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TRABALHO INFANTO-JUVENIL ARTÍSTICO: A APLICABILIDADE DO  

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

 

  Juliano Palermo Ribeiro  

  

 

RESUMO:  

 

Debater o trabalho infantil, o posicionamento da legislação brasileira 

concomitantemente os Tratados Internacionais e a atuação do judiciário, analisar criticamente, 

como a visão de integral proteção do menor tem sido observada na seara trabalhista, bem como 

na seara midiática. Verificar a conjuntura dos artistas menores e qual a forma de 

regulamentação de sua prestação de serviços. Pontuar a influência do trabalho no 

desenvolvimento da personalidade do menor trabalhador e o porquê da permissão deste tipo de 

atividade laboral, em detrimento de tantas outras reprovadas pela legislação e pela sociedade 

como um todo. 

 

Palavras-chave: Trabalho Infantil Artístico; Proteção Do Menor; Aplicabilidade do 

Ordenamento Jurídico; Autorização judicial. 

 

 

ARTISTIC CHILD LABOR WORK: AN APPLICABILITY OF LEGAL ORDERING 

 

  

 

ABSTRACT:

 

To discuss child labor, the positioning of Brazilian legislation concurrently with the 

International Treaties and the performance of the judiciary, to critically analyze how the view 

of full protection of minors has been observed in the labor field, as well as in the media field. 
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Check the conjuncture of minor artists and how they regulate their services. To point out the 

influence of work on the development of the personality of the minor worker and why the 

permission of this type of work activity, to the detriment of so many others disapproved by the 

legislation and society as a whole. 

 

Keywords: Artistic child labor; Protection of the minor; Applicability of the legal 

system; Court authorization. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Muito se tem discutido recentemente acerca do crescimento tecnológico e consequente 

a utilização dos meios de comunicação, após estudo verificou-se um aumento demasiado de 

crianças e adolescentes trabalhando na mídia, assim conhecido como artistas infanto-juvenis.  

No entanto, o que se observa é que a legislação pátria não trata pontualmente deste tipo de 

trabalho, uma vez que a Constituição Federal proíbe o trabalho de menores de 16 (dezesseis) 

anos, e a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) permite apenas aos maiores de 14 (catorze) 

anos a atividade laboral na modalidade de menor aprendiz. Contudo, o trabalho infanto-juvenil 

artístico não se enquadra em nenhuma destas modalidades e tem ocorrido em meio à omissão 

da lei e a permissão do Judiciário. 

 

 É importante destacar que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) tem como 

fundamental base o princípio da proteção do menor e simultaneamente, Constituição Federal 

que assegura o integral o integral desenvolvimento. Assim a sociedade pode atuar com objetivo 

de se fazer cumprir as duas determinações.  

 

Assim, apresente importante de se discutir o papel do ordenamento jurídico brasileiro 

diante da atuação laboral desses menores.  Essa atividade é reconhecida inclusive pelo 

Ministério do Trabalho em seu Cadastro Brasileiro de Ocupações. Se faz válido ainda 

questionar a responsabilidade do legislador e a atuação legislativa atípica do judiciário, que vem 

normatizando situações como a do trabalhado infantil artístico. 

 

Como uma possível solução para o problema, será analisada a legislação constitucional, 

bem como as legislações infraconstitucionais e sua aplicabilidade. Também será investigado 

caso esse tipo de trabalho infantil, assim com todos os outros, afeta ou não o desenvolvimento 
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da criança, considerando a influência dos pais sobre estes e se seu direito de ser criança é 

respeitado. 

 

  

1. CONCEITO DE INFANTO-JUVENIL SEGUNDO O ECA 

 

Etimologicamente a palavra do latim infantia1 espécie humana que ainda não fala, 

conta-se do nascimento até os sete anos de idade, no comum denominado criança. Juvenil é o 

crescimento humano da fase da infância até a adolescência. 

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente em seu Art. 2º2, distinguem crianças e 

adolescentes, considerando crianças do nascimento até os 12 (doze) anos incompletos e 

adolescentes entre 12 (doze) anos até 18 (dezoito) anos de idade. 

