimento de lacunas pela criatividade do
preenchimento
juiz
Mesmo sem a regulamentação mencionada, já é possível ao juiz, do trabalho como
temos insistido, valer-se de hermenêutica de emancipação.
O juiz poderá, ao expedir o alvará, utilizar todos os parâmetros estabelecidos como
ponto de partida para uma legislação protetora, acima mencionados, disciplinando como se
desenvolverá o trabalho, evitando prejuízos à criança e ao adolescente. Pode e deve,
inclusive, autorizado que está pela Convenção n. 138 da OIT, pela CLT e pelo art. 149, II,
do ECA, exigir que parte dos valores (50%, no mínimo, a nosso ver) sejam, independentemente de regulamentação específica, depositados em caderneta de poupança em
nome da criança ou adolescente.
Vale aqui, já neste ponto do trabalho, transcrever, na íntegra, a Orientação n. 2 do
Ministério Público do Trabalho acerca do tema:
ORIENT
AÇÃO N. 2. T
rabalho Infantil Ar
tístico. Pr
oibição Geral para menor
es de 16
ORIENTAÇÃO
Trabalho
Artístico.
Proibição
menores
anos. Excepcionalidades. Condições Especiais. I. O trabalho artístico, nele compreendido
(38) OLIVEIRA, Pedro Américo Furtado de. Informação verbal citada.
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toda e qualquer manifestação artística apreendida economicamente por outrem, é proibido
para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do
art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. II. Admite-se, no entanto, a possibilidade de exercício
de trabalho artístico, para menores de 16 anos, na hipótese do art. 8º, item I da Convenção
n. 138 da OIT, desde que presentes os seguintes requisitos: a) Excepcionalidade; b) Situações
Individuais e Específicas; c) Ato de Autoridade Competente (autoridade judiciária do trabalho);
d) Existência de uma licença ou alvará individual; e) O labor deve envolver manifestação artística;
f) A licença ou alvará deverá definir em que atividades poderá haver labor, e quais as condições
especiais de trabalho. III. Em razão dos princípios da proteção integral e prioridade absoluta,
são condições especiais de trabalho a constar em qualquer alvará judicial que autorize o exercício
de trabalho artístico para menores 16 anos, sob pena de invalidade: a) Imprescindibilidade de
Contratação, de modo que aquela específica obra artística não possa, objetivamente, ser
representada por maior de 16 anos; b) Prévia autorização de seus representantes legais e concessão
de alvará judicial, para cada novo trabalho realizado; c) Impossibilidade de trabalho em caso de
prejuízos ao desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente, devidamente aferido
em laudo médico-psicológico; d) Matrícula, frequência e bom aproveitamento escolares, além
de reforço escolar, em caso de mau desempenho; e) Compatibilidade entre o horário escolar e
atividade de trabalho, resguardos dos direitos de repouso, lazer e alimentação, dentre outros;
f) Assistência médica, odontológica e psicológica; g) Proibição de labor a menores de 18 anos em
locais e serviços perigosos, noturnos, insalubres, penosos, prejudiciais à moralidade e em lugares
e horários que inviabilizem ou dificultem a frequência à escola; h) Depósito, em caderneta de
poupança, de percentual mínimo incidente sobre a remuneração devida; i) Jornada e carga horária
semanal máximas de trabalho, intervalos de descanso e alimentação; j) Acompanhamento do
responsável legal do artista, ou quem o represente, durante a prestação do serviço; k) Garantia
dos direitos trabalhistas e previdenciários quando presentes, na relação de trabalho, os requisitos
dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ressalvadas as aparentes incongruências já manifestadas anteriormente, referida
orientação, na verdade, encampa posição que há muito vimos defendendo, razão pela
qual prazerosamente a adotamos.
9. Conclusão
Algumas considerações, à guisa de conclusão e na forma de síntese, podem ser
apresentadas:
a) A regra geral, mesmo em se tratando de atividade artística, é de que a idade
mínima para ingresso no mercado de trabalho é de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz, a partir dos catorze, conforme previsão contida no art. 7º, XXXIII, da Constituição
Federal;
b) É possível, a partir de hermenêutica harmonizadora dos arts. 7º, XXXIII, 5º, IX e
208, caput e inciso V, todos da CF/88, excepcionalmente, a concessão de autorização judicial
para o trabalho infanto-juvenil artístico para pessoas em peculiar condição de desenvolvimento que ainda não completaram dezesseis anos, mas com observância, sempre, dos
princípios da proteção integral (art. 227 da CF e 1º do ECA) e da absoluta prioridade
(desdobramento daquele), devotados às crianças e adolescentes;
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c) Independentemente da conclusão anterior, para evitar dissenso doutrinário e
jurisprudencial, o ideal seria alteração constitucional que contemplasse, expressamente, a
exceção;
d) Conforme entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, Tratados e
Convenções Internacionais que versem sobre direitos humanos, possuem, no mínimo,
status supralegal. A tendência, inclusive, é de que sejam erigidos — sempre, e não apenas
na hipótese prevista no art. 5º, § 3º, da CF/88 — ao plano hierárquico constitucional. A
pacificar-se a última tese, aparentemente consagrada em julgado que deu origem à Súmula
Vinculante n. 25, a Convenção Internacional n. 138 da OIT já bastaria para considerar
derrogada a idade mínima de dezesseis anos quando se tratar de trabalho artístico;
e) A tese de que a “participação” a que alude o art. 149, II, do ECA, não é trabalho,
preocupa, na medida em que pode representar porta escancarada para o trabalho infanto-juvenil artístico precarizado;
f) A competência para autorizar trabalho artístico infanto-juvenil, como, de resto, de
qualquer outro trabalho que exija permissão, é, desde o advento da EC n. 45/04, do Juiz
do Trabalho, não só por razões jurídicas como de lógica;
g) Observação empírica, passada e presente, demonstra que o trabalho infanto-juvenil
artístico não é brincadeira, podendo causar danos físicos e psicossociais, razão por que
toda cautela é necessária para que haja autorização;
h) O PLS n. 83/06, da forma que se apresenta, não pode prosperar. Existe a necessidade
de regulamentação do trabalho infanto-juvenil artístico, mas ela deve ocorrer de forma
ampla, após profunda reflexão e estudo criterioso de toda a matéria, com observância
sempre da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente e nunca pela ótica
dos economicamente interessados;
i) Qualquer lei que subtraia a exigência de autorização individual para o trabalho
infantil artístico não subsistirá no ordenamento jurídico, por contrariar a Convenção n.
138 da OIT, mais especificamente o art. 8º, I e II;
j) Na ausência de regulamentação legislativa, o juiz (do trabalho, repita-se), conforme
poder-dever que lhe é outorgado pela Convenção n. 138 da OIT, pelo ECA e pela própria
CLT, poderá colmatar lacunas e, usando de criatividade, disciplinar as condições especiais
em que o trabalho será desenvolvido, exigindo, inclusive, para salvaguarda da criança ou
adolescente, dentre outras coisas, acompanhamento por psicólogo ou equipe multidisciplinar, conforme o caso, bem como depósito de quantia em caderneta de poupança do
artista (de no mínimo 50% dos seus ganhos), cujo valor só poderá ser levantado quando
este completar dezoito anos, exceto em caso de autorização judicial;
k) Muitos outros tópicos há por abordar. Mas, para o propósito deste ensaio, já nos
alongamos. Acreditamos que o que aqui está posto servirá de fomento para o debate
respeitoso e saudável, em busca do que melhor atender aos interesses de crianças e
adolescentes que ingressem no mundo artístico.

revista amatra n. 3 2010.pmd

151

02/07/2013, 18:11

152

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

Referências bibliográficas
BIBLIOTECA Electrônica de documentos sobre Normas Internacionales del Trabajo. [S.l.]: ILO.
ILSE 2004. Cd-Rom.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003.
BRASIL. Ministério Público do Trabalho — Procuradoria Geral do Trabalho. Disponível em: <http://
www.pgt.mpt.gov.br/atuacao/trabalho-infantil/orientacoes.html> Acesso em: 19 fev. 2010.
______ . Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/Enunciados_1_a_29_e_31_da__Sumula_Vinculante.pdf>
Acesso em: 19 fev. 2010.
______ . Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=595444&pgI=1&pgF=100000> Acesso em: 19 fev. 2010.
______ . Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=595406&pgI=1&pgF=100000> Acesso em: 19 fev. 2010.
FARIA, Cecília. Não é brincadeira. Revista Cláudia, n. 7, São Paulo: Abril, ano 48, jul. 2009.
GRUNSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000.
MARQUES, Rafael Dias. Trabalho infantil artístico: possibilidades e limites. Disponível em: <http://
www.pgt.mpt.gov.br/images/arquivos/artigo-Trabalho_Infantil_Artistico.pdf> Acesso em: 19 fev. 2010.
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional: tratados e direitos humanos fundamentais na
ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001.
MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo:
LTr, 2003.
OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente
no Brasil. São Paulo: LTr, 2006.
______ . Autorização para o trabalho infanto-juvenil artístico e nas ruas e praças — parâmetros e
competência exclusiva do juiz do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta
Região, Campinas: Escola da Magistratura, n. 28, p. 117-123, jan./jun. 2006.
______ . Revista LTr, São Paulo: LTr, v. 70, p. 1361-1364, nov. 2006.
______ . O vigor, a atualidade e a força normativo-constitucional do princípio da proteção no
Direito do Trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas: Escola da
Magistratura, n. 3, p. 89-111, jul./dez. 2008.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3. ed. atual. São Paulo:
Max Limonad, 1997.
ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antonio Galvão. Trabalho artístico da criança e do
adolescente — valores constitucionais e normas de proteção. Revista LTr, São Paulo: LTr, v. 69,
p. 148-157, fev. 2005.
SANTOS, Tânia Coelho dos. Fazer arte não é trabalho infantil: consequências psicológicas e cognitivas
do trabalho precoce. Cartas de Psicanálise, ano 3, v. 3, n. 3, p. 84-87, jul. 2008.
SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. v: 8: Justiça do Trabalho.

revista amatra n. 3 2010.pmd

152

02/07/2013, 18:11

O TRABALHO INFANTO-JUVENIL À
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL

Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva

Intr
odução
Introdução
O presente estudo tem por objetivo a análise da exploração do trabalho da criança
e do adolescente e sua proteção pelo ordenamento jurídico internacional e pela Constituição
da República Federativa do Brasil.
Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)(1), aproximadamente 200 milhões de crianças trabalham no mundo inteiro. No Brasil, de acordo
com dados de 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2),
aproximadamente 4,5 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, são vítimas
do trabalho infantil.
Como é cediço, diversos fatores contribuem para que crianças e adolescentes
trabalhem, como a falta de estrutura e baixa renda familiar e a dificuldade do acesso à
educação, além de aspectos sociais e culturais da comunidade em que vive o menor.
No entanto, não se pode perder de vista que o ingresso precoce no mercado de
trabalho prejudica o desenvolvimento mental, físico e emocional das crianças e adolescentes,
levando a deficiências em sua educação e formação, seja pelo menor aproveitamento dos
estudos ou, ainda, pelo completo abandono da vida escolar, além de ficarem expostos a
riscos inerentes ao trabalho.
Nesse contexto, e diante de uma breve análise do princípio constitucional da proteção
integral da criança e do adolescente e das principais convenções internacionais sobre o
tema, propõe-se uma reflexão sobre a exploração do trabalho infanto-juvenil.
1. A Constituição da República Federativa do Brasil e o princípio da pr
oteção integral
proteção
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 — antecipando-se à Convenção sobre os
Direitos da Criança de 1989, que consagrou integralmente, no plano internacional, o
(1) Disponível em: <http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang—en/index.htm> Acesso em: 26.10.2009.
(2) Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/comentarios
2008.pdf> Acesso em: 26.10.2009.
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princípio da proteção integral da criança e do adolescente —, dedicou o seu Capítulo VII
à proteção da família, da criança, do adolescente e do idoso, explicitando, no art. 227,
caput, que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

