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Resumo: A competência para a apreciação do pedido de autorização para o trabalho
artísticoe do adolescentenas ruase praçasnão é maisdo Juizda Infânciae
da Juventude e sim do Juizdo Trabalho,observada, em regra,a vedaçãode
qualquertrabalhopor adolescentescom menos dedezesseisanos,excetona
condição de aprendiz apartirdos catorzeanos.**
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excepcional para o trabalho de artistasinfantis; 1.2 Garantia para o futuro:
destinâçãode percentualparacontaremunerada em nome do artistainfantojuvenil;2 O trabalhoexcepcionalem ruasepraças;3 CompetênciadoJuizdo
Trabalhoparaoutorgarpermissões;4 Conclusão.
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realizado cm Maceió-AL. entre 03 e 06 dc maio de 2006. O antor apresentou o presente trabalho (que sofreu
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plenária. A propostaji havia sido acolhida pelos magistrados que participaram do Pré-Conamat realizado em BauruSP pela Associação dos Magistrados do Trabalboda 15*Região - AMATRA XV.
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desenvolvimentofísico,psíquico,moraleso
INTRODUÇÃO
ciale em horáriose locaisque não permi
A ConsolidaçãodasLeisdoTrabalho tam a frequênciaà escola.
atribuiao Juiz de Menores - atualJuizda
A proibiçãode trabalhoconsiderado
Infância e da Juventude - a competência
paiaautorizarotrabalhodeadolescentesem prejudicialàmoralidadedo “menor” (mes
ruas,praçaseoutroslogradouros(artigo405, mo depoisdo adventodaLei 10.097/2000,
§ 2°),nas situaçõesque especifica,e,bem quepromoveusignificativasmodificaçõesno
assim,paraoutrosquepossamserconside textoconsolidado,o termocontinuousendo
rados prejudiciais à sua moralidade, como utilizado)sempreexistiunaCLT e,com pe
aquelesdesenvolvidosem teatros,cinemas, quenas alteraçõesde redaçãoe numeração
boates,cassinos,cabarés,dandngs e esta de artigos,parao que interessano presente
belecimentosanálogosou aindaem empre estudo,o trabalhoartísticotambém sempre
sascircenses,nasfunçõesde acrobata,sal foiclassificadocomo tal.Ora,nãohádúvi
timbanco,ginastae outrassemelhantes(ar da que qualquer trabalho que coloque em
tigos405,§3°,aebc/cartigo406,todosdo riscoa formação e o desenvolvimentofísi
CLT).
co,psíquico,morale socialdo adolescente
O propósito desteestudoé verificar deve serproibido.O Estatutoda Criançae
em que situações taisautorizações podem do Adolescente (Lei 8069/90) também o
serdadas,inclusivenoquerespeitaaslimi veda (artigo67, m). Problema estáem ro
taçõesetárias;questionara validadeda ge tularde imoraisatividadesartísticas.
néricaclassificaçãolegaldetrabalhoartísti
E o artigo405, § 3®da CLT, nas alí
cocomoprejudicialàmoralidade;estabele neas aeb,o faz,nos seguintestermos:
cera possibilidadede determinaçãodo de
§ 3® Considera-se prejudicial à
pósitodepartedo valorrecebido- quando
moralidade
do menoro trabalho:
significativo- peloartistainfanto-juvenüem
cadernetade poupança em seunome, a ser
a) prestado de qualquer modo, em
movimentadasomentequandocompletar18 teatros de revista, cinemas, boates, cassi
(dezoito) anos; e, por fim, investigarse,a nos, cabarés, dandngs e estabelecimen
partirdoadventodaEmenda Constitucional tos análogos; (grifos nossos)
n°.45/2004, acompetênciaparadeliberara
b) em empresas circenses,em fun
respeitode:tudo istocontinua a serdo Juiz
da Infânciae da Juventude ou seé do Juiz ções dé acrobata, saltimbanco, ginasta e
outrassemelhantes;(grifosnossos)
doTrabalho. . ..