 

Já a Conferência geral da Organização do Trabalho OIT, define criança sendo todo ser 

humano com idade inferior de 15 (quinze) anos de idade.   (Convenção Internacional do 

Trabalho n°138, Art. 2°)3. 

 

Deste modo, a referida associação conceitual no âmbito jurídico, fazendo-se comum o 

emprego da expressão “criança” para a primeira fase da vida do ser humano e “infanto-juvenil” 

a fase do nascimento até adolescência conforme o ECA. 

 

 

2. CONCEITO DE TRABALHO EO TRABALHO ARTÍSTICO  

 

O conceito de trabalho a longo do tempo vem sofrendo várias modificações ao longo do 

contexto histórico-social. Etimologicamente a palavra “trabalho” advém da expressão latina 

                                                 
1 Dicionário De Sinônimos Da Língua Portuguesa / Rocha Pombo – 2. Ed. – Rio De Janeiro: Academia Brasileira 

De Letras, 2011. 
2
 Brasil. Lei Nº 8.069, De 13 De Julho De 1990.  Estatuto Da Criança E Do Adolescente. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm - Acessado em 22/07/2019 
3 Art.2 Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade 

mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em seu 

território; ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior a essa 

idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação. (...) 

A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste Artigo não será inferior à idade de conclusão da 

escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos (...). DECRETO N° 4.134, DE 15 

DE FEVEREIRO DE 2002. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm - 

Acessado 22/07/2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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“tripalium”4, que traz a ideia de dor e sofrimento,  que era um instrumento constituído de três 

paus para aumentar a produtividade dos escravos na época do império romano. 

 

 O trabalho no contexto atual é um direito de todo ser humano de garantir a sua 

subsistência e ser digno na sociedade. Segundo o Abbagnano5, o trabalho consiste em uma 

“atividade cuja o fim é utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente e satisfazer a 

necessidade humana”.(Abbagnano. 2007, p.964). O termo trabalho é concebido em nosso 

ordenamento jurídico na Constituição Federal Brasileira (CF de 1988), como um valor social, 

ou seja, um elemento de agregação social ao direito conforme o Art. 1° inciso IV6. “os valores 

sociais do trabalho e da livre-iniciativa” Nota-se que o trabalho infanto-juvenil demanda de 

regulamentação por parte do nosso ordenamento jurídico conforme será apresentado.  

 

O trabalho artístico tem um papel fundamental em nossa sociedade e nas relações 

humanas, todavia a partir da arte que se pode manifestar a cultura de um povo ou país e sua 

suas diferenças. “Arte é o resultado de uma atividade intelectiva, espontânea, emocional, 

inventiva, criadora, mediante a qual o artista (criador) expressa todo o seu contexto histórico-

cultural, seu estado de espírito e vivência. Tais elementos são alinhavados pelas vivências 

pessoais e profundas do artista e resultam na obra de arte”. (Furlan, 2009. p39). 

 

De acordo com Carta Magna é garantida a livre expressão artística, conforme dispõe o 

Art. 5° IX da CF7, na mesma linha o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais, segundo o Art. 215° da CF/888.  

 

                                                 
4  Barros, A. M. (2016). Curso De Direito Do Trabalho (10 Ed.). Ltr. 
5 Abbagnano, N. (2007). Dicionário De Filosofia (1 Ed.). São Paulo: Martins Fontes. 
6 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019. 
7 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença. Brasil. Brasil. Constituição da República Federativa do 

Brasil De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado 

em 22/07/2019. 
8 Art. 215° O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Brasil. Constituição da República 

Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

- Acessado em 22/07/2019. 
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Segundo a Lei n°6533/78 Profissão de Artista e Técnico de Espetáculo em seu Art. 2° 

inciso I9. O artista, 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. 

 

 

3. ANÁLISES DO ORDENAMENTO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO TRABALHO 

INFANTO-JUVENIL ARTÍSTICO 

 

Em uma breve análise em nosso ordenamento jurídico nota-se que a Constituição 

Federal (CF) autoriza a expressão por meio do trabalho conforme o art. 5° IX, da CF/8810 e 

logo traz uma proibição ao trabalho infantil conforme o art.7° inciso XXXIII CF/8811.  