Com isso, tem-se que o princípio da proteção integral à infância e adolescência foi
inequivocamente incorporado pelo ordenamento pátrio, por intermédio da sua Lei Maior,
rigorosamente observado pela derradeira legislação infraconstitucional (v. g. Lei n. 8.069/
90 — Estatuto da Criança e do Adolescente), estatuindo, particularmente em relação ao
trabalho infantil, idade mínima para a admissão ao emprego (art. 7º, XXXIII), garantia de
direitos previdenciários e trabalhistas (art. 227, § 3º, II; art. 7º, XXX e XXXIII), como
também garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola. Nesse contexto, aliás,
ganha peculiar relevância o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da CF), que orienta os demais princípios, como também os próprios direitos e
garantias fundamentais, e, ainda, o princípio da proteção específico das relações do trabalho.
Como é sabido, os princípios jurídicos constituem premissas do sistema normativo
e, hodiernamente, não se restringem ao caráter meramente programático, mas possuem
verdadeira eficácia normativa. Nessa linha, merece destaque a lição de Paulo Bonavides(3),
que, ao conceituar e explanar sobre as três fases distintas pela qual passa a juridicidade
dos princípios, consigna, in verbis:
A normatividade dos princípios, afirmada categórica e precursoramente, nós vamos
encontrá-la já nessa excelente e sólida conceituação formulada em 1952 por Crisafulli:
“Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante
de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e
especificando ulteriormente o preceito em direções mais particulares (menos gerais),
das quais determinam, e portanto resumem, potencialmente, o conteúdo: sejam, pois,
estas efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio
geral que as contém” (...) A juridicidade dos princípios passa por três distintas fases:
a jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista. A primeira — a mais antiga e tradicional
— é a fase jusnaturalista aqui, os princípios habitam ainda esfera por inteiro abstrata
e sua normatividade, basicamente nula e duvidosa, contrasta com o reconhecimento
de sua dimensão ético-valorativa de ideia que inspira os postulados de justiça. (...) A
segunda fase da teorização dos princípios vem a ser a juspositivista, com os princípios
entrando já nos Códigos como fonte normativa subsidiária ou, segundo Gordillo Canas,
como “válvula de segurança”, que “garante o reinado absoluto da lei”. Com efeito,
assinala Gordillo Canas, os princípios entram nos Códigos unicamente como “válvula
de segurança”, e não como algo que se sobrepusesse à lei, ou lhe fosse anterior, senão
que, extraídos da mesma, foram ali introduzidos “para estender sua eficácia de modo
a impedir o vazio normativo”. (...) Os princípios gerais são, a meu ver, normas
fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O nome de princípios
(3) BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 257-272.
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induz em engano, tanto que é velha questão entre juristas se os princípios são ou não
normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as
demais. E esta é a tese sustentada também pelo estudioso que mais amplamente se
ocupou da problemática, ou seja, Crisafulli. (...) A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde aos grandes momentos constituintes das últimas décadas
do século XX. As novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica
dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício
jurídico dos novos sistemas constitucionais. (...) Surgem esses princípios como máximas
doutrinárias ou simplesmente meros guias do pensamento jurídico, podendo cedo
adquirir o caráter de norma de direito positivo. O princípio normativo — observa, por
sua vez, Grabitz — deixa de ser, assim, tão somente ratio legis para se converter em lex;
e, como tal, faz parte constitutiva das normas jurídicas, passando, desse modo, a
pertencer ao Direito Positivo. (g. n.)
Dessa feita, tem-se que a família tem o dever de garantir a integridade física e moral
da criança e do adolescente, até que alcance o seu desenvolvimento completo, assim como
a sociedade possui o dever de respeitar a sua peculiar condição, buscando e disponibilizando
meios para que se implemente a sua efetiva proteção.
Além disso, no âmbito trabalhista, o princípio da proteção integral infanto-juvenil
encontra reforço no princípio da proteção ao trabalhador que orienta as relações laborais,
compreendendo a proteção do direito à profissionalização, do direito a treinamentos para
o trabalho, garantia de acesso à escola, o combate ao trabalho do menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos(4).
2. O trabalho infanto-juvenil à luz do dir
eito inter
nacional
direito
internacional
Os direitos da criança e do adolescente são tutelados pelo ordenamento internacional,
principalmente no que tange à proteção de sua exploração no mercado de trabalho. De
acordo com Barros(5), desde a Conferência de Berlim, em março de 1890, já eram estudadas
as bases para a regulamentação internacional do trabalho do menor.
Cumpre ressaltar que, como bem ponderam Chahad e Santos(6), a OIT não considera
toda forma de atividade econômica realizada por crianças como trabalho infantil,
procurando diferenciar as formas aceitáveis de trabalhos realizados por menores de 17
anos daquelas inaceitáveis e que, portanto, devem ser eliminadas.
Nesse contexto, desde as primeiras assembleias, a OIT adota Convenções e
Recomendações Internacionais sobre o tema. Apenas para exemplificar, podem-se citar as
Convenções n. 78, que dispõe sobre o exame médico de menores em trabalho não
industriais; n. 79, sobre trabalho noturno; n. 128, que alude sobre o peso máximo a ser
transportado; n. 138, sobre a idade mínima para admissão no emprego; n. 142, acerca de
(4) RIBEIRO, Gaysita Schaan. O trabalho infanto-juvenil proibido — prevenção e erradicação. Revista LTr, 73-06, p. 701,
2009.
(5) BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005. p. 519.
(6) CHAHAD, José Paulo Zeetano; SANTOS, Emylli Helmer. O trabalho infantil no Brasil: evolução, legislação e políticas
visando sua erradicação. Revista de Direito do Trabalho, v. 32, n. 124, p. 101, out./dez. 2006.
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políticas e programas de orientação e formação profissional do menor e a n. 182, que
objetiva eliminar as formas mais degradantes de trabalho infantil.
É oportuno enfatizar que os tratados internacionais de direitos humanos, uma vez
ratificados pelo Estado-membro, incorporam-se ao ordenamento jurídico nacional. No
Brasil, o C. Supremo Tribunal Federal, desde 1977, firmou entendimento de que os tratados
internacionais ratificados possuíam força normativa de lei ordinária federal. Todavia, com
o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 349.703 e 466.343, em 3.12.2008, embora
não tenha prevalecido o posicionamento do Min. Celso de Mello, que atribuía valor
constitucional aos tratados, aquela Corte reconheceu o status normativo supralegal dos
tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, tornando inaplicável
qualquer legislação infraconstitucional — anterior ou posterior ao ato de adesão — com
ele conflitante.
Ademais, a OIT, em 1998, emendou sua Constituição, com a edição da “Declaração
relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho”, em que fixou princípios
perenes acerca da proteção e dignidade do trabalhador e elegeu as Convenções
fundamentais, que formam o núcleo central das normas internacionais do trabalho, quais
sejam: liberdade sindical, eliminação do trabalho forçado, não discriminação e idade mínima
e erradicação das piores formas de trabalho infantil. A respeito da validade da aludida
Declaração, convém trazer à lume a exposição de Luciane Cardoso Barzotto, in verbis:
A declaração da OIT de 1998, como fonte de direitos humanos, é parte do jus cogens
pelos princípios enunciados e pela codificação do direito consuetudinário que
representa. Por isso a sua validade e eficácia como norma de ordem pública
internacional independem de ratificação, como já decidiu a Corte Interamericana de
Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça, em situações análogas. Os
princípios reconhecidos pelas nações civilizadas não se encontram unicamente em
tratados internacionais, mas emanam de declarações e diversos instrumentos jurídicos,
que expressam o consenso da comunidade internacional, especialmente quando dizem
respeito à dignidade humana. (BARZOTTO, 2009. p. 842)
Nesse trilhar, diante do seu reconhecimento como diplomas fundamentais da OIT,
faz-se necessário um estudo mais aprofundado das Convenções ns. 138 e 182, que dispõem,
respectivamente, sobre a idade mínima para admissão no emprego e sobre as piores formas
de trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação.
3. Convenção n. 138 da OIT
ego, e
OIT,, sobr
sobree idade mínima para admissão a empr
emprego,
Recomendação n. 146 da OIT
Consoante alhures consignado, há muito, a comunidade internacional esboça
preocupação com a proteção dos direitos da criança e do adolescente, inclusive no que
pertine às medidas obstativas da sua exploração no mercado de trabalho. Nesse contexto,
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) editou a Convenção n. 138, sobre a idade
mínima para admissão em emprego, e a Recomendação n. 146, ambas em 1973, em
Genebra.
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A Convenção n. 138, em verdade, consubstancia valioso diploma internacional sobre
trabalho infantil, à medida que aglutinou todos os princípios e objetivos insertos em
instrumentos anteriormente emanados da OIT, com vista à total erradicação do labor infantil.
Com efeito, logo no art. 1º, preconiza o compromisso do Estado-membro em seguir
uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve,
progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível
adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem.
Em seguida (art. 2º), estabelece que a idade mínima para admissão a emprego ou
trabalho não será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer
hipótese, não inferior a 15 (quinze) anos. Nesse aspecto, sobreleva-se a preocupação com
a educação e formação da criança, essencial ao seu desenvolvimento, que não deve ser
preterida pela precoce ativação laboral.
Por outro lado, sem perder de vista a realidade de Países com economia e educação
não suficientemente desenvolvidos, a Convenção n. 138 faculta a definição, inicialmente,
de uma idade mínima de 14 anos, pelo Estado-membro nestas condições (art. 2º, § 4º),
após consulta às organizações de empregados e de trabalhadores interessadas, se existirem,
estabelecendo, outrossim, a inclusão, em seus relatórios sobre a aplicação da Convenção,
de expressa declaração de que são subsistentes os motivos dessa medida e de que renuncia
ao direito de se valer da disposição em questão a partir de uma determinada data (art. 2º,
§ 5º).
Na mesma linha, em seu art. 5º, a Convenção n. 138 possibilita ao Estado-membro
com economia não plenamente desenvolvida uma limitação inicial do alcance da sua
aplicação, cabendo-lhe especificar, em declaração anexa à sua ratificação, os setores de
atividade econômica ou tipos de empreendimentos aos quais aplicará as disposições da
Convenção, sendo que deverão ser aplicáveis, no mínimo, em relação às atividades de
mineração e pedreira; indústria manufatureira; construção; eletricidade, água e gás; serviços
de saneamento; transporte, armazenamento e comunicações; plantações e outros
empreendimentos agrícolas de fins comerciais, excluindo, porém, propriedades familiares
e de pequeno porte que produzam para o consumo local e não empreguem regularmente
mão de obra remunerada.
Percebe-se, assim, a preocupação quanto à flexibilização dos ditames da Convenção
em vista da realidade econômica e educacional de um Estado-membro ainda em
desenvolvimento, até mesmo a fim de viabilizar a sua adesão, sem, contudo, deixar de
impingir-lhe a busca de melhorias necessárias à abolição do trabalho infanto-juvenil —
real pretensão do diploma internacional.
O art. 6º da Convenção excepciona a sua aplicação em relação (1) ao trabalho
desenvolvido por crianças e jovens em escolas de educação profissional ou técnica ou em
outras instituições de treinamento em geral ou (2) a trabalho feito por pessoas de no
mínimo 14 anos de idade em empresas em que esse trabalho é executado dentro das
condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as organizações de
empregadores e de trabalhadores interessadas, onde as houver, e é parte integrante de: a)
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curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável escola ou instituição
de formação; b) programa de treinamento principal ou inteiramente numa empresa, que
tenha sido aprovado pela autoridade competente; ou c) programa de orientação para facilitar
a escolha de uma profissão ou de uma linha de formação.
A respeito, Oris de Oliveira(7) bem observa que o art. 6º da Convenção exclui de sua
aplicação dois tipos de trabalho, com um elemento comum (vinculação à formação
profissional da criança e do adolescente) e um elemento diferenciador (o local de suas
execuções); com base no elemento diferenciador, a exclusão de aplicação será total quando
o trabalho se realizar em estabelecimento de ensino geral, em escolas técnicas e profissionais,
em instituições de formação profissional, e será parcial quando o adolescente, com mais
de 14 anos, trabalhar em uma empresa em regime de formação profissional dentro de um
programa de aprendizagem.
Ainda, em seu art. 7º, a Convenção n. 138 prescreve que leis ou regulamentos
nacionais podem permitir o emprego ou trabalho de jovens entre 13 e 15 anos em serviços
leves que não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, bem como a sua frequência
escolar, sua participação em programas de orientação profissional ou de formação aprovados
pela autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução recebida. No
caso do Estado-membro com economia e educação ainda não plenamente desenvolvidas
que houver se servido das disposições do § 4º do art. 2º supramencionadas, enquanto
continuar assim procedendo, faculta-se a substituição das idades de 13 e 15 anos pelas
idades de 12 e 14 anos.
No mesmo dispositivo, a Convenção em comento dispõe que leis ou regulamentos
nacionais podem permitir também o emprego ou trabalho de pessoas de, no mínimo, 15
anos de idade e que não tenham ainda concluído a escolarização compulsória, em trabalho
nessas mesmas condições. Mais uma vez, possibilita-se ao Estado-membro que tiver se
utilizado das disposições do § 4º do art. 2º, enquanto continuar assim procedendo,
substituir a idade de 15 anos pela idade de 14 anos. Registre-se que, nesses casos previstos
no art. 7º da Convenção, serão definidas, pela autoridade competente, as atividades em
que o emprego ou trabalho pode ser permitido e, ainda, estabelecido o número de horas
e as condições em que esse emprego ou trabalho pode ser exercido.
No que pertine ao desenvolvimento de emprego ou trabalho que, por sua natureza
ou circunstância em que executado, possa prejudicar a segurança e a moral do jovem, a
Convenção n. 138 estatui que não será inferior a 18 (dezoito) anos a idade mínima para
a sua admissão (art. 3º). Nada obstante, permite que lei ou regulamentos nacionais ou a
autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores
interessadas, se as houver, autorizem emprego ou trabalho a partir da idade de 16 (dezesseis)
anos, desde que estejam plenamente protegidas a saúde, a segurança e a moral dos jovens
envolvidos e lhes seja proporcionada instrução ou formação adequada e específica no
setor da atividade pertinente.
(7) OLIVEIRA, Oris de. A Convenção n. 138 da OIT sobre idade mínima e sua ratificação pelo Brasil. Revista do Ministério
Público do Trabalho, 11: 61-79, 1996.
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Cumpre notar que o art. 4º da Convenção, paralelamente às flexibilizações insertas
nos arts. 2º e 5º em relação aos países sem pleno desenvolvimento econômico e educacional,
estabelece, em linhas gerais, que a autoridade competente poderá, na medida do necessário,
excluir da aplicação da Convenção n. 138 limitado número de categorias de emprego ou
trabalho a respeito das quais se puserem reais e especiais problemas de aplicação.
Nada obstante, o mesmo dispositivo preconiza que não será excluído do alcance da
Convenção o emprego ou trabalho protegido pelo art. 3º (idade mínima para
desenvolvimento de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstância em que
executado, possa prejudicar a segurança e a moral do jovem).
Em relação à Convenção n. 138, releva indicar, finalmente, que o seu art. 8º traz
exceção à regra de idade mínima para admissão ao emprego, para fins tais como participação
em representações artísticas, assinalando, todavia, a necessidade de prévia consulta às
organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, quando houver, bem como
de concessão de licenças individuais, com limitação do número de horas de duração do
emprego ou trabalho.
Importa consignar, ainda, que a Convenção n. 138 foi complementada pela
Recomendação n. 146, a qual, em linhas gerais, pretende a adoção, pelos Estados-membros,
de políticas nacionais voltadas ao pleno emprego de modo a reduzir os níveis de pobreza
das famílias, tornando-se desnecessário o labor desenvolvido por crianças e adolescentes,
facilitando-lhes o ensino e formação profissional; persegue, ainda, a implementação, ainda
que de forma gradual, da idade mínima de dezesseis anos para admissão a emprego.
Derradeiramente, convém enfatizar que a Convenção n. 138 e a Recomendação n.
146 tiveram o seu texto aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro por meio do Decreto
Legislativo n. 179, de 14.12.99, sendo promulgadas pelo Decreto n. 4.134, de 15.2.02,
entrando em vigor, no Brasil, em 28.6.2002, nos termos do seu art. 12, § 3º.
No particular, ao se confrontarem os ditames dos instrumentos internacionais sobre
idade mínima para o labor com a legislação pátria, tem-se que o Brasil, no cenário
internacional, ao menos em relação às prescrições legais locais, encontra-se à frente de
outros países também em busca do desenvolvimento econômico, sobretudo porque o art.
7º, XXXIII, da Constituição Federal, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Aliás, esta garantia constitucional brasileira, em consonância com o ideal buscado
pela OIT acerca da idade mínima para o trabalho (mesmo sendo garantidas, pela própria
Convenção n. 138, algumas flexibilizações a países sem pleno desenvolvimento econômico),
tem despertado críticas por parte de alguns juristas, sobretudo em vista da triste realidade
social, cultural e econômica do Brasil, incompatível com o regramento positivado.
Muito embora este trabalho não tenha a pretensão de aprofundar os debates acerca
da questão e muito menos esposar uma conclusão sobre o acerto ou não da adoção, de
pronto, pelo Brasil, da idade mínima de 16 anos para admissão do jovem ao emprego,
convém trazer a lume, até mesmo a título de reflexão, as relevantes ponderações de José
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Roberto Dantas Oliva(8) ao defender que o limite estabelecido na Constituição Federal
Brasileira deve ser respeitado, in verbis:
A pobreza e a miséria que grassam pelo País levam-nos, por vezes, a concluir que o
trabalho do adolescente com idade inferior a 16 anos seria necessário, muitas vezes, para
assegurar (ou pelo menos contribuir com) a própria subsistência da família. Entretanto,
cabe reeditar pergunta já feita: será que é justo atribuir tal responsabilidade a um
adolescente? Parece evidente que não. Devem ser atacadas as causas do problema, e não,
simplesmente, minimizar os seus efeitos. (...) Até a referida idade [16 anos], deve, na
verdade, preparar-se para a vida, primeiro brincando e, depois, frequentando os bancos
escolares. E é incumbência do Estado garantir-lhe condições para tal. Até porque, como
é cediço, cada vaga ocupada por uma criança ou adolescente, pode representar a subtração
do emprego de um pai de família, gerando um círculo vicioso de miséria.
4. Convenção n. 182 da OIT
es for
mas de trabalho infantil e a ação
OIT,, sobr
sobree as pior
piores
formas
imediata para sua eliminação
A Convenção n. 182 da OIT, sobre a “Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil
e a Ação Imediata para sua Eliminação”, editada pela OIT em 1999, entrou em vigor, no
Brasil, em 2 de fevereiro de 2001, com o depósito do Instrumento de Ratificação pelo
governo brasileiro em 12 de fevereiro de 2000 e sua promulgação pelo Decreto n. 3.597,
de 12 de setembro de 2000, que determinou sua execução e integral cumprimento.
Vale salientar que o mesmo Decreto promulgou, também, a Recomendação n. 190
da OIT que reforçou a necessidade de implementação de medidas visando a erradicação
da exploração do trabalho infanto-juvenil.
Primeiramente, convém rememorar que a Convenção n. 182 foi aprovada pela
Conferência Geral da OIT para complementar a Convenção n. 138 e a Recomendação n.
146 sobre Idade Mínima para Admissão a Emprego, importantes proposições já existentes
na batalha contra o trabalho da criança e do adolescente. Foi editada, ainda, diante da
necessidade de se adotar novos instrumentos para proibição e eliminação das formas
intoleráveis de trabalho infantil, e tendo em vista que algumas delas já eram objeto de
outras compilações internacionais. Surgiu, assim, diante da constatação de que o trabalho
infantil é devido, em grande parte, à pobreza, razão pela qual a solução do problema, a
longo prazo, reside no crescimento econômico sustentado, que conduz ao progresso social,
com mitigação da pobreza e educação universal.
Nesse ínterim, a Convenção sobre a “Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil
e a Ação Imediata para sua Eliminação” determinou, expressamente, que “todo Estado-membro que ratificar a presente Convenção deverá adotar medidas imediatas e eficazes
que garantam a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em regime
(8) OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil. São
Paulo: LTr, 2006. p. 163-164.
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de urgência” (art. 1º), registrando, em seu art. 3º, que a expressão “as piores formas de
trabalho infantil” compreende:
(a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e
tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório,
inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas em
conflitos armados;
(b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de
material pornográfico ou espetáculos pornográficos;
(c) utilização, demanda e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente
para a produção e tráfico de drogas conforme definidos nos tratados internacionais
pertinentes;
(d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados,
são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.
Da análise do supracitado dispositivo, denota-se que a Convenção n. 182 pretendeu
reforçar a necessidade de erradicação de formas intoleráveis de trabalho infantil, como a
escravidão, a prostituição e a produção e tráfico de drogas, e destacar, ainda, que trabalhos
suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança devem ser proibidos e
também eliminados.
Para seu integral e fiel cumprimento, a Convenção transferiu a cada Estado-membro
a definição, pela legislação nacional ou autoridade competente, dos tipos de trabalho a
que se referiam o item “d” do art. 3º (art. 4º), assim como a responsabilidade pela criação
ou adoção de mecanismos apropriados para monitorar a aplicação das suas disposições
(art. 5º), a elaboração e desenvolvimento de programas de ação para eliminar, com
prioridade, as piores formas de trabalho infantil (art. 6º) e a adoção de medidas necessárias
para assegurar a efetiva aplicação e cumprimento das suas disposições, com aplicação de
sanções, inclusive penais (art. 7º).
Por sua vez, a Recomendação n. 190, além de salientar que os programas de ação
mencionados no art. 6º da Convenção n. 182 deveriam ser elaborados em caráter de
urgência (item 2), esclareceu que, ao determinar os tipos de trabalho perigoso a que se
refere o item “d” do art. 3º da Convenção, assim como ao identificar a sua localização, os
Estados-membros deveriam levar em consideração, dentre outras coisas:
(a) trabalhos que expõem a criança a abuso físico, psicológico ou sexual;
(b) trabalho subterrâneo, debaixo d’água, em alturas perigosas ou em espaços
confinados;
(c) trabalho com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos ou que envolvam
manejo ou transporte manual de cargas pesadas;
(d) trabalho em ambiente insalubre que possa, por exemplo, expor a criança a
substâncias, agentes ou processamentos perigosos, ou a temperaturas ou a níveis de
barulho ou vibrações prejudiciais a sua saúde;
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(e) trabalho em condições particularmente difíceis, como trabalho por longas horas
ou noturno, ou trabalho em que a criança é injustificadamente confinada ao
estabelecimento do empregador.
Não se pode olvidar, ainda, que a Recomendação n. 146 da OIT, que dispõe sobre
Idade Mínima para admissão a emprego, promulgada pelo Decreto n. 4.134, de 15.2.2002,
estabeleceu, em seu item 10, que, na definição de cada Estado-membro — determinada
pelo art. 3º da Convenção n. 138, também sobre Idade Mínima — dos tipos de emprego
ou de trabalho que, por sua natureza ou circunstância de execução, pudesse prejudicar a
saúde, a segurança e a moral do jovem, deveriam ser levadas em conta as normas
internacionais pertinentes de trabalho, como as que dizem respeito a substâncias, agentes
ou processos perigosos (inclusive radiações ionizantes), levantamento de cargas pesadas e
trabalho subterrâneo.
Acerca da delegação, à autoridade competente de cada Estado-membro, para
determinar os tipos de trabalhos perigosos, preleciona Ligia Maio Gagliardi Curley(9), Mestre
em Direito Internacional pela Universidade de Genebra:
Tudo isso com base no princípio da boa-fé, que consagra o respeito aos Estados em
relação à sua obrigação de agir de boa-fé para colocar em prática as convenções
ratificadas, nos termos do art. 26 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados.
Por outro lado, fica demonstrada a evolução marcada pelo art. 3º, alínea d, da
Convenção n. 182, ao estipular que os tipos de trabalho particularmente perigosos
devem ser proibidos e eliminados com toda urgência e em todos os setores,
independentemente do nível de desenvolvimento do país.
No Brasil, a Constituição da República Federativa proíbe, expressamente, no inciso
XXXIII do art. 7º, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos,
e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos.
Além do trabalho noturno, assim considerado aquele executado entre as 22 horas de
um dia e as 5 horas do dia seguinte, previsto no § 2º do art. 73, a Consolidação das Leis
do Trabalho definiu as atividades insalubres como aquelas que, por sua natureza, condições
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo
de exposição aos seus efeitos (art. 189), e as atividades perigosas como aquelas que, por
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis
ou explosivos (art. 193), remetendo, em ambos os casos, ao Ministério do Trabalho a
regulamentação das referidas atividades (arts. 190 e 193).
Ademais, no seu capítulo que trata da “Proteção do Trabalho do Menor”, proibiu,
também, o trabalho do menor nos locais e serviços perigosos ou insalubres, “constantes
de quadro para esse fim aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento de Segurança e
(9) CURLEY, Ligia Maio Gagliardi. A proteção internacional dos direitos humanos e o trabalho infantil. Revista do Ministério Público do Trabalho, v. 15, n. 29, p. 110, mar. 2005.
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Higiene do Trabalho” (art. 405, inciso I), atual Secretaria de Inspeção do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Portaria SIT/MTE n. 20, de 13 de setembro
de 2001, com um extenso rol de atividades proibidas aos menores de 18 (dezoito) anos.
Cabe gizar que, nos termos do parágrafo único do art. 1º da referida Portaria, a classificação
dos locais ou serviços como perigosos ou insalubres decorre do princípio da proteção
integral à criança e ao adolescente, não sendo extensiva aos trabalhadores maiores de 18
(dezoito) anos.
Com efeito, não se desconhece a crítica que se faz à Portaria SIT/MTE n. 20/01, que,
na extensa lista de atividades proibidas aos menores de 18 (dezoito) anos, teria extrapolado
seu poder regulamentar, afastando-se dos conceitos legais de insalubridade e periculosidade,
competindo ao Judiciário Trabalhista, após o advento da Emenda Constitucional n. 45/04,
o controle de eventuais excessos em autuações a empregadores e a aferição da legalidade
na caracterização e classificação das atividades como insalubres e perigosas, como bem
pondera Oliva(10).
Contudo, é certo que crianças e adolescentes padecem mais que os adultos em
situações insalubres e perigosas, não se podendo perder de vista o compromisso assumido
internacionalmente pelo Estado Brasileiro de eliminar a escravidão, prostituição, produção
e tráfico de drogas infanto-juvenil, assim como os trabalhos suscetíveis de prejudicar a
saúde, a segurança e a moral da criança, aí incluídos o trabalho noturno, o perigoso e o
insalubre.
Conclusão
Como se pode constatar, a integral proteção da criança e do adolescente na seara
trabalhista foi positivada, dada a sua relevância, pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, que adotou expressamente o princípio da proteção integral da criança
e do adolescente (art. 227) — corolário do consagrado princípio da dignidade humana —,
em que se baseou a derradeira legislação infraconstitucional pátria.
No plano internacional, o repúdio à exploração da criança e do adolescente no
mercado de trabalho, mesmo presente, historicamente, em alguns instrumentos
internacionais (v. g. primeiras Convenções e Recomendações Internacionais da OIT sobre
o tema), ganhou especial relevo com a edição, no ano de 1973, da Convenção n. 138 da
OIT, complementada pela Recomendação n. 146 da OIT, que estabeleceu a idade mínima
de 15 (quinze) anos para admissão a emprego, com a gradual elevação para os 16 (dezesseis)
anos, preconizando, por meio das medidas prescritas, a total erradicação do labor infantil
pelos Países.
Em 1999, complementando os instrumentos internacionais anteriores, a OIT editou
a Convenção n. 182, sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação
imediata para sua eliminação, bem como a Recomendação n. 190, que reforçou a
(10) OLIVA, José Roberto Dantas. Op. cit., p. 181.
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necessidade de implementação de medidas visando a erradicação da exploração do trabalho
infanto-juvenil.
Tais importantes instrumentos foram ratificados pelo Brasil, ingressando no
ordenamento jurídico local com status normativo supralegal, tornando inaplicável qualquer
legislação infraconstitucional — anterior ou posterior ao ato de adesão — com eles
conflitantes.
Desse modo, muito embora não se desconheçam os alarmantes dados estatísticos em
relação à exploração de mão de obra infantil no mundo e no Brasil, na maioria das vezes
executada de maneira penosa, é certo que o arcabouço legislativo, tanto no plano nacional
como internacional, voltado à proteção da criança e do adolescente na seara trabalhista
legitima inúmeras ações, governamentais ou não, para a erradicação do labor infanto-juvenil. Nesse aspecto vale ressaltar a combativa atuação do Ministério Público do Trabalho,
no Brasil, por intermédio de seu Projeto de Atuação Concentrada/2009 — esforço
institucional concentrado, voltado à efetivação das ações ministeriais na área de combate
à exploração do trabalho de crianças e adolescentes, mediante técnica de concentração(11).
Paralelamente, como é cediço e de inevitável abordagem, devem ser implementadas
políticas públicas eficientes que garantam a subsistência das famílias sem a necessidade de
complemento de renda pelas suas crianças, as quais devem permanecer nos bancos
escolares, e que promovam a inserção dos jovens no mercado de trabalho, como profissional,
a partir de 16 (dezesseis) anos ou na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Por fim, não é demais lembrar que, mais do que proteção legal e planejamento
governamental, o combate à precoce inserção da criança e do adolescente no mercado de
trabalho tem que estar culturalmente disseminado na sociedade brasileira, que,
lamentavelmente, continua tolerando, quando não explorando a força de trabalho infantil,
quando deveria, por imperativo legal constitucional, unir esforços contra tal prática.
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EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO BRASILEIRO NO PERÍODO RECENTE E
POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AO MENOR

Márcio Pochmann
O presente artigo tem como objetivo mostrar a evolução do grau de comprometimento
do Brasil para com a erradicação do trabalho dos menores de idade e a criação de condições
mais adequadas para a sua permanência mais prolongada na educação formal.
Para realizar esta tarefa, inicialmente serão apresentadas:
• As principais convenções internacionais sobre trabalho da população que não atingiu
a maioridade para fins de exercício da cidadania e o status do Brasil com relação à
ratificação desses documentos, bem como o status de outros países.
• Em seguida, serão analisados dados que retratam a evolução recente das condições
da população entre dez e dezessete anos de idade em 1998 e 2008 segundo diversos
critérios, dentre os quais incidência de trabalho por faixa etária, gênero, raça, região,
ramo de atividade, jornada de trabalho, entre outros.
No final, são destacadas, de forma pontual, as principais conclusões que se permite
tirar dos dados aqui apresentados.
1. Brasil e os tratados inter
nacionais rrefer
efer
entes à população que não atingiu a
internacionais
eferentes
maioridade legal
A Organização Internacional do Trabalho é a divisão das Nações Unidas responsável
pela regulamentação do trabalho. No âmbito da OIT são elaboradas convenções relacionadas
ao mundo do trabalho e, entre essas convenções existem algumas que são diretamente
relacionadas à redução daqueles que não atingiram a maioridade (preocupadas, de forma
mais direta, com o trabalho infantil)(1), dentre as quais se destacam as Convenções n. 138
sobre a idade mínima de admissão ao emprego, e n. 182 sobre a proibição das piores
formas de trabalho infantil. A Tabela 1 abaixo mostra o status da ratificação dessas
convenções para alguns países.(2)
(1) Recursos sobre Trabalho Infantil — Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.ilo.org/
public/english/support/lib/resource/subject/childlabor.htm> Acesso em: 15 fev. 2010.
(2) África do Sul, Argentina, México, Índia, China, Rússia, Espanha, Alemanha, Finlândia, Estados Unidos e Brasil.
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Tabela 1 — Status da ratificação dos principais tratados sobr
sobree trabalho infantil

Convenção

Convenção n. 138 sobre Idade
Mínima para Admissão a Emprego

África do Sul
Argentina
México
Índia
China
Rússia
Espanha
Alemanha
Finlândia
Estados Unidos
Brasil

Status
Ratificada
Ratificada

Ano
2000
1996

Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada

1999
1979
1977
1976
1976

Ratificada

2001

Convenção n. 182 - Sobre proibição das
piores formas de trabalho infantil e ação
imediata para eliminação
Ano
Status
Ratificada
2000
Ratificada
2001
Ratificada
2000
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada

2002
2003
2001
2002
2000
1999
2000

Fonte: OIT — Programa para a Promoção da Declaração da OIT sobre os princípios fundamentais e direitos do trabalho.(3)
Tabela adaptada pela ASTEP/IPEA.

A Convenção n. 138 sobre a idade mínima de admissão no emprego (1973) não foi
ratificada pelo México, Índia e Estados Unidos. Esses países, no entanto, ainda são
signatários das convenções sobre a idade mínima de admissão ao emprego que existem na
OIT, anteriores à Convenção n. 138. O México é signatário da Convenção n. 58 sobre a
idade mínima de admissão aos trabalhos no mar (1936, revisada), da Convenção n. 112
sobre a idade mínima de admissão ao trabalho no setor da pesca (1959), e também da
Convenção n. 123 sobre o emprego em minas subterrâneas (1965). Os Estados Unidos,
por sua vez, são signatários da Convenção n. 58. Já a Índia é um dos únicos países ainda
signatários da Convenção n. 5 sobre a idade mínima de admissão na indústria, tendo
ratificado também a Convenção n. 123. Os demais países ratificaram a Convenção n. 138,
sendo a Argentina ainda signatária da Convenção n. 58.
Na Convenção n. 182 sobre a proibição das piores formas de tabalho infantil e ações
para a sua imediata eliminação, todos os países da lista são signatários, com exceção da
Índia. Tanto a Convenção n. 138 quanto a Convenção n. 182 são convenções consideradas
fundamentais e compõem a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do
Trabalho.(4)
(3) OIT — Status dos países. Disponível em: <http://www.ilo.org/declaration/follow-up/annualreview/ratificationstatus/
lang-en/index.htm>. Os países selecionados consideraram o quanto eles são paradigmáticos em termos dos direitos de
trabalho e cidadania. Para uma justificativa mais precisa verificar: IPEA: Comunicado da Presidência 15 de novembro
de 2008. Disponível em: <www.ipea.gov.br> (publicações/ comunicados da presidência).
(4) Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho. Disponível em: <http://www.ilo.org/public/english/
standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm> Acesso em: 15 fev. 2010.
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância — UNICEF é responsável por zelar
pelos direitos das crianças, mães e adolescentes. Em 1989 foi firmada a convenção sobre
os direitos da criança e em 2000 foram assinados dois protocolos opcionais para a
convenção. (Tabela 2)
Tabela 2 — Status da ratificação de tratados sobr
eitos da criança
sobree dir
direitos

Convenção

África do Sul
Argentina
México
Índia
China
Rússia
Espanha
Alemanha
Finlândia
Estados Unidos
Brasil

Convenção sobre os
Direitos da Criança
(1989)(5)

Status
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Acesso
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Assinada
Ratificada

Ano
1995
1990
1990
1992
1992
1990
1990
1992
1991
1995
1990

Protocolo Opcional da
Convenção Sobre os
Direitos da Criança sobre
a participação de crianças
em conflitos armados
(2000)(6)
Status
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada
Ratificada

Ano
2009
2002
2002
2005
2008
2008
2002
2004
2002
2002
2004

Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os
Direitos da Criança
relativo à venda de
crianças, prostituição e
pornografia infantis
(2000)(7)
Ano
Status
Acesso
2003
Ratificada
2003
Ratificada
2002
Ratificada
2005
Ratificada
2002
Ratificada
Ratificada
Assinada
Ratificada
Ratificada

2001
2009
2000
2002
2004

Fonte: Coleção de Tratados das Nações Unidas.