A redaçãoatualdo artigoe seus pa
1 AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
rágrafos
foi dada pelo DL n. 229, de
O TRABALHO ARTÍSTICO
28.02.67.Poucodiferiu,porém,daoriginal.
Adequando-seaotextoconstitucional Em seutextoprimitivo,aCLT (erao artigo
(art.7°,XXXIII, daCF),aConsolidaçãodas 405, § 1®,a e b) não mencionava boates,na
LeisdoTrabalho(CLT)proíbe,noartigo403, alíneaa,mas incluía“cafés-concertos”,ago
qualquer trabalho àqueles que não tenham ra suprimidos. No mais, a redação era a
aindacompletado dezesseisanos de idade, mesma. A legislaçãoanteriorque tratavada
exceto aos aprendizes, a partirdos catorze matéria era o DL 3.616, de 13.09.41
anos. E no parágrafo único do mesmo arti (CESARINO JÚNIOR, 1956, p.333-334).
go veda,de todo modo, o trabalhodo “me
Ora, se retrocedermos no tempo,
nor”1(assimentendido,nostermosdo artigo402 do mesmo diploma,o trabalhadorde . pode serque divisemos vedetes em trajes
catorzea dézoitoanos incompletos)em lo sumários (paraaépoca),teatroreboladoou
cais prejudiciais à sua formação, ao seu peças maliciosas que justificassem a

'O vocábulo está entre aspas por entendermos que o substantivo menor deve ser abolido, opuodo-sc potcriança
(pessoa que conte menos de 12 anos de idade) e adolescente (dos 12 aos 18 anos incompletos). Jí discorremos sobre
a terminologia e conceitos que reputamos mais adequados (OLIVA, 2006, p. 77-87).
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preocupação.Hojeainda,porcerto,encon aliás, revela-se, num primeiro momento,
traremosespetáculospoucorecomendáveis. consentâneacomo textoconstitucional,que
É preciso, porém, contextualizaro pundo proibiu qualquer trabalho a menores de
nor,o sentimentodepejo,nasociedadecon dezesseis anos, exceto na condição de
temporânea,evitandovisãopreconceituosa aprendiz, a partir dos catorze (art. 7°,
e desatualizada.Que mal há,por exemplo, XXXm), vedação igualmente reproduzida
em trabalharem um circo?Conforme Oris pelaprópriaCLT (artigo.403).
deOliveira(1993,p. 10),aCLT reproduziu
Não obstante, a Convenção n®. 138
dispositivosdoCódigodeMenoresde 1927, daOIT,
tificadapeloBrasil,prescreveque
que, por suavez, teriase inspiradoem lei a autorirdaa
decompetente poderá conceder,
francesado SéculoXIX.
pormeio de permissões individuais, exce
A faltadedistinção- acentuareferi ções à proibição de admissão ao emprego
do autor — “dá um caráter de moralidade outrabalhocom idadeaquémdamínimale
‘vitoriana’adispositivossobrea matéria,e gal,“no casodefinalidadestaiscomo àsde
deixaentreverpreconceitoscontradetermi participar em representações artísticas”.
nadasprofissõeseatividades”(op.ep.cit.). Estabelece apenas que “as permissões as
sim concedidas limitarãoo
Ao promoverdiversasalte
número dehorasdo empre
raçõesno capítuloquetrata
gooutrabalhoautorizadase
da proteção ao adolescente
prescreverão as condições
trabalhadornaCLT pelaLei
em que esse poderá serre
10.097/2000,perdeuolegis
alizado” (artigo8°,1e2).
ladorexcelenteoportunida
de para a completa refor
Jáo ECA, ao admitir
o$enümentodepep,na
mulação do artigo sob
imoapenasaparticipaçãode
enfoque.