 

A vedação constitucional do trabalho antes dos 16 anos de idade trata-se de um direito 

e um princípio fundamental a proteção integral previsto no art. 227 da CF12. Por isso é 

imprescindível destacar que nessa perspectiva a Consolidação da Lei do Trabalho também veda 

qualquer trabalho infantil, sendo bem objetiva em  seu Art. 40313 CLT. 

 

                                                 
9 Art. 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado: 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. BRASIL. Lei n° 6533 de 

24 de maio de 1978. O exercício das profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões. Disponível 

em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm acessado 22/07/2019. 
10 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil 

De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 

22/07/2019. 
11 Art. 7° XXXIII [...] Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Brasil. Constituição 

da República Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019. 
12 Art. 227.É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019. 
13 BRASIL. Decreto Lei n°5.452 de 1 de maio de 1943 Consolidação das leis do trabalho, Rio de Janeiro, 1 de 

maio de 1943. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acessado 

22/07/2019. 
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“Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menor de dezesseis anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz, a partir  dos quatorze anos. 

(Redação dada pelo Decreto Lei 5452 de Maio 1943). ” 

“Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado 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. (Redação  dada pelo Decreto Lei 5452 de Maio 1943, 

BRASIL). ”  

 

Em conformidade com toda a legislação constitucional e infraconstitucional, fica claro 

que o trabalho infanto-juvenil é expressamente proibido para os menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo maiores de 14 (catorze) anos nas condições de aprendiz.  

Nesse contexto como este estudo refere-se a crianças e a adolescentes o ECA vem para 

intensificar os direitos inerentes a proteção conforme preconiza o art. 6014 deste diploma legal. 

 

Sendo assim alguns doutrinadores se posiciona no sentido de que o trabalho infanto-

juvenil na televisão, bem como qualquer outro, é prejudicial ao desenvolvimento da criança e 

do adolescente trazendo prejuízos a sua saúde física e mental, sendo irreparáveis e permanentes, 

pois a criança e adolescente ainda não tem a plena capacidade de estar em uma relação de 

emprego e de entender a pratica trabalhista.  

 

Já o entendimento de Luiz Carlos Amorim Robertella e Antônio Galvão Peres15  

 
“O trabalho abaixo dos dezesseis anos em ativ idades artísticas, com o 

devido suprimento judicial, deve ser admitido quando essencial –  e.g . ,  

representação de personagem infantil –  mas com restrições para que não 

haja ofensa à integridade das crianças ou dos adolescentes que as 

realizam. ”   

“Esta modalidade de trabalho tem sido reconhecida como relevante para 

inclusão social de crianças e adolescentes” .   

“As crianças e adolescentes, artistas mirins e esportistas bem -sucedidos 

passam a ser um modelo e motivo de inspiração para outros, que 

procuram realizar seus sonhos de se tornarem ricos e famosos”.  

                                                 
14 Art. 60° É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

Brasil. Lei Nº 8.069, De 13 De Julho De 1990.  Estatuto Da Criança E Do Adolescente. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm - Acessado em 22/07/2019 
15 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antônio Galvão. Trabalho artístico da criança e do adolescente: 

valores constitucionais e normas de proteção. Revista LTr, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 148-157, fev. /2005, p. 151.   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Na concepção do autor citado o trabalho infanto-juvenil proporciona aspectos positivos 

para a sociedade, mais sempre observando cada caso para não colocar em risco o 

desenvolvimento da criança e do adolescente.  

 
 

3.1.  ANÁLISE DA PERMISSÃO DA NORMA AO TRABALHO INFANTO-JUVENIL 

ARTÍSTICO  

 

Pois bem, portanto temos uma colisão de direitos fundamentais expressos por uma 

norma constitucional de idêntica hierarquia, nessa situação não podemos anular nenhum dos 

direitos fundamentais e sim aplicar o princípio da proporcionalidade no caso concreto sendo 

subdividido em necessidade e adequação. 