A convenção sobre os direitos da criança foi ratificada por grande número de países.
A Índia acedeu à convenção diretamente, enquanto os Estados Unidos apenas assinaram
a convenção, ou seja, aceitaram seus termos, mas não adaptaram a legislação para atender
legalmente ao tratado.
O protocolo opcional sobre a participação de crianças em conflitos armados foi
ratificado pela maioria dos países, mesmo aqueles que não ratificaram a convenção sobre
os direitos da criança, como é o caso dos Estados Unidos. Por outro lado, o também
(5) Nações Unidas — Status da Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: <http://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en> Acesso em: 15 fev. 2010.
(6) Nações Unidas — Status do Protocolo Opcional da Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a Participação de Crianças
em Conflitos Armados (2000). Disponível em: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? src=TREATY&mtdsg_no=IV11-b&chapter=4&lang=en> Acesso em: 15 fev. 2010.
(7) Nações Unidas — Status do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças,
Prostituição e Pornografia Infantis (2000). Disponível em: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY
&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en> Acesso em: 15 fev. 2010.
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importante protocolo opcional sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantil
ainda não foi ratificado pela Rússia e a Finlândia apenas assinou, sem ratificar, ainda, o
tratado.
Diante do panorama apresentado, cabe destacar que a posição brasileira em termos
de adesão aos tratados é bastante moderna e aceita de forma democrática, o que é debatido
em foros multilaterais, sobretudo aqueles que possuem mandatos relacionados às Nações
Unidas. Diante disso, resta verificar como a postura brasileira se reflete em relação às
condições de trabalho para os brasileiros que ainda não atingiram a maioridade.
2. Evolução da incidência de trabalho no Brasil para as populações entr
entree dez e
dezessete anos de idade
Esta seção do estudo pretende avaliar a evolução de características do trabalho da
população entre dez e dezessete anos de idade(8) segundo diversos critérios nos anos
compreendidos entre 1998 e 2008. A escolha sobre essa faixa etária se deveu à
disponibilidade de informações que permitissem comparar de forma correta a evolução da
participação da população que não atingiu a maioridade no mercado de trabalho e, ao
mesmo tempo, apresentar a evolução num período de tempo equivalente a pelo menos
dez anos. Dados sobre condições de trabalho para populações com menos de dez anos de
idade são bastante recentes.
A Tabela 3 apresenta os dados mais fundamentais para efeitos das condições de
atividade da população das faixas etárias entre dez e dezessete anos de idade.
Conforme apontam dados da Tabela 3, ainda existiam, em 2008, mais de 4 milhões
e 300 mil pessoas entre 10 e 17 anos ocupadas no mercado de trabalho brasileiro, dos
quais quase 3 milhões entre 15 e 17 anos de idade e as demais entre 10 e 14 anos de
idade, para essa faixa etária específica. Em 2008, também existia mais um milhão
de pessoas entre 10 e 17 anos na PEA, mas que não estavam ocupadas.

(8) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define como crianças as pessoas até 12 anos de idade incompletos e
como adolescentes os jovens entre 12 e 18 anos de idade. Para efeito legal, é bom frisar que o trabalho para crianças com
idade inferior a dezesseis anos é inconstitucional, salvo na condição de aprendiz, desde que tenha mais de quatorze anos de
idade. O art. 402 da CLT considera menor o trabalhador de 14 a 18 anos, proibindo qualquer trabalho ao menor de 16
anos, salvo na condição de aprendiz, aos 14 anos (art. 403). A CF de 1998 estipulava a idade mínima para o trabalho em
quatorze anos, mas a Emenda Constitucional n. 20, de 12 de dezembro de 1998, elevou a idade mínima para dezesseis anos,
mantendo a ressalva para o trabalho de aprendiz.
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Tabela 3 — População entr
cado de
entree 10 e 17 anos de idade e sua inserção no mer
mercado
trabalho e situação ocupacional em 1998 e 2008
População
População total
Economicamente
ativa
Ocupada
Ocupada/População
Total

10 a 14 anos
17.562.201

2008
15 a 17 anos
10.289.624

Total
27.851.825

10 a 14 anos
16.997.277

1998
15 a 17 anos
10.513.674

Total
27.510.951

1.472.972
1.318.608

3.769.820
2.992.503

5.242.792
4.311.111

2.815.484
2.485.489

4.768.459
3.760.764

7.583.943
6.246.253

7,51

29,08

15,48

14,62

35,77

22,70

Fonte: Microdados das Pnads 1998 e 2008 — IBGE.

Em relação à realidade de 1998, houve uma redução muito expressiva (avaliada
tanto pela PEA quanto pelo total de ocupados), tanto em termos absolutos, quanto em
termos relativos, na incidência do trabalho infantil no Brasil. Avaliando o exercício entre
10 e 14 anos em relação ao total da população nesta faixa etária, cabe constatar que a
relação caiu de 14,6%, em 1998, para 7,5% em 2008. A incidência do trabalho é menor
na faixa entre 10 e 14 anos do que entre 15 e 17 anos(9) e em ambas declinou nos dez anos
entre 1998 e 2008.
É preciso, ainda, avaliar outros aspectos da incidência do trabalho infantil e do
adolescente no Brasil, procurando investigar a evolução recente do mesmo segundo
particularidades regionais, segundo sexo, local de domicílio, cor/raça, jornada de trabalho
e setor de atividade. (Tabela 4)
A Tabela 4 reúne essas características para o ano de 2008. Seus dados revelam, em
primeiro lugar, que as populações entre 10 e 14 anos de idade do sexo masculino
representam cerca de dois terços do total dos que trabalham, a mesma proporção também
atinge a população entre 15 e 17 anos. Em termos de origem de domicílio, porém, existe
uma diferença entre as faixas etárias: no caso da faixa entre 10 e 14 anos, é maior a
proporção de oriundos da zona rural e, no caso de 15 a 17 anos, a proporção da zona
urbana prevalece (71,5% contra 28,5% da rural).

(9) Apesar de, a rigor, na faixa etária entre 15 e 17 anos não haver ilegalidade no exercício do trabalho (desde que aqueles,
dentro dessa faixa, e com menos de 16 anos, sejam aprendizes — algo que os dados, na forma como foram aqui organizados,
não permitem avaliar), presume-se que a incidência de trabalho nessa faixa etária revele uma precariedade social que se
deveria combater. Por isso, vale também avaliar a evolução da incidência de trabalho nesta faixa etária. Conforme os dados
avaliados neste estudo vão demonstrar, a situação social, econômica e familiar desses jovens entre 15 e 17 anos que trabalham é mais precária do que a da média dos jovens desta faixa etária que não trabalham e não procuram trabalho (ou seja,
que estão fora da PEA).
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Cerca de um terço daqueles entre 10 a 14 anos que trabalham se autodeclarou “branco”
e os demais se autodeclararam de outras etnias (raças, na terminologia da PNAD). Na
faixa etária de 15 a 17 anos a proporção de brancos é um pouco maior: 40,9%.
Do ponto de vista da distribuição regional, a maior parte se encontra na região
nordeste, especialmente na faixa de 10 a 14 anos; na faixa entre 15 e 17 existe uma
predominância na região sudeste e isto deve estar relacionado a fatores setoriais relacionados
ao exercício do trabalho; ou seja, parece que o maior peso do trabalho agrícola no nordeste,
e o fato de, nessas tarefas, as populações entre 10 a 14 anos terem maior presença, explicam
a maior concentração do trabalho infantil no nordeste e a maior concentração do trabalho
dos adolescentes de 15 a 17 anos na região sudeste. De todo modo, dado o tamanho da
população residente na região norte do país, pode-se também concluir que nessa região
também é elevado o peso do trabalho infantil e de adolescentes.
A distribuição desses jovens e crianças segundo faixas de jornada de trabalho sugere
que a maior parte deles executa trabalho em tempo parcial, o que não mitiga a precariedade
social e econômica que representa a inserção dos mesmos no mercado de trabalho.
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A análise da distribuição setorial desses jovens e crianças reforça alguns dos
comentários acima apresentados. De fato, mais de 50% das populações entre 10 e 14 anos
está ocupada em atividades agrícolas, com cerca de 17% em atividades de comércio (a
maioria em atividades de comércio ambulante) e reparação, restando ainda percentuais
não desprezíveis em serviços domésticos, em serviços de alojamento e alimentação e mesmo
na indústria de transformação. Na faixa etária de 15 a 17 anos, porém, o perfil é bem
diferente, a começar pelo fato de que um percentual bem menor se encontra em atividades
agrícolas (26%), sendo maior nas demais atividades citadas, com destaque para as atividades de comércio e reparação.
A situação em 1998 era bem diferente da observada em 2008 segundos os indicadores
apresentados pela Tabela 5. Nessa tabela revela a mesmas informações para o ano de
1998, e sua inclusão neste estudo convém para discutir as principais modificações ocorridas
nesse intervalo de 10 anos.
Tabela 6 — Distribuição da população economicamente ativa
por idade segundo Unidade da Federação em 2008
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Fonte: Microdados das Pnad 2008 — IBGE.

A principal modificação ocorreu na distribuição setorial, pois em 1998 era maior o
peso das atividades agrícolas. Essa mudança parece ter condicionado outras, notadamente
na distribuição regional, com queda da contribuição da região nordeste (mais intensiva
nessas atividades) em ambas as faixas etárias — notadamente na de 10 a 14 anos, que se
concentra mais justamente em atividades agrícolas.
A Tabela 6 apresenta as informações com um perfil regional. Do ponto de vista das
unidades da federação, os dados de 2008 apresentados na Tabela 6 revelam que o estado
de São Paulo é o que tem o maior número absoluto de crianças e adolescentes na PEA
(quase 900 mil, o que representa 17% do total do Brasil naquele ano), seguido de Minas
Gerais (11,2%) e Bahia (10,1%). Do ponto de vista dos dois intervalos etários avaliados,
percebe-se que, nas UF em que as atividades agrícolas têm maior peso, é maior a proporção
do contingente de 10 a 14 anos na PEA. Enquanto na média brasileira cerca de 28% do
trabalho está concentrado na faixa de 10 a 14 anos (e os 72% restantes na faixa de 15 a
17 anos), em estados das regiões Norte e Nordeste a proporção para a faixa entre 10
e 14 anos atinge até 40% em alguns casos, ou próximo disso na maioria dos casos.
Em estados com uma participação relativamente elevada do setor agrícola e que
também são grandes em dimensão, como por exemplo a Bahia e o Ceará, a contribuição
dos ocupados de 10 a 14 anos para o conjunto brasileiro é expressiva (a Bahia contribuía,
em 2008, com 13% do total de brasileiros de 10 a 14 anos que estavam na PEA e o Ceará,
com 8,6%). Por outro lado, estados de população grande e altamente urbanizados, como
São Paulo e demais da região sudeste, concentravam, juntos, em 2008, cerca de 38% do
total de adolescentes de 15 a 17 anos que se encontravam na PEA (Tabela 6). A Tabela 7
apresenta as mesmas informações para 1998.
A Tabela 7 revela as informações da mesma forma que a anterior, mas para o ano de
1998. A diferença mais expressiva entre 1998 e 2008 é que, em 1998, o peso das atividades
agrícolas era maior (conforme já mencionado em comentários referenciados a outras tabelas
deste estudo) e, portanto, o perfil de distribuição do trabalho infanto-juvenil segundo as
faixas etárias definidas apresentava maior contribuição daquelas compreendidas entre 10
e 14 anos no total (37,1%, enquanto em 2008 passaria a ser de 28,1%). Esse dado resulta
de uma redução mais expressiva, em termos percentuais, do contingente de 10 a 14 anos
do que do número de adolescentes de 15 a 17 anos entre 1998 e 2008.

revista amatra n. 3 2010.pmd

175

02/07/2013, 18:12

176

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

Tabela 7 — Distribuição da população economicamente ativa por idade segundo unidade
da federação em 1998

Fonte: Microdados da Pnad 1998 — IBGE.

A realidade expressa por esses números parece ser resultado da redução do peso das
atividades agrícolas no conjunto da economia brasileira, pois são estas as atividades que,
tradicionalmente, concentram maior número de crianças trabalhando, sendo que os
adolescentes que estão na PEA atuam especialmente (mas não somente) em atividades de
serviços e comércio das áreas urbanas. Do ponto de vista da contribuição de cada unidade
da federação para o conjunto da PEA de 10 a 17 anos não houve uma mudança expressiva
entre 1998 e 2008, ou seja, a evolução respeitou a proporcionalidade anteriormente
existente.
Os efeitos do trabalho precoce, sem dúvida, afetam a frequência à escola, conforme
apontam os dados da Tabela 8.

revista amatra n. 3 2010.pmd

176

02/07/2013, 18:12

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

177

Tabela 8 — População por condições de ocupação e atividade segundo a fr
equência
frequência
escolar por faixa de idade selecionada no Brasil em 2008

-

Fonte: Microdados da Pnad 2008 — IBGE.

A Tabela 8 apresenta informações cruzadas de inserção no mercado de trabalho e
frequência à escola. No caso específico da população entre 10 e 14 anos, os dados de
2008 revelam que cerca de 1,47 milhão estava na PEA e as demais cerca de 16,1 milhões
fora da PEA. Entre as que estavam fora da PEA, cerca de 98% frequentavam escola e, entre
as que não integravam na PEA, menos de 94% frequentavam a escola. Um dado a destacar
também é que cerca de 2% dos menores entre 10 e 14 anos, em 2008, não estavam na
PEA nem tampouco frequentavam escola (elas representavam 318.161, segundo a PNAD
de 2008; no total, o ano de 2008 ainda exibia pouco mais de 400 mil menores fora da
escola).
Analisando-se os dados das populações entre 10 e 14 anos de outra forma, pode-se
também concluir que, entre aquelas que frequentavam escola, cerca de 92% estavam fora
da PEA (ou seja, somente estudavam), enquanto que, entre as que não frequentavam
escola, cerca de 24% estavam na PEA — o que também revela a precariedade social de
menores de idade que trabalham ou que procuram trabalho para ajudar no orçamento
familiar.
Entre populações de 15 e 17 anos, também o fato de estar ou não inserido na PEA
altera a situação escolar, e parece que de forma até mais intensa do que o observado entre
10 e 14 anos. Os dados de 2008 revelam que, entre os adolescentes de 15 e 17 anos que
estavam fora da PEA, cerca de 88,6% frequentavam escola. Isso significa que cerca de
741.759 jovens nesta faixa etária não frequentavam a escola embora não trabalhassem
nem procurassem trabalho (no total, havia ainda mais de 1,6 milhão de jovens entre 15
e 17 anos que não frequentavam escola em 2008).
Entre os jovens que estavam na PEA em 2008, somente 76% frequentavam escola,
o que também significa dizer que quase 900 mil jovens apenas trabalhavam (ou procuravam
trabalho) naquele ano. Dessa forma, entre os que frequentavam escola em 2008, cerca de
66,7% estavam fora da PEA e cerca de 33% estavam na PEA. Pode-se avaliar essa
precariedade da mesma forma quando se percebe que mais da metade dos jovens que não
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estudavam em 2008 estavam inseridos na PEA. A Tabela 9 apresenta os mesmos dados
para 1998.
Tabela 9 — População por condições de ocupação e atividade segundo a fr
equência
frequência
escolar por faixa de idade selecionada no Brasil em 1998

Fonte: Microdados da Pnad 1998 — IBGE.
* Os sem declarações foram eliminados.

A mesma realidade é analisada na Tabela 9, mas neste caso para o ano de 1998. O
primeiro fato que chama atenção na comparação entre os dois anos selecionados é que,
em 1998, havia quase 930 mil menores entre 10 e 14 anos que não frequentavam escola,
uma quantidade bem maior do que viria a ser encontrada dez anos depois.
Do ponto de vista da relação entre trabalho e estudo, a realidade de 1998 também
se revela mais precária ainda do que a que seria encontrada dez anos depois. Em 1998,
não só era maior o percentual dos menores de 10 a 14 anos que se encontravam na PEA,
como também era maior a proporção deles que, encontrando-se na PEA, não estudavam
(cerca de 12% das populações entre 10 e 14 anos). O mesmo vale para os menores entre
15 e 17 anos de idade: em 1998, cerca de 32% dos que estavam na PEA não frequentavam
escola (em 2008, esse percentual era de 24%, conforme apontou a Tabela 8).
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Tabela 10 — Condição de ocupação na semana de rreferência
eferência para pessoas
de 10 anos ou mais de idade por rrendimentos
endimentos médios rreais
eais * segundo
faixas etárias selecionadas para o Brasil em 1998 e 2008

Fonte: Microdados das Pnads 1998 e 2008 — IBGE.
* Valores deflacionados para o período de referência da Pnad de 2008. O deflator utilizado foi o INPC (0,497218).

A análise da evolução e do perfil dos rendimentos revela que a contribuição das
crianças e dos adolescentes para a renda familiar e para a renda domiciliar diminuiu nos
últimos anos. A Tabela 10 mostra que, tomando-se os rendimentos de todas as fontes ou
o rendimento do trabalho principal, houve uma queda no valor real médio no caso da
população entre 10 a 14 anos e um pequeno aumento no caso daquela entre 15 e 17 anos.
Entre 15 e 17 anos, houve um ganho de 12 reais no período, passando de quase 283 para
quase 295 no caso do rendimento do trabalho principal, por exemplo. Deve-se destacar,
porém, que este ganho nem sequer se aproxima do ganho do salário mínimo real ocorrido
no período.
A Tabela 11 mostra a contribuição do rendimento do trabalho principal para a renda
média domiciliar.
Tabela 11 — Contribuição do rrendimento
endimento do trabalho principal para o orçamento
domiciliar no Brasil de 1998 e 2008

Fonte: Microdados das Pnads 1998 e 2008 — IBGE.

No caso do trabalho de populações entre 10 e 14 anos, caiu de 17%, em 1998, para
apenas 13%, em 2008 (no caso de renda mediana, também houve uma redução da
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contribuição). No caso dos menores entre 15 e 17 anos, a contribuição para a renda média
e mediana dos domicílios também diminuiu no período, embora seja sempre maior do
que entre 10 e 14 anos; de todo modo, conforme apontam os demais dados da Tabela 11,
a contribuição dos adolescentes ainda é pequena se comparada com a de adultos entre 18
e 24 anos ou a de adultos maiores de 25 anos.
A Tabela 12 apresenta o rendimento das populações entre 10 e 17 anos de idade no
Brasil.
Tabela 12 — Rendimento do trabalho principal rreal
eal por faixa de idade selecionada por
Grandes Regiões em 1998 e 2008

Fonte: Microdados das Pnads 1998 e 2008 — IBGE.
* Valores deflacionados para o período de referência da Pnad de 2008. O deflator utilizado foi o INPC (0,497218).

Do ponto de vista das diferenças regionais de rendimentos, salta aos olhos que as
crianças e os adolescentes da região nordeste têm rendimento médio real muito inferior à
média nacional e não parecem ter reduzido essa distância no período 1998-2008.
(Tabela 12)
Por fim, mas também importante, as condições de moradia são muito mais precárias
para as crianças e adolescentes que estão na PEA do que para as demais. Ao avaliar as
informações da Tabela 13, os dados não sugerem que a melhoria geral das condições de
moradia verificada entre 1998 e 2008 esteja relacionada à contribuição do trabalho
de menores entre 15 a 17 anos de idade.
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A Tabela 13 mostra diversas melhorias nas condições de moradia dos brasileiros de
10 a 17 anos nesse período, mas estas melhorias ocorreram tanto para os que estavam fora
quanto para aqueles que estavam dentro da PEA. As razões dessas melhorias estão
relacionadas ao acesso mais viável ou mais barato a certos bens de consumo, bem como
a políticas públicas que foram disseminadas nesse período, sendo muito pouco provável
que se devam aos rendimentos que esses jovens e crianças tenham obtido no mercado de
trabalho no período.
Em suma, houve uma importante redução da participação das populações entre dez
e dezessete anos de idade na ocupação ou na condição economicamente ativa. Isso indica
que as políticas de combate ao trabalho infantil ou de estímulo à frequência escolar parecem
estar operando de forma positiva. No entanto, a persistência desse fenômeno ainda em
2008, quando foram apresentados os últimos dados da PNAD/IBGE, revela que a ação
não pode esmorecer e foi atingida a etapa mais complexa, em que é preciso analisar situações
desviantes.
Conclusões
Diante do que foi exposto é possível apresentar um conjunto de conclusões que
pode servir como um guia útil para os próximos anos:
1. A oferta de mão de obra infanto-juvenil no mercado de trabalho brasileiro diminuiu,
em termos absolutos, entre 1998 e 2008, mas ainda é muito expressiva, representando
cerca de 1,5 milhão entre 10 e 14 anos (na PEA) e mais de 3,750 milhões de adolescentes
entre 15 e 17 anos (dados de 2008);
2. Boa parte da queda da oferta desse tipo de mão de obra, entre 1998 e 2008, deve
estar relacionada às mudanças estruturais ocorridas na atividade econômica brasileira,
especialmente a redução do peso relativo das atividades agrícolas no conjunto da economia;
3. Esta redução do peso da atividade agrícola afetou as duas faixas de idade analisadas,
mas seus efeitos foram ainda maiores na faixa entre 10 e 14 anos, pois é maior a proporção
desse grupo que trabalha nessas atividades do que a proporção daqueles entre 15 e 17
anos;
4. As regiões com alto peso de atividade agrícola são as que têm maior proporção de
seus jovens e de suas crianças no mercado de trabalho;
5. A incidência do trabalho infanto-juvenil atrapalha a frequencia escolar e
compromete o futuro profissional do jovem e da criança (sem contar o comprometimento
de outros aspectos da vida, mas que não são objeto deste estudo). A proporção de crianças
e adolescentes que estão na PEA e que não estudam é maior do que a dos que não estão
na PEA;
6. Não há qualquer argumento que possa justificar a exploração do trabalho infanto-juvenil. O trabalho infanto-juvenil fere os mais elementares enunciados dos Direitos
Humanos. De todo modo, mesmo que se quisesse buscar em argumentos estritamente
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econômicos uma justificativa para a exploração do trabalho infantil no Brasil não seria
possível encontrar bons argumentos. Os dados revelam que os rendimentos de crianças e
adolescentes não tiveram evolução real significativa no período entre 1998 e 2008;
7. Da mesma maneira, os dados revelam que a contribuição dos rendimentos de
crianças e de adolescentes para o orçamento familiar sempre foi pequena e continua a ser;
8. A evolução positiva do valor real do salário mínimo no período em tela não
beneficiou o trabalho infanto-juvenil. O papel do aumento expressivo do salário mínimo
real no mercado de trabalho brasileiro, nos anos mais recentes, tem sido exaltado por
muitos estudiosos do tema. Mas esse aumento não alterou a situação dos jovens e das
crianças que foram ao mercado de trabalho. Portanto, para esta forma de trabalho são
necessárias políticas públicas específicas, diferentes daquelas relacionadas ao trabalho de
pessoas em idade adulta. No caso do trabalho infanto-juvenil, o que se espera é que sejam
desenhadas políticas para que essas pessoas sejam retiradas do mercado de trabalho.
É possível afirmar, em suma, que foram realizadas importantes conquistas e essas
conquistas podem ser aferidas com base nos números expostos, mas, de modo algum, é
possível afirmar que as conquistas eliminaram o problema do trabalho infantil ou entre
populações que deveriam, preferencialmente, estar dedicando o seu tempo à escolarização
e à formação para a cidadania. Superar esses obstáculos é fundamental para promover o
desenvolvimento em seus aspectos mais abrangentes.
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TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO:
ATÉ QUANDO?(*)