adolescentes, mas também
de crianças,em espetáculos
S
omente interpreta
públicos e seus ensaios ou
çãoteleológica,quecontem
pKconcmmte
em certames de beleza (ar
pleaevoluçãodoscostumes,
tigo 149,D,a e b),prescre
e não aquela meramente li
veu (§ 1°), de forma
teral,evitaráque.se consa
exemplificativaenãoexaus
há^porexemplo,^:
gre,como imoral,otrabalho
tiva,que a autoridadecom
artístico em geral. Não se
trahribaremüm.atàF:
petente deve levarem con
está,porevidente,advogan
ta os princípios do próprio
do a desnecessidadede dis
Estatuto, as peculiaridades
ciplinar a questão. Pretenlocais,aexistênciadeinsta
de-se,simplesmente,afastar
l
a
ç
õ
e
s
adequadas,
o.tipode frequência,ha
a pecha genérica da imoralidade. Andou
bem,aliás,olegisladorordinário,aopermitir bitualao local,a adequação do ambiente à
queojuizautorizeo“menor”atrabalharnas eventualparticipaçãoou freqüênciade cri
hipóteses acima transcritas (artigo406 da anças e adolescentes e a natureza do espe
CLT) ou aparticipaçãodecriançae adoles táculo.Acrescentou, no § 2°,que adecisão
centeem espetáculospúblicoseseusensai - como, de resto, todas - deve ser funda
osou em certamesdebeleza(artigo149,II, mentada,,mas, neste caso, de forma parti
cularizadae nunca genérica.
a e b do ECA).
Sem ignoraraabalizadadoutrina.que
1.1 Permissão excepcionalpara
c
o
n
s
i
d
e
raquetais.disposiçõescolidemcom
o trabalho de artistas infantis
a Carta Maior, entendemos possível, na li
Acerca'do trabalhoartístico,induz a nha do que defendemLuizCarlos Amorim
CLT a crerque ele só seriapermitido aos Robortellae Antonio Galvão Peres (2005,
adolescentes. Istoporque o artigo406 fala p. 148-157), a partirda harmonização do
em autorizar o trabalho a “menor”,que, artigo7°,XXXIII como artigo5°,IX,ambos
como já visto, seriaaquele entre catorze e daConstituiçãoFederal,aaplicaçãodasdis
dezoito anos (art. 402). Tal interpretação. posições contidas na Convenção da OIT e
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ao ECA, assegurando, também aospeque moraldo “menor”,devendo aindaa:ocupa
nos artistas, á liberdade de expressão e o ção serindispensável“à própriasubsistên
direitodedesenvolveremtalentosinatos(que ciaou à de seiis:pais,avósou irmãose não
não devem ser sufocados), bem como o advirnenhum prejuízoàsuaformaçãomo
acesso aosníveismais elevadosde ensino, ral”(artigo406,1en,respectivamente).Em
inclusivedecriaçãoartística,deacordocom relaçãoaoincisoII,àcriançaouadolescen
a capacidadede Cadaum; conformepreco- te hão pode ser inqnngido dever de autosustentaçãò,enempodealeiconvertê-la(o)
nizao artigo208,V,daCÉ
em
arrimodefamüia,emafrontaaconcep
O ideal, no entanto, seriaqué, para
ção
Proteção Integral que deve-lheser
soludonaroimpasse,conformesugeridopor confeda
r
i
d
a,istosim,pelafamflía,pelasocie
ErotildeMinharro (2003, p. 64),houvesse
dade
e
pelo
stado,A busca,pois,deve ser
alteração constitucional para, “seguindo q pelaafirmaçEão
doprincípioconstitucional.
exemplodaConvençãonL138edaDiretiva
tL33/94daUniãoEuropéia,acrescentarque
1.2 Garantia para o futuro;
não sesujeitamà limitaçãoda idadeasati destinação de percentualpara conta re
vidadesartísticas,esportivas :
munerada em nome do
e afins”.