 

O artigo 7°XXXIII16 CF/88, nos permite observar a limitação do trabalho artístico 

infantil, no entanto ao mesmo tempo há um conflito com o art. 5° IX CF/8817 que permite a 

livre expressão. Deste modo utilizando o método exposto não há necessidade de vetar o trabalho 

infanto-juvenil artístico, mas estabelecer limites de forma coerente com os direitos tutelados a 

todos, através deste princípio da ponderação que se tem o controle da constitucionalidade dos 

direitos fundamentais.  

 

Nesse sentido o Brasil signatário a Convenção n° 138 da Organização Internacional do 

Trabalho OIT, incorporada ao ordenamento interno pelo Decreto n° 4.134 de 15 de fevereiro 

de 2002, sabemos que tratados internacionais tem intensidade de lei constitucional, portando 

devemos respeitá-lo, pois conforme o art. 2618 da Convenção de Viena a qual fazemos parte a 

                                                 
16 Art. 7° XXXIII [...] Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Brasil. Constituição 

da República Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019. 
17 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil 

De 1988.  Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 

22/07/2019. 
18 Art. 26° Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. BRASIL. Convenção 

de Viena. Decreto n° 7.030 de 14 de dezembro de 2009. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm - acessado 22/07/2019. 
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convenção n° 138 traz alguns parâmetros bastante razoáveis para a permissão do trabalho 

artístico infanto-juvenil levando em considerações a legislações já citada.  

 

Portanto fica autorizada a possibilidade apenas de participações de crianças e 

adolescentes ao trabalho artístico sendo considerados alguns critérios restritos conforme o art. 

7° e 8° da OIT 13819. 

 
Art. 7° 1. As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir  o emprego 

ou trabalho a pessoas entre treze e quinze anos em serviços leves que:  

a) não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, e  

b) não prejudiquem sua frequência escolar, sua participação em 

programas de orientação vocacional ou de treinamento aprovados pela 

autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução 

recebida. 

2. As leis ou regulamentos nacionais poderão também permitir o emprego 

ou trabalho a pessoas com, no mínimo, quinze anos de idade e que não 

tenham ainda concluído a escolarização obrigatóri a em trabalho que 

preencher os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do parágrafo 1º 

deste Artigo. 

3. A autoridade competente definirá as atividades em que o emprego ou 

trabalho poderá ser permitido nos termos dos parágrafos 1º e 2º deste  

Artigo e estabelecerá o número de horas e as condições em que esse 

emprego ou trabalho pode ser desempenhado.  

4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, o País -

membro que se tiver servido das disposições do parágrafo 4º do Artigo 

2º poderá, enquanto continuar assim procedendo, substituir as idades de 

treze e quinze anos pelas idades de doze e quatorze anos e a idade de 

quinze anos pela idade de quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1º e 

2º deste Artigo.  

 

Art. 8° 1. A autoridade competente, apó s consulta às 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 Artigo 2º desta 

                                                 
19 DECRETO N° 4.134, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002. Disponível em; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm - Acessado 22/07/2019 
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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.  

 

Portanto o nosso ordenamento jurídico em conjunto com os tratados e convenções fica 

autorizado na indústria dos espetáculos a participações infanto-juvenis desde que verificado 

cada caso, desta forma essa exceção de permissão deve observar a cláusula de Proteção integral 

à criança e adolescente, e suas garantias mínimas para sua proteção. 

 

A 20ª Vara do Trabalho de Curitiba /PR - ACP 14855-2014-029-09- 00-4 - CNJ 

0000717-60.2014.5.09.0029. Tem sob sua responsabilidade a ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 9a Região em face de 

THE COCA-COLA COMPANY, COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA. E FIFA – 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL20 onde se entendeu pela aplicabilidade da 

Convenção 138 da OIT, autorizando a participação de crianças e adolescentes como gandulas 

na Copa do Mundo de 2014, por entender que não era prejudicial à saúde e à frequência escolar. 

 

Diante do espaço que as crianças e os adolescentes ocupam na sociedade, não há como 

excluí-los do mundo da cultura do entretenimento, proibindo totalmente o labor artístico aos 

menores de 16 anos.  