Maria Zuila Lima Dutra

Intr
odução
Introdução
Este artigo é resultante de pesquisa que realizamos no Estado do Pará, onde a situação
de muitas meninas(1) subjugadas pelo trabalho doméstico não se difere essencialmente de
outras regiões do Brasil e dos chamados países periféricos. Trata-se, como visto, de uma
amostra localizada, demonstrativa de um fenômeno não exclusivamente paraense ou
brasileiro.
Nosso país abriga ambientes de larga exploração infanto-juvenil e apresenta-se, ao
mesmo tempo, como referência a países latino-americanos e de outros continentes, no
combate às diversificadas formas de trabalho degradante impostas àqueles segmentos da
população que ainda não atingiram a idade adulta.
O lado positivo dessa situação contraditória não retira do país a vergonhosa condição
de ser o primeiro na exploração de crianças e adolescentes nas Américas e o segundo no
mundo(2). A constatação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância — Unicef(3) e das
Organizações Não Governamentais — ONGs, ao debater a Convenção dos Direitos da
Criança. Por que isso?
São problemas graves que desafiam as afirmações de cidadania e de dignidade tão
solenemente inscritas em nossa Constituição, clamando a todos os segmentos organizados
da sociedade para uma ação ampla e urgente, objetivando colocar definitivamente o Brasil
no rol das nações civilizadas. Em decorrência dessa realidade, os operadores do Direito
não podem permanecer apegados somente à letra descontextualizada e muitas vezes
insensível da Lei. É óbvio que se faz imperativo conhecer o sentido autêntico da norma,
(*) Baseado no trabalho de pesquisa que resultou no livro: DUTRA, Maria Zuila Lima. Meninas domésticas, infâncias
destruídas: legislação e realidade social. São Paulo: LTr, 2007.
(1) Considerando que 92,71% dos trabalhadores domésticos infantis são do sexo feminino, construímos nosso estudo a
partir da realidade vivenciada por indivíduos subalternizados, com menos de dezoito anos de idade e do sexo feminino.
(2) Disponível em: <www.unicef.org.br> Acesso em: 8.11.2005.
(3) UNICEF — Organismo internacional que desenvolve ações direcionadas para as crianças, os adolescentes e suas
famílias. Trabalha há mais de 50 anos no Brasil, visando promover e defender os direitos das crianças e adolescentes.
Disponível em: <www.andi.org.br> Acesso em: 7.9.2005.
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mas dentro dos contextos em que se desenrolam os fatos sociais nos quais a
norma é aplicada.
1. O pr
oblema e seu contexto no mundo contemporâneo
problema
O trabalho de pessoas em tenra idade vem sendo repudiado desde os primórdios da
humanidade, como descreve Ari Cipola(4) dizendo que “no século 6 a.C., os judeus, de
volta a Jerusalém após o exílio na Babilônia, já se insurgiam contra o destino de seus
filhos, escravizados em troca de alimentos”.
No Brasil, a prática do trabalho infantil é um fenômeno histórico e tem suas raízes
na época do descobrimento, pois os navios que aportaram nos portos brasileiros vinham
carregados de crianças trabalhadoras. Por isso, somente a continuidade do movimento em
defesa dos direitos da criança e do adolescente e de uma ação nacional integrada,
mobilizando toda a sociedade no combate ao trabalho precoce, por meio de parcerias
eficazes entre organizações governamentais e Não governamentais, e mesmo internacionais
como a Organização Internacional do Trabalho — OIT e o UNICEF, serão capazes de
proteger a população infanto-juvenil contra qualquer tipo de negligência, exploração,
violência, crueldade e opressão.
Neste momento, o desafio é demonstrar que todos os esforços contra o trabalho
infantil e para promoção de igualdade entre gêneros e raças oferecem significativos benefícios
às famílias, às comunidades e às sociedades.
Não se trata apenas de pais que querem e precisam do trabalho de seus filhos menores
para o sustento de suas famílias, porque lhes é negado pelas políticas públicas o acesso
aos meios que permitam garantir a satisfação de suas necessidades básicas.
Não se trata apenas de pais que têm no trabalho de seus filhos uma forma de afastá-los das más companhias, tirá-los do ócio, das ruas ou consideram o trabalho preferível a
uma escola de má qualidade.
Trata-se, mais do que tudo, daqueles empregadores e intermediários que se utilizam
do trabalho infantil porque lhes traz mais vantagens econômicas e os pequenos trabalhadores
custam menos e são demitidos mais facilmente, além de serem mais hábeis para o exercício
de certas atividades, enfim.
Convém ressaltar, dentro deste enfoque, a ratificação das Convenções ns. 138 (sobre
idade mínima para admissão ao emprego) e 182 (sobre as piores formas de trabalho
infantil)(5), ambas da Organização Internacional do Trabalho — OIT, ratificadas pelo Brasil,
que representam grandes avanços à efetiva erradicação do trabalho infantil e uma atitude
positiva do poder público brasileiro.
Mas, para que as leis, normas, acordos e compromissos tenham maior eficácia, é
necessário que penetrem na consciência dos brasileiros, que sejam compreendidas por
(4) CIPOLA, Ari. O trabalho infantil. São Paulo: Publifolha, 2001. p. 31-32.
(5) O Decreto Legislativo n. 178/99 aprovou os textos e o Decreto n. 3.597, de 12.9.2000, promulgou no Brasil a Convenção
n. 182 e a Recomendação n. 190 da Organização Internacional do Trabalho — OIT, sobre a proibição das Piores Formas de
Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, concluídas em Genebra, em 17 de junho de 1999.
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todos indistintamente, ao lado da implementação de reformas estruturais que tornem
dispensável o trabalho infantil, sob quaisquer formas e intensidades.
2. O dir
eito de ser criança
direito
Apesar de todos os esforços, o 3º Relatório Nacional Sobre Direitos Humanos constatou
que o trabalho infantil no Brasil quase dobrou em quantidade no ano de 2006 e pouco
mudou até 2008 (Relatório PNAD 2008).
O trabalho de meninas, igualmente como o dos meninos, está presente em todos os
Estados brasileiros, retirando da criança a possibilidade de exercer suas atividades
prioritárias que são: brincar e estudar
estudar.
O Brasil ainda registra 494.002(6) crianças que estão submetidas à exploração no
trabalho doméstico na casa de terceiros e ocupa o 3º lugar no mundo em trabalho infantil
doméstico, de acordo com pesquisa efetivada pela OIT, ficando atrás somente da África do
Sul e da Indonésia(7).
Esses dados são mais preocupantes quando cruzados com os resultados de pesquisas
efetivadas pelo Lumen Instituto de Pesquisa para a Organização Internacional do Trabalho nas
cidades de Belém, Belo Horizonte e Recife. Nessa obra, constata-se que o trabalho infantil
doméstico atinge em cheio as meninas (92,71%), majoritariamente as pardas e negras
(74,7%), as quais ordinariamente provêm de famílias de baixa renda. Trata-se de um retrato
cruel da discriminação social contra crianças pobres, do sexo feminino, pardas e negras
(OIT, 2003, p. 49)(8).
Oriundas de famílias cuja renda não lhes permite emergir da linha da pobreza, filhas
de mães com baixa escolaridade e órfãs de políticas públicas de assistência social que lhes
possibilitem priorizar os estudos e o gozo de sua infância, inúmeras crianças são atiradas
ao mercado de trabalho, que as recebe de braços abertos, aniquilando-lhes o futuro de
forma impiedosa.
Incontestável que algumas formas de trabalho infantil, antes defensáveis ou
simplesmente aceitáveis, como o doméstico
doméstico, hoje são intoleráveis devido ao conhecimento
gerado sobre os danos físicos e mentais que causam às crianças.
3. Falsa solidariedade: pior for
ma de escravidão
forma
A Convenção sobre os Direitos da Criança(9) é considerada o instrumento de direitos
humanos mais aceito em todo o mundo. Foi ratificada por 192 países, — incluindo o
Brasil —, e contém a essência do tratamento que deve ser dispensado aos adolescentes e
às crianças. Sem dúvida, um dos maiores abusos praticados contra os direitos dessas pessoas
(6) Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 7.9.2005.
(7) Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 8.4.2005.
(8) Disponível em: <www.oitbrasil.org.br> Acesso em: 8.4.2005.
(9) Essa Convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com vigência a partir de 20 de novembro de 1989.
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é a exploração do seu trabalho, em virtude das graves consequências que acarretam ao seu
desenvolvimento físico, mental e psicológico, com reflexos no futuro da sociedade.
O que pode ser qualificado como trabalho infanto-juvenil? Segundo a legislação
brasileira são consideradas crianças as pessoas com até doze anos incompletos, e
adolescentes os indivíduos entre doze e dezoito anos incompletos. Assim, qualquer trabalho
desenvolvido por integrantes dessa camada da população, que provoque estresse físico ou
psicológico, a exemplo das atividades nas ruas ou em lugares inadequados, ou em situação
de perigo físico ou mental, ou ainda na realização de serviços domésticos ou qualquer
outra atividade que lhe retire o tempo para brincar e estudar, não pode continuar sendo
aceito normalmente pela sociedade deste século XXI.
O Unicef(10) estabelece que o trabalho infanto-juvenil adquire características de
exploração quando envolve atividade em período integral; muitas horas de trabalho;
atividade que provoque excessivo estresse físico, emocional ou psicológico; atividade e
vida nas ruas em más condições; remuneração inadequada; responsabilidade excessiva;
atividade que impeça o acesso à educação; serviço que comprometa a dignidade e a
autoestima da criança, como escravidão ou trabalho servil e exploração sexual; atividade
prejudicial ao pleno desenvolvimento psicológico.
Muito embora a 1ª Lei de proteção do trabalho infanto-juvenil no Brasil tenha sido
editada em 1890, esta continuou sendo aceita por governos e pela sociedade até meados de
1980, quando a questão passou a ser percebida pela opinião pública. A grande modificação
ocorreu entre 1994 e 1995, com a criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, e com o surgimento de programas de renda mínima, como o Bolsa-Escola, em face das denúncias publicadas pela imprensa nacional e internacional.
Alguns debates têm sido travados em torno da distinção entre trabalho infanto-juvenil
tolerado e não tolerado. A propósito, a Recomendação sobre Eliminação do Trabalho Infantil
da OIT (junho 1997), preparatória sobre o tema na Assembleia Geral em 1998, destaca o
combate às formas mais intoleráveis de exploração do trabalho de crianças e adolescentes.
A Conferência de Oslo, ocorrida de 27 a 30 de outubro de 1997, editou uma Agenda de
Ação, ressaltando as formas mais intoleráveis de trabalho. De igual modo, a Declaração da
Assembleia Geral da OIT (de 1998), que foi submetida à de 1999, refere-se às piores
formas de trabalho infantil (em suas diversas modalidades) que devem ter preferência no
combate(11).
Apesar de a sociedade tolerar alguns tipos de trabalho infanto-juvenil, como o
doméstico na casa de terceiros, filiamo-nos à corrente daqueles que entendem que todos
são intoleráveis, por ser inadmissível que o combate a esse tipo de exploração fique em
segundo plano, por representar danos irreparáveis à vida das crianças.
O trabalho infantil doméstico é aquele realizado no domicílio de terceiros, remunerado
ou não, e consiste, em geral, em lavar e passar roupas, cozinhar, promover a limpeza da
casa e, muitas vezes, cuidar de animais (gato, cachorro, passarinho, etc.) e também dos
filhos dos patrões (na condição de babá).
(10) Disponível em: <www.educaraemrevista.ufpfr.br/arquivos> Acesso em: 7.9.2005.
(11) Disponível em: <www.amatra1.com.br/artig/artigo2.htm> Acesso em: 7.9.2005.
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Embora o trabalho doméstico esteja presente em todas as estatísticas de exploração
da mão de obra infanto-juvenil, ainda são escassos os instrumentos para promover o
levantamento real do problema. Não identificamos políticas públicas claras e específicas
para reprimir tal prática. Existem tentativas nesse sentido, mas o que predomina ainda são
as ações isoladas em algumas cidades brasileiras, a exemplo de Belém, Soure e Salvaterra
(as duas últimas no Arquipélago do Marajó), no Estado do Pará, bem como em Salvador,
Recife e Belo Horizonte(12).
As crianças trabalhadoras domésticas, regra geral, são meninas que dificilmente
recebem pagamento pelo que fazem, que trabalham em longas jornadas, não têm acesso
à educação, além do que muitas delas ainda são abusadas sexualmente por pessoas da
casa em que trabalham. Com certeza esta é a pior forma de escravidão da modernidade
porque compromete o futuro da sociedade e, consequentemente, do país. E, por ser
desenvolvido dentro de casa, o trabalho infantil doméstico é difícil de ser fiscalizado e,
por conseguinte, erradicado.
Muitas pessoas que exploram a mão de obra infanto-juvenil dentro de suas casas
proclamam estar ajudando uma família de baixa renda, oferecendo alternativa para combater
a pobreza. Nossa pesquisa confirmou que essas meninas estão sendo vítimas de explorações,
de humilhações e de violação de todos os direitos que compõem o conceito de cidadania.
É preciso mudar urgentemente essa visão. Para tanto, devemos lutar sabendo que
em nossa realidade estão presentes profundas marcas de nosso passado colonial e
escravocrata, que dificultam as mudanças necessárias à construção desse novo tempo.
Quando as crianças deixam as suas famílias para morar em casas de estranhos é até
um alívio para os seus pais, considerando que passam a ter teto e comida garantidos,
reduzindo as despesas com relação ao número de pessoas para alimentar. Mas, nesse tipo
de trabalho, há situações muito graves, a exemplo da denúncia feita pelo Conselho Tutelar
de Breves, no Pará, relativamente à região do arquipélago de Marajó, que em 1988
denunciou que, todos os anos, mais de mil meninas da região eram vendidas ou doadas
para famílias de Belém, com as quais iam na condição de empregadas domésticas.
O pagamento mensal se resumia à roupa e comida e os abusos sexuais eram comuns.
As meninas eram impedidas de frequentar a escola e, muitas vezes, nem à rua podiam sair.
Diante de tal situação, muitas conseguiam fugir. Entretanto, na impossibilidade de voltar
para as suas famílias, acabavam se prostituindo nas ruas de Belém.
É lamentável constatar que essa realidade continua presente no Estado do Pará, apesar
dos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, da variedade de normas
protetoras da criança e do adolescente existentes em nosso ordenamento jurídico e da
atuação eficiente de diversos órgãos internos e externos no combate ao trabalho infantil
doméstico.
(12) Apud VIVARTA, Veet (coord.). Crianças invisíveis — o enfoque da imprensa sobre o trabalho infantil doméstico e
outras formas de exploração. São Paulo: Cortez, 2003. p. 37.
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4. Legislação e rrealidade
ealidade social
Indiscutível que no Brasil a criança e o adolescente estão juridicamente amparados
com o manto da pr
proteção
especial, de acordo com dispositivos insertos na
oteção integral e especial
Constituição Federal (arts. 1º, III, 227 e 228), no Estatuto da Criança e do Adolescente —
ECA (arts. 1º/6º, 60/63, 65, 67 e 69) e na Consolidação das Leis do Trabalho — CLT
(arts. 390, 402, 406/407, 408, 428/434 e 439/440). Essa proteção inclui garantia de absoluta
prioridade, acesso à escola e vedação expressa à exploração da mão de obra infantil.
Infelizmente o amparo jurídico não está em consonância com a realidade social.
O trabalho infanto-juvenil doméstico faz parte de um ciclo de exploração que, na
visão de muita gente, representa um ato solidário. Na verdade, o que acaba acontecendo,
na maioria dos casos, é que as crianças submetidas a esse tipo de trabalho dificilmente
recebem condições para se desenvolverem plenamente (intelectual e emocionalmente),
por serem privadas de acesso à escola e por ficarem longe do ambiente familiar. É sabido
que quando uma pessoa muda de um lugar para outro ou de uma família para outra,
espera inconscientemente que os seus valores a acompanhem. Ocorre que, ao serem
deslocadas de suas referências culturais mais claramente definidas e delimitadas pelo espaço
físico, as meninas acabam vivendo momentos de tensão e de estranhamento, inclusive na
esfera de valores(13). Desse modo, como não alterar os valores culturais trazidos do seio de
sua família?
Outra constatação diz respeito ao fato de que as meninas trabalhadoras acordam e se
levantam mais cedo que seus empregadores, preparam o café da manhã, limpam a casa e
muitas vezes ainda conduzem as crianças da família para a escola, que, na maioria das
vezes, não lhes é dado o direito de frequentar.
Estudo efetivado pela OIT demonstrou que além dos riscos a que estão expostas
essas trabalhadoras, destacam-se os maus tratos psicológicos e físicos, alimentação inferior
à da família para quem prestam serviços, além da possibilidade de convivência em meio
ambiente que favorece os acidentes de trabalho (manuseio de facas, fogão, ferro elétrico,
substâncias insalubres ou perigosas, etc.).
Existem controvérsias quanto à existência de relação de emprego envolvendo criança
ou adolescente com idade inferior a 16 anos, exceto o menor aprendiz entre 14 e 16 anos
(excluindo o doméstico). Filiamo-nos à corrente que entende configurada a relação de
emprego, mesmo ausente o requisito da capacidade, quando preenchidos os pressupostos
dos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de favorecer os infratores e contribuir para o
enriquecimento ilícito. Seria inconcebível invocar uma norma protetora (a que proíbe o
trabalho infantil) para desamparar as crianças trabalhadoras.
A estrutura política e legislativa para erradicação dessa forma de trabalho (o doméstico)
tem como desafio básico a implementação total do ECA, conjugada com políticas de impacto
social e programas que se direcionem às causas, raízes e fatores determinantes da exploração.
(13) FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando fora da própria sombra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 215.
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Como enfrentar essa inquietante situação social à luz dos normativos legais existentes?
O que dizem os pensadores que abordam os Direitos Humanos? Qual a dimensão humana
do Direito do Trabalho? Quais são os Direitos Humanos a serem garantidos por todos
(sociedade e Estado)?
Norberto Bobbio, na obra A Era dos Direitos, afirma que não basta reconhecer quantos
e quais são esses Direitos Humanos, é necessário possibilitar condições para exercê-los.
O caminho para possibilitar o exercício desses direitos, segundo Paulo Freire, na sua
Pedagogia da Indignação, está em direcionar a educação para a liberdade, fundamentada no
respeito aos Direitos Humanos. Para este educador, o neoliberalismo procura naturalizar
a desigualdade quando muitos dizem “é isso mesmo” ou “não há nada que se possa fazer”
ou “é melhor para essas meninas trabalhar na casa de terceiros do que passar fome”.
A desigualdade, diz Paulo Freire, não é natural. As coisas não são assim porque têm
de ser assim. Neste sentido podemos dizer que as meninas que estão sendo exploradas
como domésticas nas casas de terceiros, no Estado do Pará e em todo o Brasil, não estão
vivendo essa realidade porque tem que ser assim. Elas estão nessa situação porque temos
um sistema que permite que isso aconteça.
Existe um sistema que não pune o infrator. Existe um sistema que concebe esse tipo
de exploração como um ato de solidariedade. Existe um sistema que ignora os diretos
fundamentais. Existe um sistema que ignora a dignidade humana.
Diante dessas inquietações, buscamos uma resposta plausível para saber qual o motivo
que leva os pais de uma menina a entregá-la a outra família, para trabalhar na condição
de doméstica, apartando-a do convívio familiar, tão necessário nessa fase da vida.
Será falta de responsabilidade? Falta de zelo com sua filha? Falta de amor? Medo?
Desespero? Ignorância?
Hannah Arendt, em sua clássica obra A condição humana(14), nos trouxe algumas