artista infanto-juvenÜ
Claroque tudoistoà
a
Destaforma,aocon
luzdoPrincípiodaPròteçãò
cederaautorização(alvará)
Integral(artigo227 daÇFe
páraó trabalho,ojuizdeve
artigo 1°dò EGA), ou seja,
terolhosvoltadosparaapropeloprismadosinteressesda
teçãòdacriançaou adoles
pessoaempecuKarcondição
cente.Assim, alémde limi
dedesenvolvimento,sejaela (^T^àev^sers^bcado^
taro número dehoras,den
criança ou adolescente, e
treas condições que - nos
nãosobaóticadaqueles(ci
termos da Convenção 138
nema, teatro ou televisão) mtistiand(^enÁi(imdieke da OIT e do ÉCA - pres
que necessitam, çor exem
creverá, podem estaralgudecriaçãoart&tiat,deacordo
plo, de atores mirins para
mas atéque garantamo fuconferirmaior rèalismo aos
aiWãáipacidadâdecadawTi, turo do artista. Embora a
espetáculos. Deve sempre
legislaçãobrasileiranão te
serlevada em conta, ainda,
cot^mneprecomaQM^}:
nha previsão específica,
<avontademanifestadapelos
pensamos,porexemplo,ser
2
0
8
,
V,da
CF.“
detentores do poder famili
possível- edesejável- que
ar,disciplinandoomagistra
se condicione o trabalho,
do,aoexpediroalvará,como
quando a contraprestação forsignificativa,
deverásedesenvolvero trabalho,na tenta à destinação de um percentual (50% seria
tivade evitarque, de alguma forma, elese um bom ponto de partida) para uma conta
tomeprejudicial.
judicialremunerada (cadernetade poupan
.À .CLT. de seu turno, preceituaque, ça)2 em nome da criança ou adolescente,
para que haja a autorização de trabalho, a que só poderá movimentá-la quando com
representação deye terfim educativo ou a pletar dezoito anos (ou antes, mas só por
peça não pode ser prejudicial à formação ordemjudicial).
.

!H á precedentes legislativos no Brasil. Quando o dependente de empregado falecido (cm menos de 18 anos, por
exemplo, a sua cota nos direitos que o trabalhador não recebeu c m vida deve ficar depositada e m caderneta de
poupança, só sendo disponibilizada após completar a referida idade, salvo autorização judicial (art. 1°, § 1°, da lei
6.858/80),.N o caso de “menores" abandonados, que vivem c m casas-lares ou aldeias assistenciais, sob os cuidados de
mães sociais, a Lei 7.644/1987, e m seu artigo 12, ao mencionar a colocação dos mesmos no mercado de trabalho,
c o m o estagiários, aprendizes ou c o m o empregados, estabelece, ao definir a destinação das retribuições por eles
percebidas, que ató 3 0 % devem ser depositados “e m caderneta de poupança ou equivalente, e m n o m e do menor,
c o m assistência da instituição mantenedora, e que pode ser levantado pelo menor a partir dos 18 (dezoito) anos de
idade" (parágrafo único, III).
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Isto evitaria, por exemplo, dramas laque,onde houverinstituiçõesde amparo
como o de Jackie Coogan, escolhido por dos “menoresjornaleiros” oficialmentere
Charlie Chaplin para ser o astromirim do conhecidas,“sóaosqueseencontremsobo
filme“O garoto”.ConformerelatodeHaim patrocíniodessasentidadesseráoutorgada
Grunspun(2000,p.67-68),emboratenhaele a autorização de trabalho
Há que se
setomadocelebridadeerecebido4 milhões tercautela,entretanto,paraquetalprevisão
de dólaresquando criança, a mãe e o pa nãoconsagreautênticosmonopóliosdeex
drasto se apoderaram do dinheiro. Depois ploraçãodo trabalhoadolescente.