 

A liberdade de expressão artística deve subsistir mesmo que através de contrato de 

trabalho, porque são direitos fundamentais de igual hierarquia constitucional, que foram criados 

para conviver pacificamente. 

 

 

4.  PERMISSÃO EXCEPCIONAL PARA O TRABALHO DE ARTÍSTAS INFÂNTIS  

  

Trata-se de um estudo que tem por objetivo analisar a possibilidade de realização do 

trabalho artístico por crianças e adolescentes, que possuem idade inferior estabelecida a 

Constituição Federal.  Com base na OIT e no ECA21, pode–se utilizar o trabalho infanto-juvenil 

                                                 
20 BRASIL. TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9° REGIÃO. Disponível em; 

https://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/pesquisaNumeracaoCNJ.xhtml - Acessado 22/07/2019 
21 LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e adolescente. Disponível em; 

Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Leis/L8069.Htm - Acessado 22/07/2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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em atrações artísticas, pois a indústria cultural necessita da contratação dos mesmos para 

participarem de comerciais, filmes e de publicidade não podendo excluí-los da mídia. 

 

Desta forma não se deve confundir a permissão ao trabalho com a exploração de trabalho 

infantil. Entretanto, não é de forma simples que a própria convenção possibilita permissões, 

posto que estas são excepcionais e estão sujeito a análise da autoridade competente. Isto implica 

em questões importantes como a formação física do indivíduo, psicológicas e morais, este não 

tem com a capacidade fisiológica plenamente constituída e não podendo trabalhar em locais 

com atividades que possam afetar a sua saúde e o seu pleno desenvolvimento físico. 

 

Todavia o labor não deve ser rotina, e sim exceção e não prejudicar sua formação e fins 

educativos. Sempre com o Ministério Público do Trabalho fiscalizando e buscando a proteção 

integral do menor, evitando eventuais irregularidades.  

Sobre este cumpre destacar o entendimento de Amauri Mascaro Nascimento22;  

 

“Há situações eventuais em que a permissão para o trabalho do menor 

em nada o prejudica, como em alguns casos de  tipos de trabalho artístico, 

contanto que acompanhado dos devidos cuidados. 23” 

 

O contexto artístico possui uma grande diversidade tais como: cinema, televisão, 

dublagem, circo, publicidade, dança, fotografia, teatro e desfiles de moda, e entre outros. 

 

A realização de representação artística por estes jovens que tenham cunho educativo, 

mesmo que seja mediante um contrato de trabalho por prazo determinado, constitui-se em 

oportunidade de desenvolvimento cultural, auxilia na socialização e ascensão social em razão 

dos rendimentos auferidos com o trabalho, formação da personalidade, sendo reconhecida como 

uma oportunidade de lazer e divertimento. 

 

 Portanto criança e adolescente podem trabalhar no meio artístico caso demonstrem 

aptidão para a carreira artística, e não somente por insistência dos pais. Atuar, cantar e dançar 

não deixam, pois de ser formas de expressão da atividade artística, o que é assegurado 

pela Constituição Federal.  

 

                                                 
22 Curso De Direito Do Trabalho. São Paulo: Saraiva 2018. P. 687 Amauri Mascaro Nascimento. 
23NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 687 
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 As participações de crianças e adolescente em atividades artística são exceções, sendo 

sempre observadas suas garantias, como não ser autorizado o trabalho de crianças e adolescente 

em horário noturno conforme prevê o artigo 40424 da CLT e seguintes e o 6725 do ECA. 

 

Art. 404 - Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho no turno, 

considerado este o que for executado no período compreendido entre as 

22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas .  

 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental  

ou não governamental , é vedado trabalho:  

I - Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte;  

II - Perigoso insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;  

IV - Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à 

escola.  

 

Observado alguns critérios de garantia e proteção e desenvolvimento da criança e 

adolescente, em cada caso, poderá ser concedido o alvará judicial permitindo a singularidade 

do trabalho infanto-juvenil na seara midiática.   