respostas, dizendo que, à exceção da tortura, nenhuma outra violência exercida pelo homem
pode se igualar à “força natural com que as necessidades da vida compelem o homem”.
Libertar-se da miséria é algo inerente a todos os homens e mulheres. E, mais ainda,
libertar os filhos da indigência é uma das maiores provas de amor que pai e mãe podem
dar aos seus filhos, ainda que este gesto represente uma dolorosa separação, pois essa dor
é ainda menor do que não possuir o mínimo indispensável à subsistência.
Portanto, é a dor da pobreza extrema, a dor da fome a dor da miséria que levam os
pais a entregarem sua filha para trabalhar na casa de terceiros. Um exemplo contundente
dessa situação ocorreu no dia 14 de novembro de 2005, quando os moradores de Belém
foram surpreendidos com a trágica notícia de que uma criança trabalhadora doméstica, de
apenas onze anos de idade, fora espancada por seus empregadores com um banco de
madeira e submetida a choques elétricos até morrer(15).
(14) ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 107.
(15) Noticiário da TV Liberal, do dia 14.11.2005, programa Bom Dia Pará.
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De acordo com laudo do Instituto Médico Legal — IML, Marielma de Jesus da Silva
Sampaio morreu vítima de traumatismo craniano, hemorragia interna nos rins, pulmão
perfurado, seis costelas quebradas e ruptura da alça do intestino, como resultado do cruel
e desumano espancamento praticado por Roberta Sandreli Monteiro e Ronivaldo Guimarães
Furtado, residentes no bairro de Sacramenta. O laudo revelou que o corpo da menina
também apresentava queimaduras por todo o corpo, hematomas, cortes na pele, cabelos
tosquiados e parte da orelha esquerda decepada. Os exames igualmente indicaram que a
menina estaria sofrendo maus-tratos e abuso sexual dias antes de ser morta, em função de
ferimentos antigos no corpo, observados durante a perícia(16).
A família de Marielma reside em um sítio localizado a 7 km da cidade de Vigia, na
zona bragantina. No local, os pais da menina trabalham como caseiros em um balneário,
recebendo R$ 10,00 semanais, onde os empregadores de Marielma a conheceram e
convenceram seus pais a deixá-la ir para Belém, para cuidar de sua filha de um ano e onze
meses de idade. A mãe daquela menina, em entrevista concedida à TV Liberal veiculada
no dia 14 de novembro de 2005, declarou acreditar que, com sua decisão de entregar a
filha para o casal de Belém, estava contribuindo para que Marielma tivesse “uma vida
melhor”, pois além de escola particular (que não foi ofertada), os patrões da criança também
prometeram ajudar sua família com cesta básica. O mais triste é saber que esse fato não é
um caso isolado e confirma a gravidade da situação vivida pelas crianças trabalhadoras
domésticas do Estado do Pará, como fruto da exclusão social que afeta milhares de
brasileiros, em todas as regiões.
Por outro lado, as leis de proteção às crianças e adolescentes não têm plena eficácia
na sua aplicação, especialmente quanto à punição dos infratores, como comprovam as
estatísticas e as pesquisas já realizadas, nos aspectos penal, administrativo e trabalhista.
Os dois primeiros casos de punição ocorreram em Belém, no ano de 2007, em função
da morte da menina Marielma (punição pelo homicídio do casal empregador). Entendemos
serem perfeitamente cabíveis as ações pleiteando indenização por danos moral e social
nesses casos, o que ainda não se vê nos tribunais brasileiros.
5. O pr
ocesso social em confr
onto com a legislação
processo
confronto
Relatos como este a respeito de Marielma e de outros identificados em nossa pesquisa
de campo nos fizeram questionar se as meninas trabalhadoras domésticas são, de fato,
domésticas ou prisioneiras, tendo em vista a análise que fizemos acerca das crianças que
trabalham e a suas frequências à escola, o demonstrativo da persistência dessa forma de
exploração e, sobretudo, pelo constatação de uma realidade indesejável para este início de
terceiro milênio.
Foram vinte meninas entrevistadas com base em roteiro aberto, que nos serviu como
um guia, não uma camisa de força, pois nossa intenção com as entrevistas foi conhecer a
(16) Fera da sacramenta se entrega hoje. Jornal O Diário do Pará, Caderno Polícia, p. 4-5, edição dia 15.11.2005.
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história pessoal de cada uma, a condição social de sua família de origem, o tratamento
recebido na casa em que trabalhavam, os seus sonhos e aspirações.
As meninas pesquisadas encontravam-se na faixa etária de doze a dezessete anos, oriundas
de diversas cidades do interior do Estado do Pará, e trabalhavam na cidade de Belém.
Partindo dos fenômenos identificados, elaboramos quadros comparativos: com as
estatísticas regionais e nacionais, com os direitos trabalhistas; com os normativos legais que
regem a relação do trabalho doméstico e que reprimem o trabalho infantil.
Dentre os diversos quadros elaborados, destacamos, para este artigo, as seguintes situações:
5.1. T
rabalho em idade pr
oibida
Trabalho
proibida
Dispõe a lei brasileira (Convenção n. 138 da OIT e CF/88) que o trabalho doméstico é
proibido para indivíduos com menos de dezesseis anos. Todavia, o Decreto n. 6.481, de
12.6.2008 (que regulamentou a Convenção n. 182 da OIT) preceitua que o trabalho infantil
doméstico é considerado como uma das piores formas de trabalho infantil (servidão), sendo
proibido para os menores de 18 anos.
A Convenção n. 182 da OIT designa no art. 2º o termo “criança” para toda pessoa
menor de 18 anos e consubstancia que a expressão “as piores formas de trabalho infantil”
abrange “o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível
de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças” (alínea d).
No Brasil, o Decreto n. 6.481, de 12.6.2008 regulamenta os arts. 3º, alínea d, e 4º dessa
Convenção, estabelecendo no art. 2º que “fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos
nas atividades descritas na Lista TIP”(17), excetuando as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do
dispositivo e art. 3º(18). Relativamente aos trabalhadores domésticos também descreve (art.
76) os prováveis riscos ocupacionais, a saber: esforços físicos intensos; isolamento; abuso
físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição
ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna
vertebral; sobrecarga muscular e queda de nível.
(17) Trabalho Infantil Proibido — TIP.
(18) § 1º A proibição prevista no caput poderá ser elidida:
I — na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente
garantidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes; e
II — na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em
segurança e saúde no trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral
dos adolescentes, depositado na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição onde
ocorrerem as referidas atividades.
§ 2º As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envolvidos em atividades constantes do parecer técnico
referido no § 1º, inciso II, serão objeto de análise por órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que tomará
as providências legais cabíveis.
Art. 3º Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e
à moral, ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos e ao maior de quatorze e menor de dezesseis, na condição de
aprendiz.
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O mesmo dispositivo elenca as prováveis repercussões na saúde do(a) trabalhador(a):
afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites, dorsalgias, sinovites e tenossinovites);
contusões; fraturas; ferimentos; queimaduras; ansiedade; alterações na vida familiar;
transtornos do ciclo vigília-sono; DORT/LER; deformidades da coluna vertebral (lombalgias,
lombociatalgias, escolioses, cifoses e lordoses); síndrome do esgotamento profissional e
neurose profissional; traumatismos; tonturas e fobias.
Lamentavelmente, a materialização de muitos desses riscos e suas repercussões foram
constatados em nossa pesquisa envolvendo as meninas de Belém, além do que todas as
nossas entrevistadas começaram a trabalhar dentro da faixa etária proibida, o que nos faz
concordar plenamente com a idade mínima fixada na Convenção n. 182 da OIT.
5.2. Ausência de férias anuais
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção n. 132 da OIT e a
Constituição Federal de 1988 consagram as férias remuneradas como direitos fundamentais
de todos os trabalhadores. Ocorre que às meninas que compõem o universo de nossa
pesquisa vem sendo negado esse direito. Nenhuma de nossas entrevistadas gozou qualquer
período de férias, apesar de que algumas já trabalham há 7, 8 até 9 anos, na mesma casa.
5.3. Salário inferior ao mínimo legal
O capítulo II da Carta da República que trata dos Direitos Sociais assegura no
seu art. 7º, inciso IV, que todo trabalhador deve receber pelo menos um salário mínimo.
Não obstante os mandamentos insertos na Carta Magna, nenhuma das meninas
domésticas pesquisadas recebia o salário mínimo legal: 70% (setenta por cento) recebiam
até meio salário mínimo; 10% (dez por cento) recebiam remuneração acima de meio,
mas inferior a um salário mínimo, e 20% (vinte por cento) não recebiam nenhuma
remuneração, apenas alimentação, objetos de higiene pessoal e roupas e sapatos, geralmente
usados.
5.4. Jor
nada de trabalho
Jornada
De acordo com a lei brasileira (CLT, CF/88), as pessoas com idade entre dezesseis e
dezoito anos não podem trabalhar além de oito horas diárias e quarenta e quatro horas
semanais.
No entanto, constatamos que a jornada das meninas pesquisadas varia de 25 a 98
horas semanais: 45% (quarenta e cinco por cento) das meninas desenvolvem jornada de
trabalho superior à fixada para os adultos na Constituição Federal, incluindo uma menina
de doze anos, que trabalhava dez horas por dia, de segunda a sábado e não recebe qualquer
salário pelos serviços prestados à família onde mora.
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5.5. Crianças cuidando de outras crianças (babá)
Oitenta por cento (80%) das entrevistadas acumulam os serviços domésticos com o
de babá. É inconcebível que crianças e adolescentes recebam a incumbência de cuidar de
outras crianças, pois a função de babá exige amadurecimento para ajudar o ser humano
de pouca idade a desenvolver-se. Como é possível atribuir tal responsabilidade a quem se
encontra também em plena fase de formação?
A história registra que o excesso da jornada de trabalho, os baixos salários, a ausência
de folgas e o trabalho infantil foram os principais fatores que fizeram eclodir os movimentos
sociais liderados por Marx e Engels, na Revolução Industrial, em busca de melhores
condições de trabalho, que culminaram com o nascimento do Direito do Trabalho e da
Organização Internacional do Trabalho, em 1919.
É revoltante confirmar que quase cem anos depois da proteção legal oferecida por
esses preceitos, continuamos convivendo em todo o Brasil com crianças trabalhando em
idade proibida, sem receber salário, sem gozar férias e cumprindo uma jornada desumana
e abusiva de até 98 horas semanais. Com muita indignação, perguntamos: até quando
quando?
Também nos entristece dizer que não foram apenas estes os problemas identificados
em nossa pesquisa. Existem outros gravíssimos, tais como: baixíssimo índice de
aproveitamento escolar ou não frequência à escola, insalubridade no ambiente de trabalho,
constrangimentos, violência física, psicológica, moral, racial, discriminações, humilhações,
cerceamento de liberdade e de comunicação, assédio sexual, perda de identidade e toda
sorte de tratamento desumano que representa a violação de diversos dispositivos
constitucionais, do ECA e de outros.
6. Dir
eitos humanos despr
otegidos
Direitos
desprotegidos
O princípio do tratamento da pessoa como um fim em si mesmo requer não apenas
o dever de não prejudicar ninguém, mas também o dever de possibilitar a felicidade do
outro, pelo reconhecimento e respeito aos seus direitos. Comparato(19) identificou os direitos
humanos como sendo “os valores mais importantes da convivência humana, aqueles sem
os quais as sociedades acabam perecendo, fatalmente, por um processo irreversível de
desagregação”.
E quais são esses direitos violados? Como identificá-los? Norberto Bobbio(20) nos mostra
que o questionamento básico que temos diante de nós “não é filosófico, mas jurídico e,
num sentido mais amplo, político”. Para o autor, faz-se imperativo considerarmos que o
importante não é conhecer quantos e quais são esses direitos, qual é o seu fundamento ou
natureza, se são direitos absolutos ou relativos, naturais ou históricos, mas sim “qual é o
(19) COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.
p. 26.
(20) BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 16. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 25.
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modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles
sejam continuamente violados”.
O desenvolvimento social objetiva “melhorar a qualidade de vida humana enquanto
humana”(21), a partir da garantia do respeito aos direitos humanos, com base na construção
coletiva do social que cria “estratégias de compensação e de integração”(22), ou seja, promove
a verdadeira igualdade entre as pessoas. Essa inclusão passa necessariamente pela libertação
dos oprimidos, dos marginalizados e dos excluídos, na medida em que se conscientizem
da injustiça de sua situação e se organizem entre si em busca de transformar as estruturas
sociais em que estão inseridos(23). Dessa forma, entendemos que a afirmativa de existência
dos direitos humanos implica em seu efetivo cumprimento.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em assembleia
realizada em 1948, representa a convergência de aspirações e conquistas remotas e atuais,
relativas à confirmação dos direitos elementares, aparecendo como uma das referências
frontais a determinar a primeira geração dos direitos humanos, relativos ao princípio das
liberdades individuais.
Anos depois, em 20 de novembro de 1959, foi aprovada, por unanimidade, na
Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos da Criança, que enumera
os direitos e as liberdades a que, segundo o consenso da comunidade internacional, faz
jus toda e qualquer criança. Muitos dos direitos e liberdades contidos nessa Declaração
fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seu preâmbulo, a nova
Declaração diz expressamente que “a criança, em decorrência de sua imaturidade física e
mental, requer proteção e cuidados especiais, quer antes ou depois do nascimento”. E
prossegue, afirmando que “à criança a humanidade deve prestar o melhor de seus esforços”.
A dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer
circunstância, mesmo que não sejam reconhecidos no ordenamento do Estado ou em
documentos normativos internacionais(24), razão por que a tendência atual é considerar
que as normas internacionais de direitos humanos sobrepõem-se ao ordenamento jurídico
estatal, com prevalência da norma mais favorável em caso de conflitos. Aliás, os tratados
internacionais de direitos humanos possuem a característica da irreversibilidade, ou seja,
após a ratificação não existe “nenhuma possibilidade jurídica de denúncia, ou de cessação
convencional da vigência, porque se está diante de direitos indisponíveis e, correlatamente,
de deveres insuprimíveis”(25).
Como qualidade intrínseca, a dignidade é, portanto, algo que integra a substância da
pessoa e encontra-se inserida como um dos direitos fundamentais no art. 1º de nossa
Constituição Federal. Como bem acentua Brito Filho(26), “a dignidade, dessa feita, deve ser
(21) BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano — compaixão pela terra. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 138.
(22) Ibidem, p. 138.
(23) Ibidem, p. 141.
(24) Ibidem, p. 59.
(25) BOFF, L. Op. cit., p. 67.
(26) BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho com redução do homem à condição análoga à de escravo e
dignidade da pessoa humana. In: Revista do MPT-PB, João Pessoa: Grafipel, n. 1, jun. 2005. p.144.
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considerada como um atributo do homem, algo que dele faz parte, e, portanto, o faz
merecedor de um mínimo de direitos”. Nesse sentido, acrescenta o mesmo autor(27) “dar
trabalho, e em condições decentes, então, é forma de proporcionar ao homem os direitos
que decorrem desse atributo que lhe é próprio: a dignidade”. Ele conclui seu pensamento
nesse parágrafo citando a OIT, que diz: “O controle abusivo de um ser humano sobre
outro é a antítese do trabalho decente”(28).
O Direito Laboral pode e deve ser visto sob o prisma da dignidade do ser humano,
pois assim determina nossa Carta Maior. Na sua origem, o trabalho humano era
juridicamente tratado como mera mercadoria, passando por lenta evolução na história da
humanidade.
A lembrança de modos arcaicos de relações de trabalho constitui a base de novo tipo
de vínculo que surge com o advento do capitalismo moderno: o trabalho assalariado.
Nesse contexto, representa clara evolução no sentido de dar dignidade à faina humana.
Apesar de todos os esforços, ainda há muito por que lutar. O ser humano não é mais
considerado como mercadoria, porém, em muitos casos, como no objeto deste estudo
(trabalho doméstico de meninas), o seu trabalho é concebido de forma similar aos demais
direitos patrimoniais.
Conclusão
O trabalho infantil que envolve situações de risco e exploração é uma traição a todos
os direitos da criança como ser humano e uma ofensa à nossa civilização.(29)
No Brasil, a exploração de crianças e adolescentes no trabalho doméstico é uma
realidade escandalosa que precisa de urgente vontade política e mobilização de toda a
sociedade brasileira no seu combate, tendo em vista que meninas que deveriam apenas
brincar e estudar estão cuidando de outras crianças e da casa de terceiros; meninas que
estão lutando para sobreviver numa fase da vida em que deveriam apenas viver; meninas
que aprendem a cartilha da exploração e da humilhação quando deveriam conhecer somente
os verdadeiros caminhos de libertação dentro da escola e no ambiente familiar; meninas
que recebem agressão de uma família estranha quando deveriam receber toda a atenção e
o carinho de sua própria família.
Não há dúvida de que é preciso mudar essa realidade. Mas como proceder a essa
mudança? Para o sociólogo lusitano Boaventura de Sousa Santos(30) só existe uma saída:
“reinventar o futuro, abrir um novo horizonte de possibilidades”. Como o autor, também
entendemos que vale a pena lutar “em nome de algo radicalmente melhor que a humanidade
(27) Ibidem, p. 146.
(28) Ibidem, p.147.
(29) Apud FARJALLAT, Célia Siqueira. Os males do trabalho infantil. Jornal Correio Popular, Brasília, Seção Colunistas,
veiculado em: 11.11.2004. Disponível em: <www.libdigi.unicamp.br> Acesso em: 8.4.2005.
(30) SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 6. ed. São Paulo: Cortez,
1999. p. 322.
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tem direito de desejar”(31), cientes de que a nossa presença no mundo não pode ser neutra,
mas transformadora.
Nesta mesma linha de pensamento, Paulo Freire(32) afirma que “o sonho de um mundo
melhor nasce das entranhas de seu contrário”, que se concretiza por meio das lutas em
prol das liberdades e da paz. A luta pela paz não tem o sentido de eliminar os conflitos,
mas de procurar soluções justas, pois, como assevera Freire(33), “a nossa utopia, a nossa sã
insanidade é a criação de um mundo em que o poder se assente de tal maneira na ética
que, sem ela, se esfacele e não sobreviva”. Esse novo mundo, sem dúvida, fundamenta-se
nos direitos humanos.
O trabalho infantil doméstico representa uma das mais graves violações dos direitos
humanos do Brasil, razão pela qual deve ser combatido de forma severa, de modo a se
promover a verdadeira liberdade, a cidadania, a democracia e, em síntese, o Estado
Democrático de Direito inserido no primeiro artigo de nossa Constituição Federal.
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DESAFIOS DA ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL

Oris de Oliveira

1. Papel do IPEC
A complexidade dos condicionantes do trabalho infantil no Brasil impõe desafios de
difícil, mas não impossível, superação.
Seu enfrentamento se iniciou em 1992 com aceitação da oferta da Organização
Internacional do Trabalho — OIT de participar do Programa de IPEC.(1)
Este programa não veio para oferecer suporte financeiro para programas ou projetos
voltados para atendimento direto a crianças e adolescentes, mas para promover uma ampla
mobilização, envolvendo a) entidades governamentais do poder federal, estadual e
municipal; b) o Poder Judiciário em suas várias instâncias; c) o Poder Legislativo da União
dos Estados, municípios e do Distrito Federal; d) a sociedade civil organizada por intermédio
de suas associações corporativas, entre outras, confederações, federações e sindicatos
patronais e de trabalhadores.
Houve uma feliz coincidência entre a chegada do IPEC com toda mobilização que
bem pouco tinha havido em prol da promulgação da Constituição em 1988 e, sobretudo,
com a que, logo depois, se dera visando à promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente — ECA com criação de conselhos de direito nacional, estaduais, municipais,
de conselhos tutelares, tudo dentro de uma perspectiva “nova” encarando a proteção integral
da criança e do adolescente. Neste contexto, tornou-se mais fácil inserir o tema do trabalho
infantil como sendo uma violação de direito infanto-juvenil utilizando “infraestrutura”
criada pelo ECA.
A primeira fase de enfrentamento do trabalho infantil caracterizou-se pela denúncia
de sua existência, efetivaram-se as primeiras pesquisas de modalidades de trabalho que
mais tarde receberiam a classificação de “piores formas”: trabalho em carvoarias, na indústria
de calçados com uso de cola tóxica, em pedreiras e no corte de cana. O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística — IBGE foi acionado para publicação de levantamentos do
(1) International Program in Elimination on Child Labour — IPEC.
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trabalho infanto-juvenil em contexto mais amplo apontando, entre outros fatores conexos,
a renda familiar, escolaridade(2).
A intenção de ratificar a Convenção n. 138 sobre Idade Mínima, em 1973, da
Organização Internacional do Trabalho — OIT obrigou a examinar a possibilidade em
face do então marco legal brasileiro. Uma interpretação equivocada entendeu que não
haveria possibilidade de ratificação sem alteração da norma constitucional(3).
Pela atual redação do inc. XXXIII do art. 7º, as idades mínimas se alteraram para 16
anos e 14 anos na condição de aprendiz, o que possibilitou sem contestação ratificar a
Convenção n. 138, que passou a viger no Brasil somente aos 28 de junho e 2002 com a
indicação da idade mínima de 16 anos(4).
A partir do momento em que a OIT enfatizou que se desse prioridade ao combate das
“piores formas”, o Brasil ratificou a Convenção n. 182 sobre as piores formas de trabalho
infantil, em 1999, que passou a ter vigência no direito nacional aos 13 de setembro de 2000.
2. Conceito de trabalho infantil
Por mais paradoxal que possa parecer, após mais de uma dezena de anos após início
das ações e programas para erradicação do trabalho infantil, é muito comum, mesmo
entre bacharéis em direito e até candidatos à pós-graduação, quando indagados haver as
respostas são mais díspares sobre o que entendem sobre o tema. As respostas variam:
abaixo dos 12, dos 14, dos 15 e dos 16 anos. Poucos indicam abaixo dos 18 quando
trabalho é insalubre e perigoso. Isto porque se confundem dados do ECA (criança até 12
anos), da Constituição (14 para aprendizagem e 16 fora da aprendizagem) e da Convenção
n. 138 (15 anos). Isto sem falar na desinformação frequente na mídia. Nos documentos
internacionais, entre eles a Convenção n. 138, o termo “criança” (niño, enfant, child) com
respectivo adjetivo “infantil” recobre a idade da pessoa até 18 anos. Lato sensu, pois, é
trabalho infantil o executado abaixo dos 18, o que não impede que a mesma Convenção
permita trabalho abaixo desta idade, indicando a mínima de 15 anos, 13 anos para trabalho
leve (art. 7º) excetuando o executado em institutos de profissionalização (art. 8º), ou em
regime familiar (art. 5º) e sem mencionar idade em representações artísticas. Nos termos
da Convenção, não é proibido nem deve ser erradicado todo trabalho abaixo dos 18 anos.
A eliminação deve ser de trabalho abaixo da idade mínima (15 ou excepcionalmente 14).
Ou abaixo dos 18 o insalubre, perigoso e prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico
e moral.
(2) Não se pretende dizer que somente após a implantação do IPEC se efetuaram pesquisas sobre trabalho infantil. As
anteriores, algumas muito boas, estavam defasadas, em geral elaboradas em contexto acadêmico sem preocupação de
propostas para sua erradicação.
(3) Até o ano 1998, data da Emenda Constitucional n. 20, a idade mínima no direito brasileiro era de 14 anos, salvo na
condição de aprendiz. A Convenção n. 138 tem norma expressa que permite que Países-Membros estipulem a idade mínima
em 14 e, a partir de 12 anos, trabalhos leves, modalidade que era então contemplada pela antiga redação do art. 403 da CLT.
(4) O Brasil comunicou à OIT a idade mínima de 16 anos. Houve hesitação sobre qual das duas idades (14 ou 16 anos) deveria
ser indicada. Prevaleceu a indicação de 16 anos por uma razão muito simples: o art. 6º da Convenção exclui de sua disciplina
o trabalho executado em programa de qualificação profissional, que se dá com o contrato de aprendizagem nacional.
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Quanto ao direito brasileiro, há nuanças próprias porque nem todo trabalho abaixo
dos 18 anos é proibido. Em regime de emprego permite-se o em regime de aprendizagem
aos 14 anos e o fora da profissionalização aos 16 anos(5). Há disposição similar à norma
internacional em relação ao trabalho insalubre e perigoso.
No direito brasileiro é trabalho infantil proibido stricto sensu o executado em regime
de emprego dentro dos parâmetros acima apontados.
Quanto a outras relações de trabalho, prevalecem as ratificadas e incorporadas normas
da Convenção n. 138(6).
3. Condicionantes
Há consenso que o trabalho infantil como realidade sociológica não se explica por
unicausalidade. Sem o conhecimento dos elementos condicionantes com suas
peculiaridades, torna-se impossível elaborar projetos, estratégias para debelá-lo, ficando
esclarecido que eles comumente atuam em conjunto, sendo que, em casos pontuais, um
ou outro possa ter mais peso.
São eles:
a) Econômicos macro: modelo econômico concentrador
No processo de produção desde a implantação da revolução industrial no final do
século XVIII houve capitalização com voraz e desumana utilização da mais barata e mais
dócil mão de obra infanto-juvenil.
O processo se agrava com o modelo de concentração de renda que penaliza, sobretudo,
as populações economicamente mais frágeis. O Brasil é um país repleto de contradições e
marcado por uma intensa desigualdade social, reflexo da concentração de renda, tendo
em vista que 1% (um por cento) da população rica detém 13,5% (treze e meio por cento)
da renda nacional, contra os 50% (cinquenta por cento) mais pobres, que detêm 14,4%
(quatorze vírgula quatro por cento) desta (IBGE, 2004). Essa desigualdade social constatada
nos indicadores sociais traz consequências diretas nas condições de vida da população
infanto-juvenil”(7).
Pode-se acrescentar, inclusive no que diz respeito ao trabalho infantil.
Por outro lado há de se reconhecer que os progressos das condições econômicas
ainda quando repassadas parcialmente oferecem melhores possibilidades de não utilização
do trabalho infantil. Recentes informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(5) Todos os incisos do art. 7º da Constituição disciplinam matéria atinente ao regime de emprego e não a toda relação de
trabalho. Sistematicamente, não há razão para dar ao inc. XXXIII sobre idades mínimas interpretação fora de seu contexto,
estendendo a outras relações de trabalho.
(6) Por oportuno, neste parágrafo não se trata da competência da Justiça do Trabalho de julgar todas as relações de
trabalho.
(7) Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo — SINASE, Brasília: Conanda, 2006. p. 17.
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— PNAD de 2008 afirmam que nos últimos anos a população de baixa renda conseguiu
melhores condições econômicas. Este fato se refletiu na diminuição do trabalho infantil.
Com efeito, 367 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos deixaram de trabalhar entre
2007 e 2008(8).
A pesquisa da PNAD 2008 foi feita no mês de setembro e não reflete a crise econômica
global do último trimestre, crise que propiciou aumento do desemprego, momento em
que todos os mecanismos de defesa da sobrevivência atuam fortemente, aumentando
consequentemente o trabalho infantil. É de se esperar que o aspecto positivo apontado
prevaleça sobre o negativo e isto se reflita nas próximas pesquisas.
Como se percebe o enfrentamento deste condicionante é o mais difícil porque é fator
que decorre da política econômica do país e, enquanto, pois, este condicionamento persistir,
não se conseguirá extirpar completamente o trabalho infantil. Deve ficar claro, todavia, que
esta contingência em nada deve amortecer todo o esforço para erradicação do trabalho infantil.
b) Econômicas micro: nível de renda familiar
As estatísticas demonstram que há maior incidência do trabalho infantil nas camadas
mais pobres da população, que se veem na contingência de utilizar o trabalho dos filhos
como mecanismo de sobrevivência. A pressão foi tão forte que encontrou respaldo na
legislação.
Embora os exemplos sejam muitos, basta citar uma disposição da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O inciso II do art. 405 elenca os locais e serviços prejudiciais à moralidade em que o
adolescente não pode trabalhar. Essa norma geral, todavia, encontra uma exceção no
§ 2º: “O trabalho exercido nas ruas e outros logradouros dependerá de prévia autorização do
Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua subsistência ou à
de seus pais, avós ou irmãos dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral”(9).
Tem-se aqui algo paradoxal: se o trabalho nas ruas poderia ser feito sem afetar a
moralidade, por que permiti-lo, pois, somente para a criança e adolescentes pobres?
Quando em 1943 se redigiu este artigo, sabia-se que o trabalho nas ruas é uma
situação de risco físico e moral. Lemos Brito em comentário ao Código de Menores de
1927 afirmou: “a rua é para menores um vasto campo aberto a todas as aberrações (...) O
certo que a rua é um sorvedouro de energias física e morais da infância e da juventude”(10).
O mesmo autor relata que o 1º Congresso Pan-Americano da Criança em Buenos
Aires em 1916 já classificara o trabalho de crianças e adolescentes na rua tendo como
efeito material deterioration, physical deterioration, moral deterioration(11).
(8) Em 2008, 4,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 trabalharam, sendo que 991 mil com idade de 5 a 13 anos.
Os números percentuais variaram nas regiões. Assim, por exemplo, 12,3% situavam-se no Nordeste e 7,9% no Sudeste.
(9) Sabe-se que o parágrafo de artigo se refere ao conteúdo do caput, o que ocorre no caso.
(10) BRITO, Lemos. As leis de menores no Brasil. Páginas de críticas e de doutrina. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1929. p. 144.
(11) Ibidem, p. 146.
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Como explicar, pois, que se autorize trabalho (que trabalho?) na rua justamente da
criança e adolescente pobres por vários motivos os mais sujeitos a riscos materiais, físicos
e morais. Mais inexplicável ainda que livros de doutrina e exposições acadêmicas continuem
ensinando tal despropósito.
Hoje dificilmente alguém negaria ser trabalho infanto-juvenil na rua uma das “piores
formas”, como tal corretamente classificado pelo Decreto n. 6.418/08 porque há “exposição
à violência, drogas, assédio sexual e tráfico de pessoas; exposição à radiação solar, chuva
e frio; acidentes de trânsito; atropelamento”.
O trabalho infanto-juvenil na rua é, na verdade, ponta do iceberg da pobreza
generalizada e não se pode esquecer o que se afirmou na reunião de Oslo: o trabalho
infantil não é somente efeito e causa da pobreza. Alimentando-o, cria-se um círculo
vicioso.
c) Cultural. Fatalidade da pobreza. Controle social e disciplinar. Dilema: ou o trabalho
que dignifica e disciplina ou a rua que perverte
A aceitação cultural do trabalho infantil foi, e ainda é em vários segmentos da
sociedade, um dos principais óbices no seu enfrentamento. Não foi, e ainda não é fácil,
fazer convencer uma sociedade de que o trabalho infantil é um “problema” e não uma
“solução” para o controle social e disciplinar esteado no sofístico e fechado dilema: ou a
rua que perverte ou o trabalho que disciplina. Sofístico e fechado porque coloca alternativas
inevitáveis, quando, na verdade, lugar de criança não é na rua nem no trabalho, mas na
escola, na convivência social e familiar. Mais do que sofístico porque é um dilema ideológico
que alimenta a exclusão social discriminando a criança e adolescente pobres, fazendo a
pobreza uma fatalidade intransponível.
d) Sociais. Deficiência de aproveitamento escolar e falta de programas socioeducativos
no contraturno
Há consenso sobre os vínculos entre a melhora da escolaridade e a eliminação
do trabalho infantil, consenso que se confirma com dados da PNAD 2008 da correlação
entre trabalho infantil e escola. A pesquisa mostra que houve maior taxa de escolarização
passando de 92,4% (2007) para 93,3% em 2008 (0,9 ponto percentual), número que
revela ascensão que se verifica nos últimos anos. Neste percentual tão alto, há presença de
alunos que não só estudam, mas que estudam e trabalham, fato que também aparece nas
pesquisas sobretudo a partir dos 14 anos por falta de programas socioeducativos no
contraturno. Mesmo os que trabalham menos horas que os adultos, por não terem oferta
dos mesmos programas, encontram no trabalho a ocupação do tempo.
O aproveitamento escolar, todavia, deixa muito a desejar quanto ao índice de
permanência e de sucesso. É relativamente grande o número de alunos que não completam
o ensino fundamental de nove anos. Um dos motivos da evasão é o deslocamento prematuro
para o trabalho. O baixo aproveitamento escolar não deve ser atribuído unicamente à
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criança ou ao adolescente. Há outros fatores que o alimentam, entre eles a falta de atualização
dos métodos de ensino.
Há de se convir que um adolescente que trabalha durante o dia se vê na contingência
de frequentar cursos noturnos com todas suas limitações amplamente conhecidas(12).
e) Políticas: ausência ou insuficiência de políticas públicas ao menos compensatórias
As PNADs revelam que o trabalho infantil dá apreciável suporte econômico para a
renda familiar, tanto maior quanto menor a renda per capita.
As tentativas de eliminação do trabalho infantil desacompanhadas de um reforço
para renda familiar têm pouca ou nenhuma possibilidade de sustentar-se(13).
As políticas compensatórias: PETI e o Bolsa-Família (esta incorporou vários programas
preexistentes) são as duas políticas compensatórias criadas para fazer frente à necessidade
de dar algum suporte econômico às famílias cujos filhos estão envolvidos no trabalho
infantil.
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) compõe o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) com duas ações articuladas — o Serviço socioeducativo ofertado
para as crianças e adolescentes afastadas do trabalho precoce e a Transferência de Renda para
suas famílias. Além de prever ações socioassistenciais com foco na família potencializando
sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários.
O PETI tem como objetivo contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho
infantil no País, atendendo famílias cujas crianças e adolescentes com idade inferior a 16
anos se encontrem em situação de trabalho. O Programa está inserido em um processo de
resgate da cidadania e promoção de direitos de seus usuários, bem como de inclusão
social de suas famílias.
Público-alvo: O PETI tem como público-alvo famílias com crianças e adolescentes
retirados das diversas situações de trabalho, com idade inferior a 16 anos.
Para receber a transferência de renda, as famílias têm que assumir os seguintes
compromissos
— retirada de todas as crianças/adolescentes de atividades laborais e de exploração;
(12) Ainda a CLT (arts. 411 a 414) prevê exceção quanto a horas extras, possibilidade de duração da jornada igual à do
adulto inclusive com o regime de compensação. De há muito há insistência para menor duração da jornada do adolescente,
o que já foi disposto no Código de Menores de 1927. Felizmente a PNAD de 2008 revela que pessoas de 15 a 17 anos
ocupadas trabalham em média 26,8 semanais, com variações nas faixas de 5 a 13 anos, de 14 a 15 e de 16 ou 17 anos.
(13) A título de ilustração: “Observa-se, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2001, que a contribuição dos rendimentos das crianças para a renda familiar é importante, principalmente, porque nessas
famílias a renda per capita é muito baixa. Em 37% das famílias urbanas e em 47% das rurais, a contribuição das crianças de
5 a 15 anos que recebem rendimento para a renda familiar é de mais de 20% e, em mais de 12% das famílias, ultrapassa os
40%”.
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— frequência mínima da criança e do adolescente nas atividades de ensino regular
e no Serviço socioeducativo, no turno complementar ao da escola, de acordo com o
percentual mínimo de 85% (oitenta e cinco) da carga horária mensal exigida;(14)
— acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da vacinação, bem
como da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos.
O valor do benefício, que com correr do tempo tem sofrido aumentos, leva em
consideração a renda per capita da família, o número de filhos e a idade destes.
O Programa Bolsa-Família, embora tenha por finalidade imediata socorrer
financeiramente famílias pobres dentro de parâmetros próprios, colabora com a eliminação
do trabalho infantil tendo entre suas condicionalidades a exigência de manutenção dos
filhos na escola.
Quando, todavia, se comparam os números de crianças, adolescentes, famílias beneficiárias do PETI e do Bolsa-Família, com os que se encontram nas mesmas condições,
verifica-se que os dois programas são ainda insuficientes para cobertura total.
Sendo programas compensatórios tem suas limitações às quais se acresce a dificuldade
de seus monitoramentos em nível nacional e face a distorções ocorrentes. Isto sem falar na
necessidade de programas que visem encontrar meios de renda própria para as famílias
beneficiárias a fim de não se acomodarem, ressaltando-se, porém, que suas limitações
para encontrar um espaço no mercado de trabalho são as mesmas de toda população de
baixa escolaridade.
Conclusão
Em face dos fatores condicionantes do trabalho infantil que atuam conjuntamente, o
grande desafio é vencê-los preenchendo o “não jurídico” da proibição com um “sim jurídico”
com a efetivação do que dispõe o art. 227 da Constituição: assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, cultura, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. Sem essa visão de plenitude, ou seja, de proteção integral, o trabalho infantil
não será eliminado no Brasil.
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O DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO: DA TEORIA À
PRÁTICA — QUESTÕES EMERGENTES

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca

Intr
odução
Introdução
O art. 227 da Constituição Federal sintetiza o conjunto de direitos das crianças e
adolescentes, fazendo-o de forma veemente por várias razões. A primeira delas decorre de
ter sido ele originado de Emenda Popular subscrita por mais de um milhão e trezentos mil
brasileiros, sendo apenas referendado pela Assembleia Constituinte, o que lhe empresta a
mais flagrante legitimidade; a segunda é inerente à doutrina da proteção integral de crianças
e adolescentes, que se concentra na determinação de que o Estado, a família e a sociedade
devem agir, segundo a norma constitucional, paritariamente, para que os direitos nela
arrolados sejam estendidos às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.
A legitimidade popular, a combinação de esforços entre a família, o Estado e a
sociedade e a absoluta prioridade que se confere aos direitos em questão traçam, de forma
indelével, a proeminência do direito à profissionalização com relação aos adolescentes de
14 a 18 anos, os quais podem ativar-se profissionalmente em condições restritas de trabalho.
Em qualquer hipótese, não se admite trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso,
tampouco qualquer trabalho que atente contra o salutar desenvolvimento físico, mental e
moral desses cidadãos; finalmente, os adolescentes de 14 a 16 anos somente podem
trabalhar na condição de aprendizes.
O direito à profissionalização é aquele que merecerá a atenção nesse estudo.
Materializa-se juridicamente no Brasil de diversas formas e, na verdade, não é um direito
exclusivo dos adolescentes. Constitui-se em um direito de todo cidadão brasileiro, adulto
ou adolescente. A formação profissional expressa-se em várias etapas ao longo da vida,
podendo-se dar como exemplos: a) o Estágio Profissionalizante para jovens do ensino
médio, escolas técnicas ou ensino superior, bem como para pessoas com deficiência
matriculadas em escolas especiais; b) os cursos de reciclagem profissional e pós-graduação
em nível de Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado; c) o contrato de Trabalho
Educativo realizado no interior de organizações não governamentais sem fins lucrativos
em que a atividade educacional prepondera sobre a produtiva; d) o Contrato de
Aprendizagem para jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência sem limite superior
de idade.
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1. Estágio pr
ofissionalizante
profissionalizante
O Estágio Profissionalizante não gera vínculo de emprego porque assim o determinava
a Lei n. 6.494/77, no que foi ratificada pela Lei n. 11.788/08, e porque, sobretudo, trata-se de uma forma de aprendizagem predominantemente escolar, por meio da qual se
desenvolve na empresa o aspecto prático das teorias profissionalizantes ministradas no
ensino médio, nas escolas técnicas e no ensino superior, bem como nas escolas especiais
de pessoas com deficiência. Trata-se, portanto, de trabalho em condição excepcional —
que prioriza a educação — no qual o labor se coloca como coadjuvante da escola de nível
médio, técnico, superior ou especial.
Muitos problemas fizeram-se notar com mais intensidade a partir da edição da Medida
Provisória n. 2.164-41/01, de vez que autorizou o alargamento do estágio para o ensino
médio em geral, quando antes só o era permitido para escolas técnicas. O Ministério
Público do Trabalho observou que os jovens passaram a substituir empregados adultos
em larga escala, sendo o estágio um meio de precarização do trabalho e de substituição de
empregados.
Recentemente, em 26 setembro de 2008, foi editada a supra mencionada Lei n. 11.788/08,
que visa coibir esse desvirtuamento do estágio, estabelecendo diretrizes que já vinham
sendo delineadas pela atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do
Trabalho. Limita-se a jornada do estágio a 6 horas diárias, admitindo-se, excepcionalmente,
a jornada de 8 horas, desde que o curso que gera o estágio preveja atividades teóricas e
práticas; no que concerne a estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, a jornada será
de 4 horas diárias; fixa-se o número máximo de estagiários segundo os seguintes critérios:
I — de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; II — de 6 (seis) a 10 (dez)
empregados: até 2 (dois) estagiários; III — de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados:
até 5 (cinco) estagiários; IV — acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte
por cento) de estagiários; impõe-se a atuação da escola como fiscalizadora do estágio, para
garantir que subsista estreita relação entre a atividade laboral e as matérias ministradas
pela instituição de ensino, que deverá estabelecer o currículo de cunho profissionalizante,
supervisionada a atuação laboral do estágio por professor designado e por empregado
encarregado de acompanhar o estagiário na empresa.
Dá-se, assim, cumprimento ao que preconiza a Lei n. 9.394/96, que, no seu art. 82,
impõe a adequação curricular do ensino médio para a extensão do estágio para além dos
limites do ensino técnico, regulamentação esta que deverá ocorrer por meio dos sistemas
de educação nas respectivas jurisdições, respeitada a lei federal. Como se observa, o estágio
está submetido ao aspecto pedagógico e o trabalho deve complementar a pedagogia escolar,
necessariamente.
Estabelecem-se, ademais, direitos trabalhistas compulsórios outrora negados ao
estagiário, independentemente do vínculo de emprego, tais como bolsa ou qualquer outra
contraprestação remuneratória e vale-transporte em todos os casos de estágio facultativo;
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outorgam-se, outrossim, férias de 30 dias em qualquer hipótese de contrato de estágio
cuja duração supere a 12 meses; baliza-se o limite máximo do estágio para o prazo de
duração de 2 anos, exceto para os casos de pessoas com deficiência, que poderiam, em
tese, estagiar por tempo indeterminado.
A exceção em tela afronta literalmente o art. 7º, XXXI, da Constituição, bem como
os arts. 5º e 27 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU,
ratificada pelo Congresso Nacional com status constitucional por meio do Decreto Legislativo
n. 186, de julho de 2008, na forma preconizada pelo § 3º, do art. 5º, da Constituição
Federal. É que nada justifica submeter-se a pessoa com deficiência à condição de
desvantagem em relação aos demais estagiários. Deve ela ter a oportunidade de se formar
metodicamente no estágio, o que pressupõe a previsão de prazo para que tal ocorra, sob
pena de se admitir a absurda hipótese de que as pessoas com deficiência permaneçam
como estagiários por toda a vida laboral. A limitação do prazo contratual é norma protetiva
que deve ser assegurada a qualquer cidadão, tendo em vista o caráter excepcional do
contrato de estágio.
Outro aspecto que merece questionamento é a diferença de tratamento acerca da
remuneração do estágio obrigatório e do estágio facultativo, uma vez que a lei em análise
autorizaria que, na primeira hipótese, o trabalho se desse sem remuneração. Como se vê,
há flagrante afronta ao princípio do valor social do trabalho e da isonomia constitucional
(arts. 1º e 5º, da CF). Não se argumente que se trataria de ação afirmativa, uma vez que
o estágio obrigatório é mais relevante que o facultativo, e, justamente pela sua
compulsoriedade, exige remuneração.
A Nova Lei do Estágio apresenta-se como forte instrumento de coerção contra as
fraudes no estágio, contrato excepcional que é e que, por isso mesmo, dispensa o vínculo
laboral. Trata-se de aprendizagem escolar, em que o trabalho assume função suplementar
e de cunho educacional. As diretrizes estabelecidas pela norma indicam correto referencial,
por força do que dispõe a Constituição Federal, no art. 227, que garante direitos trabalhistas
e previdenciários aos adolescentes, como também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e pelo art. 9º da CLT, que nulifica qualquer ato que vise impedir, fraudar ou desvirtuar a
aplicação da legislação laboral, ressalvadas, apenas, as inconstitucionalidades supra indicadas
quanto às pessoas com deficiência e quanto à remuneração do estágio obrigatório.
2. T
rabalho educativo
Trabalho
O Trabalho Educativo é previsto no art. 68 da Lei n. 8.069/90 — Estatuto da Criança
e do Adolescente e deve ocorrer no interior de entidades não governamentais sem fins
lucrativos e propiciar a preponderância da educação sobre o labor. Este deve, portanto,
submeter-se àquela. O pagamento de uma bolsa ao educando não desnaturará o Trabalho
Educativo.
É o que ocorre nos liceus de artes e ofícios, nas APAES, nos patrulheiros mirins e
guardas mirins, apenas enquanto o aprendizado se dá no interior das entidades. Na medida