de demoradabatalhajudicial,fezum acor
quaisquer das hipóteses, verifi
do,masmorreu,em Í9S4,quandolutavapela candoEm
o
j
u
i
z
amínimapossibilidadedecomcriaçãodè leique obrigasseos paisde pe
>rometimento
da formação moral do adoquenos artistas a depositar parte dos
e
s
c
e
n
t
e
,
deve
negar
apermissão,atentoao
ganhos por elesobtidos num fundo de re atodeque,tantoquanto
o ócio,o trabalho
serva. Como consequência de sua luta, o nasruaspoderevelar-seextremamente
per
Estadoda Califórniateriaaprovadoa “Lei nicioso.Parecesethora,também, decons
do Artista Infantil”,que
truiruma novajurisprudên
“prevêquepelomenos50%
cia,quecombatao conceito
do que um pequeno artista
arraigadodeque é bom, in
ganha deve serdepositado
“Jtaràotfiantooóàótp
clusive para adolescentes
numapoupançaindicadapor
com
menos de dezesseis
t
r
a
b
a
l
b
o
n
a
s
r
u
a
s
p
o
d
e
um juiz,atéacriançaalcan
a
n
o
s
,
trabalhar. O trabalho
çar 18 anos de idade’’.
Tsodarse&trerwmente
precoce, como é cediço,
No Brasil,é certo, a
fenrnxo.”
inviabilizaumaadequadafor
partir de hermenêutica de
mação educacional e
emancipação,osjuízestêm
profissionalizante, consa
X)trabalbopreaxe,comoé
instrumentos pára começar
grando um cicloviciosode
miséria.
a construiruma novajuriscec^imiabilàaiam
prudênciaque,possivelmen
3 COMPETÊNCIA DO
te,acabará servindode ins
JUIZ D O TRABALHO
piraçãoaolegislador.
eprofissiwdizante,
PARA OUTORGAR PER
MISSÕES
2 O TRABALHO EXCEP
cnrnagzrufomiádo
CIONAL E M RUAS E
Já tivemos a oportu
viaosockmiséria.”
PRAÇAS
nidade(OLIVA,2006,p.202
Segundo a CLT, me
e211)deafirmarqueacom
diantepréviaautorizaçãoju
petênciapara autorizartan
dicial, adolescentes podem trabalhar nas to o trabalho artísticocomo aquele desen
ruas,praçaseoutroslogradouros(artigo405, volvido por adolescente em ruas, praças e
§ 2o,da CLT). Repete a previsãode que a logradouros,apóso adventodaEC 45/2004,
autoridade judiciária déve verificar “se a é daJustiçado Trabalho.
ocupaçãoéindispensávelàsuaprópriasub
então que, por ser de
sistênciaouàdeseuspais,avósouirmãose primeiRessalvamos
r
a
h
o
r
a
,
t
a
l
impressão
análi
sedessaocupaçãonão poderáadvirprejuí secriteriosa,estando sujeitamerecia
a
equívocos
e
zo à sua formação moral”.Vale aqui tam eventual reformulação. Entretanto, quanto
bém aadvertênciajáfeitaem linhaspretéri maisnosdebruçamos sobreo assunto,mais
tas,quepodetraduzir-se,aliás,nodireitoao convencidos ficamos dé que, estando mais
não-trabalho,mas simàdiversãoeàeduca
familiarizado com questões trabalhistasde
ção.
todaordem e níveise desenvolvendo visão
De todasorte,não pode serignorada sócio-jurídicasobreotema,nãosódéveser,
a realidade e,se preenchidos os requisitos mas agoraé,definitivamente,doJuizdoTra
legais,poderáserautorizado,damesma for balho a competência para dirimir todas as
ma excepcionalmente, o trabalho em tais querelasoriundasdas relaçõesde trabalho,
condições.O mesmo artigo,no §4o,estipu dasquaisnãoescapamaquelasqueenvolvem
R evista d o T ribunal R egional d o Trabalho d a 15“R egião
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autorizaçãoparatrabalhoinfanto-juvenil,nas
situaçõesaquiventiladas.
Talconvicçãorécebéuachancela,em
5 de maio último,do XHI Conamat- Con
gressoNacionaldosMagistradosdáJustiça
doTrabalho,que,em sessãoplenária,apro
voutesepornósapresentadanostermosaqtii
defendidos.O evento,realizadoácadadois
anos,ocorreu entre3 e 6 de:maio de 2006,
em Maceió-AL e bateuo recordede parti
cipantes:913 congressistas,em suamaciça
maioriaJuízesdoTrabalhodetodooBrasil.