  

 

4.1.  PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DA CRIANÇA 

 

As crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos que necessitam 

de proteção diferenciada. A proteção do trabalho infanto-juvenil é regida pelos princípios e 

normas previstos na Constituição Federal/1988, pela Consolidação das Leis Trabalhista, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, além do Tratado Internacional e Convenção ratificada 

pelo Brasil. Desde modo como já mencionado, diversos são os trabalhos infanto-juvenis na 

                                                 
24 BRASIL. Decreto Lei n°5.452 de 1 de maio de 1943 Consolidação das leis do trabalho, Rio de Janeiro, 1 de 

maio de 1943. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acessado 

22/07/2019. 
25 LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e adolescente. Disponível em; 

Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Leis/L8069.Htm - Acessado 22/07/2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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televisão e devem ser observados com cautela, isso porque tanto a criança como o adolescente 

são seres ainda em formação, física e quanto psicológica, intelectual e moral. Logo, as 

atividades prioritárias a estas pessoas em formação são aquelas que estão relacionadas 

diretamente com esse desenvolvimento, como a frequência a uma instituição de ensino, que 

propicia capacitação intelectual, o exercício de atividades esportivas e recreativas, que 

desenvolvem o raciocínio e podem também proporcionar a interação em grupo. Essas atividades 

devem ser a regra na rotina da criança, enquanto o trabalho é uma exceção. 

 

Com o advento da participação de trabalho de jovens na televisão como atores, modelos, 

dentre outras atividades artísticas, nesse contexto os empregadores deverão sempre considerar 

as condições particulares de cada criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento.  

Assim respeitando todos os direitos que são conferidos a qualquer pessoa sem distinção, como 

já vimos anteriormente, o trabalho pode ser realizado por crianças e adolescentes mediante 

autorização judicial atendendo todos os quesitos para o melhor bem-estar e desenvolvimento 

da criança e adolescente.  

 

O trabalho artístico é uma questão difícil de lidar, por parte da doutrina é uma 

exploração, pois pode acarretar alguns transtornos para a criança devida á longa jornada de 

trabalho, horário indevido, exposição a ruídos entre outros, a criança e o adolescente necessita 

de tempo suficiente para frequentar regularmente a escola e outras atividades. Para outra parte 

é uma atividade artística com desenvolvimento de uma arte, ou seja uma vocação, o que é 

positivo para educação. Assim devemos ponderar essa questão do trabalho artístico infanto-

juvenil, para não prejudicar quem nós queremos tanto proteger. 

 

 Diante do exposto evidencia-se que apesar do trabalho infantil na televisão estimular o 

desenvolvimento da criança, ele também exige dela compromisso dedicação e esforço. Apesar 

de todas as críticas, é inegável que a maioria das crianças que atuam e participam de programas 

na televisão nacional conseguem de fato melhorar suas condições de vida e a de suas famílias. 

(Cavalcante, 2011). Vale lembrar que a criança e ao adolescente, embora possua talento e 

aptidão para as artes, não deve ser transformado em fonte de renda da família. Sua prioridade é 

estudar e brincar, realizar atividades que se compatibilizem com seu estado de formação. Pode-

se permitir o trabalho artístico a ele, visto que se trata de um trabalho com características 

singulares e que normalmente não envolve situações penosas ou de risco. Contudo, 

considerando a característica de pessoa em desenvolvimento mesmo o trabalho artístico deve 

ocorrer com fiel observância ao Princípio da Proteção Integral. 
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 “Fato que não há, na lei do país ou dispositivos de proteção, quanto às fragilidades 

psicológicas e biológicas da infância quando exposta aos riscos e pressões do segmento 

artístico, ou seja, regulamentando e conferindo condições para que o trabalho infantil artístico 

ocorra. Assim, fica a critério de cada juiz definir, em dada situação, os limites que vai impor 

àquela autorização”. (Cavalcante. Sandra, 2013). 

 

 

4.2.  GARANTIA PARA O FUTURO: DESTINAÇÃO PERCENTUAL PARA A CONTA 

REMUNERADO DO ARTISTA INFANTO-JUVENIL  

 

O processo para exercer o trabalho artístico parte da análise realizado pelo poder 

judiciário do caso concreto a partir do consentimento o alvará judicial de autorização para pode-

se exercer o trabalho artístico. Logo a criança começa a ser remunerada por tal atividade, 

todavia quem passa a gerir e administrar seus ganhos são seus pais ou responsável. No entanto 

os familiares em certas situações não sabem administrar e acabam usufruindo da renda provida 

do trabalho infanto-juvenil de forma equivocada e comprometendo o futuro financeiro dessa 

criança ou adolescente.  