revista amatra n. 3 2010.pmd

213

02/07/2013, 18:12

214

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

em que se conveniem com empresas e o trabalho se incorpore ao processo produtivo
destas, cessa a característica essencial do Trabalho Educativo que é a prevalência da educação
sobre a produção.
3. Contrato de apr
endizagem
aprendizagem
A origem do Contrato de Aprendizagem remonta à Constituição de 1937, quando o
“Estado Novo”, personificado em Getúlio Vargas, visava iniciar a industrialização no Brasil.
Com a edição da CLT, em 1943, regulamentou-se o contrato em tela, de forma triangular
entre empresas, serviços nacionais de aprendizagem e adolescentes de 12 a 18 anos,
inicialmente.
Grandes méritos devem ser reconhecidos à Instituição em foco, eis que, em sessenta
anos, realizou-se no Brasil uma transformação que tomou dois séculos da história europeia.
O país agrário convolou-se em uma potência industrial, apesar das injustiças sociais que
o processo não pôde evitar.
O modelo Getulista, porém, tornou-se insuficiente, eis que a sociedade plural e urbana,
massiva e globalizada do século XXI passou a exigir novas diretrizes, superados que foram
os processos da sociedade industrial, que se converteram pela demanda da chamada
“sociedade pós-industrial” ou “do conhecimento”. A Lei n. 10.097/00, incorporando a
doutrina da proteção integral dos adolescentes, alterou a CLT. Ao preservar o modelo
anterior, propôs a sua renovação, visando, com isso, aperfeiçoá-lo e torná-lo compatível
com as necessidades de milhões de adolescentes que vivem nos mais variados rincões, em
que seria impossível a cobertura do antes onipotente sistema “S”.
O art. 428 da CLT, com a redação da Lei n. 10.097/00, define os parâmetros gerais
do Contrato de Aprendizagem, ao estabelecer que se trata de um contrato especial,
necessariamente escrito, por prazo determinado de até dois anos, caracterizado pela
formação técnico-profissional metodicamente orientada, pactuado entre empresas e jovens
de 14 a 24 anos e supervisionado por entidades habilitadas em formação profissional, tais
como o próprio sistema “S” ou escolas técnicas, além de organizações não governamentais
que se dediquem à educação profissional. Garantem-se ao aprendiz direitos trabalhistas e
previdenciários, salário mínimo hora — salvo condição mais favorável —, além do respeito
à sua escolaridade e à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, caso seja
adolescente, assim entendidos os jovens de 14 a 18 anos, hipótese em que também será
vedado qualquer trabalho perigoso, insalubre, noturno, penoso ou capaz de afetar
negativamente o seu desenvolvimento psíquico e moral.
Caracteriza-se a formação técnico-profissional por atividades teóricas e práticas,
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no
ambiente de trabalho. Este conceito revoluciona a concepção sobre aprendizagem, que
não mais está atrelada às profissões específicas, como ocorria outrora. Trata-se de um
processo metódico progressivamente orientado com experiências alternadas entre teoria e
prática, para propiciar competências básicas para o trabalho. Isso se deve à constante
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mutabilidade das tarefas desenvolvidas no mundo do trabalho, permanentemente
convulsionado pelas rápidas transformações impostas pela tecnologia, que tornam obsoletas
as antigas profissões que hoje são, muita vez, realizadas por robôs ou computadores.
A Lei n. 11.788/08 trouxe algumas alterações ao artigo celetista em comento, ao
modificar os §§ 1º e 3º e ao acrescentar o § 7º. Determinou, assim, a obrigatoriedade do
aprendiz à escola, caso não tenha concluído o ensino médio, quando antes exigia-se apenas
o ensino fundamental; admitiu a indeterminação do prazo contratual no caso de aprendiz
com deficiência e liberou o aprendiz da frequência ao ensino médio nas localidades em
que este não seja ofertado.
A inovação em foco é positiva ao exigir a frequência ao ensino fundamental e médio,
tal como prescreve o art. 208 da CF, em seus incisos I e II, mas incide em gritante
inconstitucionalidade ao discriminar as pessoas com deficiência, conforme razões já
expendidas no que diz respeito à ilimitação do prazo do estágio, e de forma perturbadora
se contradiz ao tolerar a aprendizagem sem a frequência escolar nas localidades em que
não sejam oferecidos cursos do ensino médio. A flexibilização em tela afronta o princípio
normativo da Constituição que faz obrigatórios tanto o ensino fundamental, quanto
progressivamente o ensino médio. O direito à educação constitui-se como direito
fundamental e absolutamente prioritário (arts. 6º e 227, da CF). Logo, é inadmissível a
contratação de aprendizes sem a correspondente escolaridade inerente à condição de
adolescente.
O art. 429 da CLT impõe uma ação afirmativa em favor dos aprendizes, fixando sua
contratação obrigatória no percentual de cinco a quinze por cento do total de empregados,
cujas funções demandem formação profissional. Serão considerados todos os
estabelecimentos da empresa, de per si, cada um deverá cumprir a cota. O Decreto n.
5.598/05, em seu art. 9º, § 2º define o que é estabelecimento, seguindo os parâmetros
tradicionais do direito comercial, que realça sua característica objetiva, como um complexo
de bens organizados para o exercício de atividade econômica. No art. 10, o Decreto
Regulamentar em foco sublinha que as funções passíveis de formação profissional são
todas aquelas contidas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que é
periodicamente revisada e foi profundamente ampliada pelo Ministério do Trabalho. Não
são sujeitas à base de cálculo em questão, todavia, ainda segundo o art. 10, as funções de
nível superior ou técnico, ou aquelas de confiança, conforme arts. 62 e 224 da CLT.
As organizações não governamentais que se dediquem à aprendizagem podem
contratar percentual maior de aprendizes, isso para estabelecer relações triangulares com
empresas, conforme se verá adiante. Sempre que o percentual resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior. O art. 430 da CLT, por sua vez, abre
o rol das entidades de apoio empresarial, antes restritas aos Serviços Nacionais de
Aprendizagem. Assim dispõe: “Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem
não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos,
esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional
metódica, a saber: I — Escolas Técnicas de Educação; II — entidades sem fins lucrativos,
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que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”
Regulamentando o art. 431 da CLT, o Decreto n. 5.598/05, no seu art. 15, deixa
entrever claramente que, inexistindo vagas em número suficiente ofertadas pelo sistema
“S” ou pelas escolas de ensino técnico, a aprendizagem poderá se fazer em parceria entre
organizações não governamentais habilitadas e empresas. A contratação do aprendiz, assim,
dar-se-á de duas formas possíveis: pela empresa, diretamente, com apoio pedagógico das
ONGs, ou por estas, que procederão anotação em carteira de trabalho do aprendiz e o
inserirão na empresa, supervisionando também o processo pedagógico. Esse modelo visa
estimular a aprendizagem, uma vez que as ONGs gozam de isenções tributárias e fiscais.
Em qualquer hipótese, essas entidades certificarão o Contrato de Aprendizagem e serão
supervisionadas pelo Ministério do Trabalho, a quem cabe decidir sobre a validade da
alternativa contratual em tela.
O art. 432 da CLT disciplina a jornada do Contrato de Aprendizagem em seis horas
diárias, se o trabalhador não houver concluído o ensino fundamental. Caso contrário, a
jornada será de oito horas, mas deverão ser computadas no período as horas destinadas à
aprendizagem teórica.
O art. 433 da CLT cuida das hipóteses de cessação do contrato, a qual poderá se dar
pela implementação do prazo, pela inadequação do aprendiz às exigências contratuais,
pelo cometimento de infração disciplinar pelo aprendiz, pela ocorrência de faltas à escola
que impliquem a perda do ano letivo ou por pedido de demissão, hipóteses em que não
incidirão os arts. 479 e 480 da CLT, porque as alternativas versadas não se dão por iniciativa
imotivada do empregador. Caso esta ocorra, as normas em questão surtem suas
consequências.
As empresas públicas, sociedades de economia mista ou autarquias, segundo o art.
16 do Decreto n. 5.598/05, poderão contratar aprendizes diretamente ou terceirizar a
contratação formando parcerias com ONGs, desde que procedam a processo seletivo prévio.
Não é o que ocorre, conforme a norma em comento, com a administração direta, eis que
a questão é de regulamentação própria, não sendo aplicável o Decreto retro indicado. A
regra em apreço respeita o princípio constitucional da contratação por concurso público,
tal qual preconiza o inciso II do art. 37 da CF.
Seria de todo conveniente, contudo, autorizar-se a contratação de aprendizes também
pela administração direta mediante processo seletivo. As Leis ns. 8.745/93, 9.849/99 e
10.667/03 regulamentam a contratação de servidores temporários, sem mencionar os
aprendizes. Nada impediria, entretanto, a inserção desta hipótese nos permissivos legais.
Há, na verdade, um clamor constitucional para que ocorra tal contratação. Como visto
acima, o art. 227 da CF exorta à ação conjunta do Estado, da família e da sociedade para
propiciar o direito à profissionalização de adolescentes, de forma absolutamente prioritária.
Já o art. 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária, quando a natureza do serviço
assim o justifique e quando houver excepcional interesse público. Como se viu também,
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o Contrato de Aprendizagem é necessariamente de prazo determinado. Ademais, o Estado
deveria servir de exemplo em todas as suas instâncias, uma vez que a lei impõe cota às
empresas.
Assinale-se que as pequenas e microempresas não necessitam cumprir a cota de
aprendizes, seja porque a Lei do SIMPLES as exclui desse mister, seja porque o art. 14 do
Decreto n. 5.598/05 prevê expressamente. Os aprendizes adultos também, segundo parece,
não estão obrigados a frequentar escola de nível médio ou superior para pactuarem Contrato
de Aprendizagem. Isso se dá porque a Constituição apenas torna obrigatório o ensino
fundamental e propugna pela progressiva obrigatoriedade do ensino médio, mas a lei
ainda não a impõe. Logo, os aprendizes adultos, aqueles de 18 a 24 anos, podem ser
contratados para reciclagem profissional, em atividades insalubres, perigosas, penosas e
noturnas. Haverá, porém, de ser priorizada a contratação de adolescentes, tanto no aspecto
da precedência como no numérico, tal como preconiza o art. 11 do Decreto Regulamentar.
Nada impede que pequenas e microempresas, que são as que mais empregam no
Brasil, também contratem aprendizes. Nessa vertente contratual, emergem as ONGs que
proliferam pelo interior do Brasil, tanto quanto empresas antes citadas. Há em São Paulo
uma interessante experiência que vem sendo desenvolvida pelas associações comerciais
em convênio com ONGs e conselhos municipais de direitos de crianças e adolescentes,
que se denomina “Projeto Degrau”, cujo compromisso se volta à integração dos jovens na
sociedade, e que já inseriu formalmente mais de 150 mil adolescentes, inclusive e
majoritariamente, naquelas empresas. Também aqui poderia haver um incentivo fiscal,
em razão do que determina o art. 179 da CF, que estimula ações afirmativas em prol
destas empresas. Não haveria obrigatoriedade de empregarem aprendizes, como não há,
mas conviria a adoção de incentivos fiscais majorados para aquelas empresas que já gozam
de benefícios no SIMPLES, caso contratassem aprendizes.
Outra alternativa que parece interessante é a implementação de Contratos de
Aprendizagem para pessoas com deficiência, uma vez que a Lei n. 11.180/05 rompeu o
limite etário máximo para esse grupo de cidadãos. Esses contratos podem ser intermediados
por entidades que já acumulam experiências de formação profissional para pessoas com
deficiência, mas o fazem em oficinas protegidas internas. Seriam contratos formais,
com registro em CTPS e com observância de um curso de formação profissional com
duração de até dois anos. Não se trata de estágio. A maior dificuldade alegada pelas
empresas, para o cumprimento das cotas de dois a cinco por cento de empregados com
deficiência, é a falta de qualificação profissional dessas pessoas. Desse modo, o trabalhador
seria contratado inicialmente como aprendiz e, uma vez habilitado no interior da empresa,
passaria a compor a cota definitiva de trabalhadores com deficiência.
Não há como se fundirem as cotas quando se tratar de aprendiz com deficiência, eis
que cada uma delas se aplica e se explica por situações distintas e excludentes. O Contrato
de Aprendizagem visa formar trabalhadores, tem prazo determinado e é orientado
metodicamente a partir do mister educativo. O contrato firmado com o trabalhador com
deficiência, a seu turno, é de prazo indeterminado, definitivo e se pauta pela avaliação de
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competência para o trabalho, como qualquer outro. Além do mais, o aprendiz com
deficiência não necessita de dupla proteção, pois, enquanto aprendiz, somente se espera
dele que se forme, nada obrigando a sua efetivação pela empresa.
A mesma Lei n. 11.180/05 também acrescentou um parágrafo ao art. 428 da CLT
para tratar de aprendizes com deficiência mental, que não necessitam do aporte formal da
escola, bastando ser considerada a sua matrícula em escola especial, não para que se
observe a frequência a cursos regulares do ensino fundamental, ou que se exija escolaridade
mínima, mas para que se valorize a sua capacidade de exercer as funções laborais, e de
aprendê-las no interior das empresas, o que viabilizará a evolução das oficinas protegidas,
que hoje se desenvolvem no interior de ONGs. A experiência tem mostrado excelentes
resultados, havendo contratação de pessoas com deficiência mental em linhas de produção,
comércio e atendimento ao público, inclusive em empresas organizadoras de eventos.
Finalmente, com vistas a se tentar a superação da discussão sobre a necessidade de
lei especial para que a Administração Pública desenvolva programas de aprendizagem, o
governo federal elaborou anteprojeto de lei regulando a matéria. Reitero, aqui, os
argumentos supra no sentido de que tal seria desnecessário, tendo em vista o que já
estabelece o art. 227, da Constituição Federal, no sentido de impor ao Estado, à família e
à sociedade a oferta de profissionalização com absoluta prioridade, o que por si só já se
caracteriza como exceção ao princípio constitucional do acesso a cargos públicos por
concurso, seja porque o aprendiz não ocupa cargo público, seja porque o mister de que
se cuida encontra-se municiado de elementos constitucionais cogentes autossuficientes.
No mesmo sentido, há que se ressaltar a decisão da saudosa Desembargadora Federal do
Trabalho da 15ª Região, Dra. Fany Fajerstein, proferida em Ação Civil Pública envolvendo
o Município de São Carlos(1).
Apenas a título de informação, seguem alguns elementos do anteprojeto em estudo:
a) criam-se regras para que se estabeleçam parcerias entre a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional e organizações não governamentais, para que as
segundas contratem os aprendizes e os insiram nas atividades da Administração
mediante acompanhamento metódico e pedagógico.
b) o processo de escolha das entidades dar-se-á por licitação e dos aprendizes mediante
processo seletivo simplificado que priorizara as realidades culturais e socioeconômicas
dos candidatos;
(1) “Com efeito, o direito do adolescente à profissionalização adquiriu status constitucional, com caráter prioritário,
juntamente com o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária. É dever do Estado, da família e da sociedade assegurar esses direitos à criança e ao
adolescente, conforme dispõe o art. 227 da CRFB/88.”
(...)
“Nesse passo, considerando-se o fim social da norma (art. 5º, da LICC), forçoso concluir que o art. 429 da CLT, antes
reproduzido, é dirigido a entes públicos e privados, sendo, portanto, equivocada a interpretação literal adotada pelo recorrente para o termo “estabelecimento” contido no mencionado dispositivo legal, já que utilizada conceituação dada ao
referido termo em outro ramo do Direito para sustentar a tese inicial.”
TRT15ª — RO — Decisão 032109/08-PATR do Processo 0126900-89.2005.15.0008. Relatora: Fany Fajerstein. Publicado
em 13.6.2008.

revista amatra n. 3 2010.pmd

218

02/07/2013, 18:12

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

219

c) fixa-se o percentual de contratação de 5% para a União e de 3 a 5% para Estados,
Municípios e Distrito Federal, conforme legislação específica; admite-se, outrossim,
a ampliação do percentual de aprendizes contratados pelas empresas públicas e
sociedades de economia mista.
d) os percentuais serão atingidos progressivamente, conforme disponibilidade
orçamentária;
e) estabelece-se, para a Administração, a jornada de 4 horas para os aprendizes,
respeitado o salário mínimo hora;
f) revoga-se a indeterminação de prazo para contrato de aprendizes com deficiência,
conforme fixou a Lei n. 11.788/08;
g) finalmente, autoriza-se a cumulação da bolsa de aprendizagem com o benefício de
prestação continuada pago às pessoas com deficiência, tanto na iniciativa privada
quanto na Administração Pública, o que poderá trazer forte estímulo para o ingresso
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Conclusões
I — O direito à profissionalização acompanha os cidadãos ao longo de suas vidas.
Materializa-se na escola e no trabalho, qualificando e requalificando os trabalhadores.
Manifesta-se pelo ensino em todos os níveis e pelos contratos de Estágio Profissionalizante,
Trabalho Educativo e Contrato de Aprendizagem.
II — O direito à profissionalização assume excepcional primazia em face dos
adolescentes, que por força do art. 227 da Constituição Federal — incorporado à Carta
Política por Emenda Popular — devem tê-lo assegurado com absoluta prioridade e por
meio do esforço simultâneo do Estado, da família e da sociedade.
III — O contrato de Estágio Profissionalizante, em razão do que dispõe a Lei n.
11.788/08, pode ser firmado com estudantes do ensino médio, escolas técnicas, escolas
superiores e escolas especiais. Não dá ensejo à relação de emprego, uma vez que,
excepcionalmente, assegura aprendizado prático de matérias de cunho profissionalizante
aprendidas na escola e na academia (art. 82, Lei n. 9.394/96 — LDB).
IV — O estágio tem se desvirtuado por utilização abusiva, como forma de precarização
do trabalho. Para evitar a fraude, há que se atentar para alguns aspectos que decorrem da
própria natureza do contrato em questão e que vêm sendo observados pela fiscalização e
pelo Ministério Público: a) percentual razoável de estagiários no interior da empresa, não
superior a 20% do quadro de empregados; b) matrícula do aluno em escola técnica ou
ensino superior; c) em caso de matrícula em ensino médio genérico ou escola especial
para pessoas com deficiência, correlação estreita entre as matérias oferecidas na escola e o
trabalho; d) menção no convênio formalizado entre a escola, o estudante e a empresa à
carga horária e às funções que devem ser exercidas pelo estagiário para dar cabo à demanda
teórica por ele aprendida na escola.
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V — O Trabalho Educativo também é uma forma interessante de aprendizado,
ministrado por organizações não governamentais sem fins lucrativos e realizado no interior
das instituições (art. 68 do ECA). Na medida em que estas instituições forneçam mão de
obra para empresas, tem-se o desvirtuamento do Trabalho Educativo, porque o aspecto
produtivo preponderará sobre o educacional.
VI — O Contrato de Aprendizagem pode ser realizado por pessoas de 14 a 24 anos,
mas as pessoas com deficiência não se submetem ao limite etário superior de 24 anos.
VII — O Contrato de Aprendizagem para adolescentes de 14 a 18 anos não pode
ocorrer em ambientes insalubres, perigosos, penosos ou em horário noturno, bem ainda
em atividades que comprometam o desenvolvimento físico, moral, educacional e psicológico
do adolescente.
VIII — O Contrato de Aprendizagem deve ser escrito, ter prazo máximo de dois
anos, ser anotado em CTPS e garantir o respeito à escolaridade do adolescente. Tem natureza
especial, cuja finalidade é a formação técnico-profissional do aprendiz. Esta, por sua vez,
define-se como “atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de
complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho”.
IX — O Contrato de Aprendizagem deve, necessariamente, estabelecer uma relação
triangular entre o aprendiz, a empresa e a entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Estas podem ser os serviços nacionais de aprendizagem, as escolas
técnicas, bem como as organizações não governamentais cujo objetivo estatutário seja a
formação profissional.
X — As organizações não governamentais atuam quando houver lacuna de
atendimento à demanda em relação ao sistema “S” e às escolas técnicas. Deverão ser
registradas nos conselhos de direitos das crianças e adolescentes e a qualidade dos seus
programas de formação profissional será supervisionada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
XI — Seria muito interessante a combinação de esforços entre o sistema “S” e as
ONGs, o que proporcionaria maior ampliação dessa modalidade contratual. A Lei n. 10.097/00
(art. 431 da CLT) possibilita que o aprendiz seja contratado diretamente pela empresa
conveniada ao sistema “S”, ou por intermédio de uma ONG que registre o aprendiz, mas
este contará para o suprimento de cota de aprendizes da empresa, embora empregado da
ONG (art. 15, Decreto n. 5.598/05).
XII — A obrigação do empregador é a de fornecer possibilidades de formação
profissional; a do aprendiz, a de se dedicar com zelo. São justas causas para a rescisão
contratual a inadequação do aprendiz ao programa, ato de indisciplina e faltas às aulas
que impliquem a perda do ano letivo.
XIII — A aprendizagem é uma excelente oportunidade de inserção de trabalhadores
com deficiência no mundo do trabalho. Poderão aprender as tarefas dentro da empresa
mediante convênio entre esta e ONGs especializadas em trabalhadores com deficiência. O
aprendiz com deficiência, no entanto, comporá apenas a cota de aprendizes (cinco a quinze
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por cento das funções que demandam aprendizagem em empresas de grande porte, uma
vez que as pequenas e médias não estão obrigadas a tê-los) e, uma vez formado, integrará
a cota de pessoas com deficiência (dois a cinco por cento dos cargos nas empresas com
mais de cem empregados). Das pessoas com deficiência mental não se exige escolaridade,
um fator decisivo para a aprendizagem.
XIV — Está em trâmite anteprojeto governamental que regulamenta a aprendizagem
na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, visando superar a discussão
sobre a autoaplicabilidade do art. 429, da CLT, a esses órgão, o que a meu ver seria
dispensável, dada a cogência que deriva do art. 227, da CF.
XV — Pode-se verificar, portanto, que o direito à profissionalização, prioritário para
adolescentes e essencial para adultos e pessoas com deficiência, assume relevância estratégica
no momento em que se vivencia a chamada “sociedade do conhecimento”; em que a
indústria perde a primazia da empregabilidade para o setor de serviços; em que as atividades
repetitivas, mecânicas da linha de produção taylorista cedem vez ao operário crítico, que
interage no processo de produção, dirigindo os robôs e os computadores que hoje se
ocupam daquelas tarefas; em que profissões são extintas, justamente pela incidência da
informatização, que substitui o fazer humano; em que a informação assume a primazia,
em detrimento dos bens de produção e das matérias-primas, que outrora estiveram na
origem de guerras e disputas econômicas; em que a agricultura é automatizada; em que
cada vez menos operários produzem mais quantidade e qualidade; em que o saber, portanto,
é qualificado como elemento essencial de sobrevivência política e econômica de Nações e
blocos nacionais; em que o domínio de línguas estrangeiras diz respeito à alfabetização
primária para o mercado de trabalho e em que, finalmente, a qualidade do produto de
cada empresa só decorrerá da qualidade da formação de seus colaboradores. Como se vê,
a força física é substituída pela força do conhecimento, o qual não prescinde de transmissão
metodicamente orientada por educadores na escola e na empresa.
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LUGAR DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES É NA ESCOLA!

Tania Coelho dos Santos
Esta é uma ocasião muito especial, pois é raro que psicanalistas sejam convidados
para conversar com promotores, procuradores, juízes e advogados sobre como educar as
crianças. O que permitir e o que proibir? Na questão do trabalho infantil, não é diferente.
O que devemos incentivar e promover e o que devemos recusar e proibir? Qual deve ser
a posição do Estado brasileiro nessa questão?
Começo denunciando a dupla moral da administração pública brasileira. É proibido
construir nas encostas da cidade do Rio de Janeiro, mas prolifera — quase sem nenhum
controle — a ocupação favelada. Pesadas multas incidem sobre as construções irregulares
de classe média. Mas não se pode remover as ocupações ilegais. Onde não é permitido
construir legalmente, não se pode reprimir a construção ilegal. Eis aí uma boa metáfora do
tratamento desigual — pelo poder público — dos cidadãos que vivem no asfalto e dos
que moram nas comunidades.
No campo da educação impera a leniência do Estado brasileiro. Soubemos pelos
jornais que 800.000 adolescentes, entre 15 e 17 anos estão fora da escola. O Brasil caiu
para 88ª posição entre outros países no ranking do índice de escolaridade. De acordo com
minha experiência como orientadora de uma tese de doutorado sobre os jovens no
DEGASE(1), posso afirmar que os rapazes deixam a escola para trabalhar ou porque
cometeram um ato infrator. As jovens deixam a escola porque engravidam precocemente.
Embora a educação pública e gratuita seja um dever constitucional do Estado, não é
acompanhado da contrapartida que é a obrigação — por parte dos adolescentes — de
permanecerem na escola até o final do ensino fundamental e médio. Aceita-se, tacitamente,
que há cidadãos de duas categorias. Há jovens “privilegiados” que são obrigados a frequentar
a escola e seus pais devem a pagar caro por esse “privilégio”. E há jovens “desfavorecidos”
que têm o direito de abandonar a escola pública e gratuita para entrar prematuramente no
mercado de trabalho ou no crime. A sociedade costuma desculpá-los acreditando que as
más condições socioeconômicas os impelem a isso. Esquecem-se as “nossas consciências
culpadas pela desigualdade social” que, também, os jovens dos extratos médios ou altos
abandonariam a escola se pudessem. São impedidos pelos pais que sonham em lhes preparar
para o futuro.
(1) ZEITOUNE, Christiane da Motta. Ética e responsabilidade: adolescentes em conflito com a lei. In: aSEPHallus, n. 8,
2009. Disponível em: <http://www.nucleosephora.com.br/asephallus>.
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Os contribuintes se revoltam contra a desproporção entre os elevados impostos e a
péssima contrapartida em serviços públicos. O poder público esmera-se em dilapidar esta
elevada carga tributária sem alcançar o objetivo de promover saúde e educação pública e
gratuita. Em nosso país, escola e saúde pública gratuita são consideradas um direito somente
“daqueles que não podem pagar”. A palavra “público”, em nosso vocabulário, quer dizer
o quê? Ensaio algumas respostas. É público aquilo que é para “o pobre”. Também é público
o dinheiro de nossos impostos que os políticos acreditam que têm o direito de apropriar-se em seu próprio benefício. É de todos, então não é de ninguém! É de quem é mais
esperto, de quem corre e pega primeiro. É uma prerrogativa dos cidadãos que se consideram
pobres e despossuídos. Dos que pensam que lhes falta o necessário para viver melhor,
logo, têm o direito de tomar para si o que é de todos. Os “sem recursos” brasileiros,
aqueles que se consideram pobres, são também os que exercem o direito de ter o maior
número de filhos. Como se ter filhos não lhes custasse dinheiro algum! É público o direito
de gerar. Apropria-se dele quem tem coragem de conceber, parir e alienar ao poder público
a obrigação de criar! Essa conta, a do preço de procriar — que nos extratos sociais ditos
médios e altos é problema do bolso do cidadão — nos extratos sociais, ditos menos
favorecidos, é do Estado.
A dupla moral do Estado atribui aos cidadãos dos extratos sociais — ditos favorecidos
— direitos e deveres. Aos demais, cabe a proteção dos políticos que vivem desse imenso
curral eleitoral. Alguns magistrados, promotores e defensores públicos também defendem
— graças a um emaranhado de sentenças judiciais confusas e contraditórias — o direito
de viver “fora da lei”. Acreditam que podem corrigir a desigualdade social, fazendo justiça
distributiva com as próprias mãos. É a justiça Robin Hood.
Esta dupla moral — numa cidade partida como a do Rio de Janeiro — tem origem
na psicologia do brasileiro. Dizem que nós brasileiros — e os cariocas, em particular —
somos avessos às normas. Esses ditos disfarçam a verdadeira natureza do problema. É
preciso desmascarar essa ingênua psicologia. Ela contribui para consolidar a desigualdade
social e não para combatê-la.
1. O jeitinho brasileir
brasileiroo
Roberto DaMatta(2) imortalizou essa expressão que se refere à tolerância do brasileiro
com a quebra de normas e com o desrespeito às leis. Uma outra expressão — colhida e
consagrada pelo conhecido antropólogo — refere-se à persistência, na cultura brasileira,
de hábitos hierárquicos. “Você sabe com quem está falando?”(3) é uma espécie de senha
que abre o acesso de alguns indivíduos a um tratamento diferenciado — ao arrepio da lei
— em consequência do lugar privilegiado que ocupa na pirâmide social. Essas expressões
mostram que a universalização dos direitos e deveres esbarra — em terras brasileiras —
nos hábitos colonialistas e escravagistas que configuram o aspecto mais essencial da
(2) DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
(3) DAMATTA, R. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Zahar,1978.
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sociedade brasileira. Somos modernos e igualitários em nossa configuração jurídica. Somos
arcaicos e hierárquicos em nossa realidade social de fato.
O que Roberto DaMatta não examinou mais de perto é o fato de que essa desigualdade
implica que o Estado trata diferentemente os cidadãos. Há direitos e deveres distintos,
dependendo do extrato social a que o indivíduo pertence. É equivocado acreditar que
todos os direitos estão do lado das camadas mais favorecidas e todas as obrigações no
andar de baixo da pirâmide social. A distribuição de direitos e deveres é profundamente
desigual, mas, não é verdade que privilegie uma camada de renda em detrimento da outra.
Por que faço essa afirmação? Recentemente, Alberto Carlos de Almeida(4), cientista político
e professor da UFF, produziu uma revisão dessas teses clássicas sobre a subjetividade
brasileira. Em sua pesquisa de campo, ele demonstrou a relação entre a persistência dessas
atitudes arcaicas e hierárquicas e o nível de escolaridade.
Essa pesquisa trouxe elementos estatísticos em apoio à tese de que a atitude do
brasileiro médio, de menor escolaridade, é arcaica. A prova disso é que a percepção
dominante nesse grupo acerca das relações sociais teria permanecido hierárquica, reforçando
a desigualdade social. A crença na desigualdade social leva esse grupo de brasileiros a ser
tolerante com uma série de violações dos princípios igualitários em que se pauta nossa
constituição. Os modos de burlar as regras do pacto social igualitário variam desde o
favorecimento aos amigos, passando pelo recurso ao famoso “jeitinho brasileiro” chegando
até à transgressão da lei pelo suborno e a corrupção.
A grande virtude da pesquisa de Almeida foi buscar as relações entre a persistência
de atitudes arcaicas e o grau de escolaridade dos indivíduos. Seu trabalho demonstra
amplamente que, à medida que o indivíduo evolui na escala do grau de escolaridade, ele
abandona, progressivamente, uma visão de mundo baseada na desigualdade. O indivíduo
mais escolarizado tende a adotar uma visão de mundo de acordo com os princípios
constitucionais. Ele passa a acreditar que todos nascem livres e iguais.
Seu trabalho demonstra bem que o indivíduo, quanto menos escolarizado é, mais
acredita na desigualdade natural entre os indivíduos e mais ele reivindica o direito de ser
protegido. Esse indivíduo tende a desenvolver hábitos de dependência em relação aos
mais poderosos, mais ricos ou mais cultos. O autor concluiu, baseado no fato de que o
grau de escolaridade do brasileiro é baixo, que a grande maioria da nossa população
pensa de modo arcaico e conserva uma visão do mundo social pautada na hierarquia.
Minha única restrição a essa pesquisa reside na seguinte afirmação: “na visão de
mundo igualitária, não há papéis socialmente predefinidos, há contrato”(5). Dizendo isso,
o autor, sem perceber, dissolve a desigualdade de papéis entre homens, mulheres e crianças
que é inerente à constituição da família. A forma geral do contrato social rege tão somente
as relações entre indivíduos adultos. O pacto social não exclui que os direitos e deveres no
interior da família não sejam idênticos, nem recíprocos. A família é um exemplo de que
(4) ALMEIDA, C. A. A cabeça do brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2007.
(5) Ibidem, p. 76.