As razõescientíficas,nosparece,são
ponderosas. Em suanováredação,0 artigo
114,1, da CF prescreve que a estaJustiça
Especializadacompeteprocessarejulgaras
açõesoriundasdárelaçãodètrabalho,ago
ra entendida a expressãoçórao gênero,do
quala relaçãodeempregoé sóuma desuas
múltiplasespécies.
Ora, se a Carta-nada excepciona,
com ela colidem- as disposições
infraconstitucionaisqueatribuíamaoJuizda
InfânciaedaJuventudeacompetênciapara
outorgarpermissões de trabalhonas situa
çõesjá aventadas. Mesmo quando setrata
deum artistamirim, asuaatuaçãoconfigu
rarátrabalhonosentidolato,podendoounão
havervínculoempregatício.Em qualquerdas
hipóteses,entretanto,serádaJustiçadoTra
balhoacompetênciaparadirimirquaisquer
litígiosdaídecorrentes.Assim, seosefeitos
do trabalhonecessariamenteestarãoafetos
- quando hòuvérlitígio-aojulgamentodo
Juizdo Trabalho^ sentidonão há em que a
autorização que o precede seja concedida
poroutraautoridadejudiciária. :
De uma relação de trabalho desta
natureza poderão resultarinclusiveprejuí
zos de órderrimoral;E novamente a com
petênciaserádaJustiçado Trabalho(artigo
114, VI, da CF). Não se pode olvidar,por
fim,que em setratandode trabalhode cri
ançaou adolescente,estarásujeitoàfiscalização e aplicaçãode sanções administrati
vaspeloMinistériodòTrabalhoeEmprego
(artigos434 e 438 da CLT). O julgamento
das referidas penalidades agora, está tam
bém afeto ã Justiça dp Trabalho (art. 114,
VII,daCF),oquedemonstra,uma vezmais,
não serrazoáyel manter a original compe
tênciado Juizda Infânciae da Juventude.
122

4 CONCLUSÃO
Do quanto exposto, parece-nos pos
sívelconcluirque:
a)A regraé a proibiçãode qualquer
trabalho por adolescentes com menos de
dezesseis anos, exceto na condição de
aprendizapartirdóscatorze;
b) Deve ser repensada a classifica
çãolegaldptrabalhoartísticocomoprejudi
cialàmoralidadede “menores”e,pormeio
de interpretaçãoteleológica, afastada essa
visãopreconceituosa;
c)A partirdaharmonizaçãodós arti
gosT, XXXHI e 5°,IX,daÇF,poderá,ex
cepcionalmente,serautorizadotrabalhoar
tísticoinfantil,com basenasprevisõescon
tidasno artigo8?,I e 2 da:Convenção 138
da OITe artigo 149, n, a e do ECA, ob
servadosempre,no entanto,o Princípioda
ProteçãoIntegral(artigo227daÇF eartigo
1°doECA).Recomendável,noentanto,para
superaro impasse hojeexistente,que haja
modificação do tpxtq constitucional para
excepcionartalmiodálidadede trabalhoda
limitaçãoetária;
d) Quando houver contraprestação
significativapelotrabalhoartísticoinfantojuvenil,percentual (sugerido o patamar de
50%) do que forauferidodeve serdestina
do à uma caderneta de poupançá em nome
da criança ou adolescente, só.passível de
movimentação depois de completados 18
(dezoito)anosde idade;
e) Pode haver trabalho excepcional
em ruas,praças e outroslogradouros, mas
devesercombatidoo conceitoarraigadode
que o trabalhoprecocefazbem; e
. f)A competência, tantopara autori
zaro trabalhoartísticocomo aqueledesen
volvidoem ruasepraças,nãoémaisdoJuiz
daInfânciaedaJuventudee simdo Juizdo
Trabalho.
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