 

É preciso ressaltar que os pais dos artistas mirins, na maioria dos casos, costumam ser 

os principais fomentadores dessa modalidade de trabalho, independentemente de eventual 

necessidade financeira da família. Às vezes em alguns casos eles chegam a forçar os filhos para 

que estes sigam o caminho dos espetáculos. Assim, o pai ou a mãe, gerencia a carreira do menor, 

coordenando toda a dinâmica do trabalho artístico. Ressaltamos que a criança e o adolescente 

encontram-se desprotegido nesta situação, pois a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) se inicia a partir de 14 anos de idade quando poderá ser contratada como menor 

aprendiz situação está que nem sempre é o caso do artista mirim. É importante ressaltar que os 

pais devem ter cuidado para não transferir seus sonhos de se tornarem ricos ou famosos para 

seus filhos. 

 

Nessa mesma linha de proteção aos filhos menores cabe destacar o artigo 156626 inciso 

IV do Código Civil, podendo ser responsabilizados civilmente por omissão ou negligência.  

                                                 
26 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Promulgada em 5 De outubro De 1988. 

Disponível em; Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.Htm Acessado 22/07/2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:  

(...) 

IV - Sustento guarda e educação dos filhos;  

(...) 

 

Portanto, a necessidade de criar mecanismos que resguarda o futuro da criança e do 

adolescente que participa de atividade artística, obriga o responsável, a reter 50% da renda e 

aplicar em uma conta judicial, para que seja possível a retirada quando completar a maioridade, 

como meio de lhe garantir estabilidade futura. 

 

  

5.  CONFLITO DE COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO COM VARA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

O trabalho de crianças e adolescentes é proibido em geral na legislação brasileira, é 

somente aceito como uma exceção à regra, em casos particulares. Nesse sentido cabe destacar 

a existência da discussão de qual justiça seria competente para conceder o alvará de autorização 

ao trabalho de crianças e dos adolescentes, neste caso a Justiça Comum ou Justiça do Trabalho. 

 

Conforme consta na Constituição Federal de 1988 precisamente em seu artigo 11427.  

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

I - As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 

direito público externo e da administração pública di reta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

(...) 

IX - Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma 

da lei.  

 

Por outro lado, cabe lembrar que estamos falando de crianças e adolescente que são um 

caso a exceção à regra ao trabalho artístico e não possui sua capacidade plena de entender o que 

                                                 
27 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Promulgada em 5 De outubro De 1988. 

Disponível em; Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.Htm Acessado 22/07/2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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é uma relação de emprego, por isso precisa ter um tratamento especial conforme o Estatuto da 

Criança e Adolescente prevê em seu artigo 14928.  

 

 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de 

portaria, ou autorizar, mediante alvará:  

(...) 

II - a participação de criança e adolescente em:  

a) espetáculos públicos e seus ensaios;  

(...) 

 

Nessa perspectiva, houve uma Ação de Inconstitucionalidade n° 5326 em 27 de 

setembro de 2018, sobre a competência da Justiça Comum, se esta seria apta para o deferimento 

de alvarás para o trabalho infanto-juvenil. O Supremo Tribunal Federal ao julgar ADI29, por 

maioria, teve o entendimento de que a competência pertence à Justiça Comum: 

 

O Tribunal, por maioria, concedeu a cautelar para suspender, até o exame 

definitivo deste processo, a eficácia da expressão “inclusive artístico”, 

constante do inciso II da Recomendação Conjunta nº 1/14 e do artigo 1º, 

inciso II, da Recomendação Conjunta nº 1/14, bem como para afastar a 

atribuição, definida no Ato GP nº 19/2013 e no Provimento GP/CR nº 

07/2014, quanto à apreciação de pedidos de alvará visando a participação 

de crianças e adolescentes em representações artísticas e a criação do 

Juizado Especial na Justiça do Trabalho, ficando suspensos, por 

consequência, esses últimos preceitos, assentando, neste primeiro 

exame, ser da Justiça Comum a competência para analisar tais pedidos, 

nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Ros a Weber. 

Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar 

Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.9.2018.  

 

Tendo em vista o Julgado citado, fica visível que já está pacificada a competência para 

concessão de alvarás judiciais para a participação de crianças e adolescentes na indústria 

midiática. 

                                                 
28 Brasil. Lei Nº 8.069, De 13 De Julho De 1990.  Estatuto Da Criança E Do Adolescente. Disponível em; 

Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil_03/Leis/L8069.Htm - Acessado 22/07/2019. 
29 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em; 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4781750- acessado 22/07/2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm%20-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A atividade laboral de menores nas mídias é autorizada pelo juiz da vara infância e 

adolescência, que pede uma documentação e verifica como esses menores trabalham 

individualmente. O Magistrado tem como parâmetros, para a aprovação do labor e necessita-se 

a matricula e notas da escola cursada, o tipo de trabalho realizado, a autorização dos 

responsáveis e as horas liberadas. Não há ainda uma normatização exclusiva para o trabalho do 

menor na televisão. Na chamada Lei dos artistas (Lei 6533 de 78) é inexistente qualquer 

referência a criança e o mesmo acontece nos decretos que regulamentam essa lei (Decreto 

n.6533 de 1978, modificado pelo Decreto n.95971 de 1988). 

 

Segundo a citada lei, os artistas devem estar registrados em uma das Delegacias 

Regionais do Trabalho e para isso há uma série de documentos, diplomas e atestados, que levam 

a crer que o artista, neste caso deve ser maior de idade. Seria imprescindível, uma legislação 

que colocasse a salvo os interesses dos menores, para que as empresas e famílias venerassem a 

dignidade humana das crianças e dos adolescentes em todas as suas particularidades, 

estabelecendo cláusulas protetoras a imagem da criança, por exemplo, proibir que a criança 

exerça papéis que prejudiquem o seu desenvolvimento psicológico, ou de cenas com conteúdo 

inapropriado para a idade (violência, drogas, terror), e mas condições de trabalho que favoreçam 

o artista mirim, no sentido de que este possa conciliar a produção artística ou publicitária com 

suas atividades infanto-juvenis tais como: escola, recreação, convívio familiar, entre outras. 

Desde que haja a determinação de destinação de metade dos rendimentos auferidos pelo menor 

em uma conta poupança para que este dinheiro seja de fato usado por ele no futuro, e não 

explorado por seus pais.  

 

Concluindo assim a questão: o que deve ser feito proibir ou regular? Antes de tudo, é 

preciso levar em consideração os valores e interesses, às vezes conflitantes, manifestados na 

sociedade, de tal forma que a famosa frase do civilista Georges Ripert30 não seja esquecida: 

“Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o Direito”. Além de não 

se ter notícias de um país no qual seja proibida a participação de crianças nas produções 

                                                 
30 Georges Ripert (La Ciotat, 1880 — Paris, 1958) foi um jurista francês, notabilizado 

como civilista e comercialista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Ciotat
https://pt.wikipedia.org/wiki/1880
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Comercial
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artísticas e publicitárias, é preciso admitir que com a proibição geral e sem restrições se correria 

o risco de prejudicar quem justamente se deseja proteger. Afinal, tudo indica que o que torna a 

experiência positiva ou negativa para o artista mirim é a forma como aquela atuação foi 

conduzida (pelos adultos) e a quantidade de horas liberadas com a atividade (que não pode 

comprometer o tempo disponível para outros interesses da criança e do adolescente). 

 

Por isso, o trabalho infanto-juvenil somente pode ser autorizado em casos excepcionais 

e com supervisão direta do Estado, por meio de autoridades competentes, nos termos do artigo 

8, 1 da Convenção 13831 da OIT. 

 Diante de tudo que fora citado conclui-se que o trabalho artístico infantil não é uma 

atividade a ser abolida, mas deve ser regulamentada e fiscalizada, respeitando-se a condição da 

criança como pessoa em desenvolvimento. 
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