revista amatra n. 3 2010.pmd

224

02/07/2013, 18:12

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

225

haverá sempre um resíduo de desigualdade e hierarquia nas relações sociais entre os
indivíduos. O pacto social, por sua vez, não igualitário. Não escolhemos a forma da
sociedade em que vivemos nem a língua que falamos. Nascemos imersos nelas. Logo, a
relação do Estado com os indivíduos também não pode ser contratual. O Estado tem
deveres régios para com a saúde, a educação e a segurança de todos os cidadãos. A
desigualdade é um princípio que organiza os laços sociais fundamentais e nenhuma ordem
democrática pode prescindir desse resto arcaico.
Para o psicanalista, o sujeito que precisa de um tratamento analítico não é apenas
uma individualidade empírica qualquer. É um sujeito formal de uma ficção jurídica, definida
pela Declaração dos direitos do homem. O sujeito sobre o qual a psicanálise opera é um
sujeito que acredita que “todo homem nasce livre e igual”. A pesquisa de Almeida nos
demonstra que nem todos os indivíduos nascidos numa sociedade organizada segundo os
princípios da igualdade e da liberdade, acreditam nessa ficção jurídica. Sua pesquisa,
ainda que indiretamente, me forneceu argumentos para fundamentar nossa convicção de
que a escola é o aparelho sociocultural indispensável para constituir de fato os sujeitos
psicológicos capazes de serem iguais e livres.
O ideal do homem igual e livre, para encarnar-se nos homens concretos e passar a
existir de fato, precisa moldar cada homem, pelo processo educativo, para adequar-se a
esses princípios. Nas sociedades democráticas, o processo de escolarização é a única maneira
de transmitir as regras do pacto social livre e igualitário. Esse processo é longo, árduo e
compreende muitos aspectos da vida: o modo de usar o próprio corpo, a consciência
moral, os valores e ideais, os desejos e projetos de cada um.
O projeto educacional público e coletivo deve promover a igualdade de fato entre os
futuros cidadãos. Só então, cada um poderá descobrir e desenvolver sua forma singular de
interpretar sua civilização. Alguns indivíduos poderão então ir além da liberdade e da
igualdade, revelando-se, talvez, serem homens excepcionalmente criativos e talentosos.
Enquanto o Estado brasileiro não for capaz de cumprir seus compromissos com os princípios
constitucionais — assegurando que todos os indivíduos ricos ou pobres têm o direito de
frequentar a escola pública e gratuita —, os hábitos fundados na desigualdade social entre
as classes não serão superados.
2. A família e a transmissão de uma ética do desejo e da rresponsabilidade
esponsabilidade
Em primeiro lugar, queremos chamar a atenção de todos para o papel da família na
construção da personalidade da criança e do jovem. Uma criança deve ser o produto do
desejo de um homem e de uma mulher. Sua origem não é anônima. O Estatuto da Criança
e do Adolescente reconhece o seu direito a uma família natural e, à falta dela, a uma família
substituta. Paradoxalmente, assegura o direito de uma criança permanecer na rua, sozinha,
separada dos pais. Na prática, somente as crianças dos extratos sociais mais desfavorecidos
usufruem deste direito. Às mais abastadas não faltam juízes para exigir que vivam sob a
vigilância dos pais. O princípio geral de toda discussão sobre a infância e a adolescência
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deve fundar-se na paternidade e na maternidade responsável pelo acolhimento amoroso e
pela provisão dos meios necessários ao crescimento com bem-estar de uma criança.
O combate ao trabalho infantil justifica-se porque muitas crianças, em nosso país,
precisam trabalhar para assegurar sua sobrevivência. Muitas delas são colocadas no mundo
para ajudar os pais a ganhar a própria vida. Em nosso país, muitos pais e mães encaram
seus filhos como uma espécie de previdência privada, contando com eles para sobreviver.
É uma inversão de valores? Sem dúvida. Mas não podemos desconhecer a imensa
quantidade de mães sozinhas, com filhos de muitos homens diferentes, que não têm
nenhuma obrigação material ou psicológica para com nenhuma delas. Afinal de contas,
para que servem essas crianças? Por que vêm ao mundo? Como, nessas circunstâncias,
impedir que sejam prematuramente arrancadas da infância para ajudar suas mães carentes?
Mais uma vez, trata-se de um paradoxo. Nos extratos médios, os pais que não pagam
pensão às suas ex-mulheres, mães de seus filhos, podem até ser presos. E nos extratos
sociais mais desfavorecidos? Por que razão o laço de paternidade é tão negligenciado nos
extratos sociais menos favorecidos?
Isso posto, só podemos entrar na discussão sobre o trabalho infantil se este trabalho
não for necessário para prover a própria existência ou a dos pais. Qualquer criança ou
adolescente que tenha que trabalhar para se manter, ou a seus pais, é privada do direito
de ocupar o lugar de objeto na cena familiar, é privada de seu lugar de criança. Um amor
que ela não terá como nem por que retribuir por meio de uma entrada precoce no mundo
do trabalho, em que há direitos e deveres entre cidadãos supostamente iguais perante a
lei. Uma criança não é jamais igual a um adulto perante a lei. Ela não poderá tomar um
lugar em nenhum contrato de trabalho entre pares. Somente com o usufruto do direito
incondicional à irresponsabilidade infantil uma criança chegará a ser um jovem e depois
um adulto capaz de amar e trabalhar, contribuindo para a ciência, a arte e a civilização.
A igualdade e a liberdade entre os homens nunca reinam absolutas, mesmo quando
a escola faz o seu trabalho de homogeneizar os indivíduos, reduzindo as diferenças relativas
ao seu nascimento. A igualdade absoluta é impossível porque cada indivíduo é um sujeito
do inconsciente e dá provas disso por meio do seu sintoma que é sempre singular. O
sintoma não é como uma doença. As causas de uma doença são as mesmas para todo
mundo. A causa do sintoma psíquico não é nunca a mesma.
O sintoma de um indivíduo é o resto de suas relações infantis com seus pais que não
pode ser apagado pela sujeição à ficção jurídica de que todos os homens nascem livres e
iguais. Uma criança não é nunca livre e igual a um adulto. Os homens nascem pequenos,
dependentes e somente sobrevivem se o adulto os adota e cuida deles com carinho. Uma
criança, desejada ou indesejada, é sempre produto da relação amorosa de um homem com
uma mulher. Se toda criança tem origem no desejo de um homem por uma mulher, existe
uma desigualdade que não pode suprimir entre os seres humanos. Os desejos entre homens
e mulheres não são idênticos. As crianças constroem fantasias diferentes sobre sua origem.
A ficção de que todo homem nasce livre e igual é limitada pela inscrição de cada criança
numa família particular.
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Durante os primeiros anos de vida, cada criança viverá na dependência de um pai e
de uma mãe, tenha ou não irmãos. A mãe vai lhe dispensar um cuidado particular, pois
seu amor por ela não é genérico. O pai — embora seja responsável pela transmissão de
normas e regras sociais — também não um artefato genérico. Sua missão é separar a
criança da mãe e cada um é um modelo da função paterna e a encarna à sua maneira. Na
medida em que escolhe uma mulher e faz dela objeto de seu amor e do seu cuidado,
transmite a cada um dos filhos uma lição sobre a causa do desejo. Ao responsabilizar-se
pelas consequências do seu desejo por uma mulher, um homem ensina a seus filhos a
maior de todas as lições de cidadania.
O desejo de cada um é o que distingue os homens entre si. Perante seu desejo
inconsciente, ninguém é livre. O desejo nos determina, causa e impele. Quando as famílias
se desfazem ou nem mesmo chegam a se constituir, podemos prever que as crianças e
adolescentes terão dificuldades de permanecer na escola. O fracasso escolar é o principal
motivo para o abandono dos estudos.
Serge Cottet(6), por exemplo, traz à discussão o tema das famílias recompostas
enfrentando a difícil questão em jogo seja nas adoções, seja no exercício da parentalidade
substitutiva. Ele se pergunta: é a mesma coisa que uma criança tenha sua própria mãe ou
que seja criada pela mãe do vizinho? E quanto ao pai? O pai é uma função simbólica e
aquele que a encarna é substituível? Serge Cottet insiste que não. Recorda que se o pai não
se confunde com genitor, é porque o que conta para um sujeito, em sua fantasia, é o
desejo em jogo na sua concepção. O segredo de sua origem, o fato de que tenha sido ou
não desejado, é o cenário que não se reduz à filiação biológica, mas que também não pode
ser separado dela.
Contemporaneamente, perdeu-se o protocolo que distinguia quais eram os papéis
adequados para cada sexo. Desde então, passamos a não saber mais se existem dois sexos,
três, quatro ou mesmo todo um arco-íris de opções sexuais. Para não constranger uma
criança, alguns pais chegam a pensar que não deveriam lhe dar nome algum para que ela
desfrutasse de toda a liberdade de escolhê-lo no futuro. Pela mesma razão não se deveria
lhe atribuir um sexo — não chamá-la de menino ou de menina — deixando inteiramente
a seu critério definir-se como uma coisa ou outra.
A diferença sexual e a diferença geracional estavam entre os pilares da ética antiga,
hoje, em vias de extinção. A descoberta freudiana do inconsciente repousa, ela também,
sobre esse laço inseparável entre o nascimento e a morte. O desejo sexual é o centro da
ética da psicanálise. Ele deve sua existência a tudo aquilo que “é porque é”. Tudo aquilo
que não podemos nem justificar nem abolir. Não sabemos nada sobre a morte. Somente
sabemos que sucedemos aos nossos pais, seremos sucedidos por nossos filhos e que sempre
foi assim. Do mesmo modo não sabemos porque as mulheres não têm um pênis igual ao
dos homens. Homens são seres dotados de um pênis, isso nos permite identificá-los. Não
(6) COTTET, S. O avesso das famílias: o romance familiar dos pais. In: aSEPHallus, Revista do Núcleo Sephora de Pesquisa,
ano 2, n. 4, 2007. Disponível em: <http://www.nucleosephora.com/asephallus>.
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sabemos onde localizar o traço, a propriedade anatômica que identificaria uma mulher. É
o seio ou a vagina? Temos ideias sobre o que seja uma mãe, mas não sobre o que seja uma
mulher.
Coube a Lacan destacar os valores em jogo na ética da psicanálise. O analista de
orientação lacaniana depende de um real que limita sua abertura ao campo dos saberes.
O saber do psicanalista não é mais uma mercadoria que se compra e se vende. O saber do
psicanalista não é anônimo, independente da autoridade daquele que o transmite. O saber
do psicanalista ensina a levar em conta a relação singular de cada um com o nascimento,
o sexo e a morte. Cada um sofre do seu inconsciente do seu modo. Cada um se defende
disso como pode, por meio de seu próprio sintoma. Não existe um saber que sirva para
todos. Todo saber é uma defesa contra o real do sexo e da morte.
A ética da psicanálise de orientação lacaniana é realista porque privilegia o real, em
detrimento das verdades que circulam na mídia. De que real se trata? Lacan (7) é
surpreendente, quando nos recomenda consultar o Gênesis, pois encontraremos nas
escrituras o fundamento da diferença sexual: “Deus os criou homem e mulher”. Vejam, a
que ponto o saber do psicanalista depende do campo da fala e da linguagem! O real da
diferença sexual não se reduz à diferença anatômica entre os sexos. Ela instalou-se como
efeito da nomeação, promovido pelo discurso fundador da nossa civilização: as escrituras
sagradas. Sobre o real em jogo na diferença sexual, nós não podemos dizer se ele é verdadeiro
ou falso. Ele surge de um ato, a criação a partir do nada, da própria nomeação. Tudo que
sabemos é que não há nenhuma relação entre um homem e uma mulher que não dependa
dessa diferença. A mulher acredita que o homem tem alguma coisa que ela não tem, logo
está convencida de que ele deve compensá-la lhe dando um filho. Porque o homem acredita
que tem algo que a mulher não tem, vive às voltas com a ameaça de perdê-lo.
Podemos deduzir da relação de cada homem e de cada mulher ao real da diferença
sexual, uma ética psicanalítica sobre o valor da família. Segundo Jacques Alain Miller(8), a
família é constituída pelo Nome do Pai (NP), pelo desejo da mãe (DM) e pelo objeto que
vem suprir a diferença entre seus desejos. A família não é um conjunto de laços ou deveres,
ela é essencialmente unida por um segredo, ela é unida pelo não dito. Qual é o segredo?
Qual é esse não dito? É um desejo não dito, é sempre um segredo sobre o gozo. De que
gozam o pai e a mãe?
Num de seus últimos seminários, Jacques Lacan(9) nos legou uma fórmula hipercondensada que nos permite apreender esse gozo como o real da relação entre os sexos: “Um
pai, não tem direito ao respeito, nem ao amor, se o dito amor, o dito respeito, não for,
vocês não vão crer nas suas orelhas, père(pai)-versamente orientado, quer dizer feito de
uma mulher, objeto a que causa seu desejo”. Prossegue dizendo que a mulher acolhe o
desejo do homem, mas ela se ocupa de outros objetos pequeno a, seus filhos. O pai
(7) LACAN, J. Le Seminaire Livre XVI: d’un autre à l’autre. Paris: Seuil, 2006.
(8) MILLER, J.-A. Assuntos de família no inconsciente. In: aSEPHallus, Revista do Núcleo Sephora de Pesquisa, ano 2, n. 4.
Disponível em: <http://www.nucleosephora.com/asephallus>, 2007.
(9) LACAN, J RSI, aula de 21.1.1975. Inédito.
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intervém raramente nessa relação entre mãe e filho apenas para garantir, graças à sua
própria versão do que seja a função paterna, um efeito de separação. Um pai é uma versão
da função paterna se a causa de seu desejo é uma mulher que ele escolheu para lhe dar
filhos.
Essas letras (NP, DM e objeto a) designam, sem confundir, os lugares da mulher e do
desejo da mãe, do homem e do Nome-do-pai, do objeto a e da criança. A família é
indispensável à constituição psíquica, pois, como afirma Lacan(10), ela tem uma função de
resto real não eliminável. Apesar de todas as transformações em sua forma de organização,
ela é responsável por uma transmissão irredutível. Essa transmissão não é da ordem das
necessidades e da realidade e sim de uma dimensão simbólica, mais precisamente de um
desejo que não seja anônimo.
A função de resíduo exercida (e ao mesmo tempo, mantida) pela família conjugal na
evolução das sociedades destaca a irredutibilidade de uma transmissão — que é de outra
ordem que não a da vida segundo as satisfações das necessidades, mas é de uma constituição
subjetiva, implicando a relação com um desejo que não seja anônimo.
É por tal necessidade que se julgam as funções da mãe e do pai. Da mãe, na medida
em que seus cuidados trazem a marca de um interesse particularizado, nem que seja por
intermédio de suas próprias faltas. Do pai, na medida em que seu nome é o vetor de uma
encarnação da Lei no desejo(11).
Como observam muito bem Ana Lydia Santiago e Margareth Pires Couto(12), Lacan
deslocou a função da família de uma transmissão da cultura para um dispositivo de
transmissão do desejo e de contenção do gozo, ou seja, de transmissão da castração.
3. O objeto rreal
eal e os objetos da rrealidade
ealidade
Finalmente, vamos falar de uma ética e de valores lacanianos nas práticas educativas.
Uma criança precisa ser o produto do desejo de um homem e de uma mulher. Sua origem
não é anônima. O princípio geral de toda discussão sobre a educação na infância e na
adolescência deve fundar-se na paternidade e na maternidade responsável pelo acolhimento
amoroso e pela provisão dos meios necessários ao crescimento com bem-estar de uma
criança.
Toda criança ou adolescente tem o direito de ocupar o lugar de objeto de um amor
incondicional. Um amor que ela não terá que retribuir por meio de uma entrada precoce
no mundo do contrato individualista e igualitário entre pares, em que há direitos e deveres
entre cidadãos supostamente iguais perante a lei. Uma criança não é jamais igual a um
adulto perante a lei. Somente o usufruto do direito incondicional à irresponsabilidade
infantil, uma criança chegará a ser um jovem e depois um adulto capaz.
(10) LACAN, J. Nota sobre a criança. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 369-370.
(11) Ibidem, p. 369.
(12) SANTIAGO, A. L.; COUTO, M. P. Família e fracasso escolar. In: aSEPHallus, Revista do Núcleo Sephora de Pesquisa,
ano 2, n. 4. Disponível em: <http://www.nucleosephora.com/asephallus>, 2007.

revista amatra n. 3 2010.pmd

229

02/07/2013, 18:12

230

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 3/2010

No começo de sua existência uma criança não conhece a diferença entre o seu corpo
e o corpo da mãe. É preciso que — se ela necessita do seio ou da mamadeira — ela
imagine o objeto que satisfaz a fome e que a mãe faça de conta que ela é esse objeto
respondendo prontamente ao seu choro, ao seu chamado. Este é o princípio de toda a arte
de brincar. Criar o objeto que satisfaz as necessidades. Esta brincadeira só é possível
quando o adulto brinca também de ser esse objeto do qual a criança precisa. Do lado da
mãe, é preciso uma generosidade absoluta. Uma entrega ao jogo da criança, sujeitando-se
aos seus caprichos. Somente quando esta ilusão funciona a contento, podemos iniciar
lentamente a desilusão, a separação, que vai conduzir a criança a eleger ou a fabricar um
brinquedo: um ursinho, um velho cobertor, uma fralda, uma chupeta ou até um barbante.
Um primeiro objeto, separado dele mesmo, que representa aquele seio ou mamadeira que
fingia ser parte dela própria.
A criança precisa criar o objeto que simboliza o objeto perdido: o seio fingidor. As
brincadeiras das crianças são a base da futura capacidade do adulto para desenvolver
atividades científicas, culturais e artísticas. São a base, mas não são da mesma natureza. O
processo criativo das crianças serve para criar um mundo intermediário entre elas e o
mundo dos adultos. Não se trata de um meio de se comunicarem com os adultos, ao
contrário, é um meio de defender-se deles, de fantasiar que podem mantê-los a uma certa
distância, preservando a liberdade de extrair-se da realidade de seus pais. A criatividade
da criança tem a finalidade de proporcionar-lhe um espaço onde pode ser autista,
inadequada, inadaptada, só, separada da mãe, do pai, da família e da escola. Esta distância
permite preservar o direito a uma certa loucura, sem a qual ninguém é verdadeiramente
sadio.
As crianças fazem arte. Fazer arte não obedece à regra alguma. É um jogo livre e não
tem nenhum nexo, sentido ou utilidade para os outros. Um desenho não é bonito nem
feio, um objeto pode ser sujo ou limpo, ter uma forma definida ou não, parecer com
alguma coisa que existe ou não parecer com nada desse mundo. Tal como os sonhos, esses
objetos são incompreensíveis, não servem para nada na realidade social, mas proporcionam
à criança que os inventa uma satisfação que é só sua. Muitas vezes, a condição que a
criança impõe para que possa brincar verdadeiramente, criativamente — sem a intervenção
invasora do olhar, da presença ou da escuta do outro — é que a brincadeira permaneça
secreta. Se ela vem à luz, se é descoberta, perde o valor, a significação, a satisfação que se
associa com ela.
Na experiência analítica, procuramos proporcionar às crianças um espaço para
produzir estes objetos sintomáticos, pois sabemos do valor terapêutico que eles podem ter
no tratamento do sofrimento e sintomas de uma criança. Ao adulto em análise é permitido
dizer tudo que lhe vem à cabeça, sem nenhuma censura, contar seus sonhos mais absurdos,
suas fantasias mais esquisitas e sobretudo mentir. Ninguém espera de um analisando que
ele só fale a verdade. É verdade também que nenhum analista é obrigado a acreditar em
tudo que lhe diz seu analisando. Na experiência analítica procuramos recriar a relação
solitária que as crianças têm com as palavras, os objetos e as pessoas. Visamos repetir a
satisfação que se experimenta no reencontro com aquele primeiro objeto, dócil às
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necessidades do sujeito, criado sob medida, anterior à separação entre o eu e o mundo. A
fantasia inconsciente, os sintomas e os processos criativos giram em torno deles.
A finalidade da brincadeira da criança, assim como da experiência analítica do adulto,
é proporcionar uma reparação ao sofrimento e à angústia suscitadas pelas diversas perdas,
desilusões, lutos que a entrada no mundo compartilhado, na civilização e na cultura exigem
de todos nós. O respeito por esse objeto que não tem preço deve orientar também as
práticas educativas. Os desenhos das crianças, os enredos das histórias que elas inventam,
seus desempenhos teatrais não têm valor de mercado. Alguém quer comprar a manifestação
espontânea, criativa, inconsciente das crianças?
O objeto da arte pode ser um meio de despertar a emoção estética, uma forma de
crítica social, de reflexão filosófica ou, simplesmente, um meio de divertir os outros. O
esforço do educador deve ser o de restabelecer esse laço entre o processo educativo e o
sintoma de cada criança ou jovem. O processo de integração entre a atividade criativa de
cada um e a esfera pública do trabalho é lento e progressivo. Cada adolescente, ao término
de seu processo educativo, chegará ao seu modo e no tempo apropriado a colocar sua
atividade psíquica em conexão com o laço social e vender sua força de trabalho no mercado.
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