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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre a exposição de crianças e adolescentes na mídia 

como forma de trabalho infantil. Na maioria das vezes o trabalho infantil ocorre em 

virtude da precariedade financeira das famílias, onde crianças e adolescentes acabam 

iniciando desde cedo a trabalhar para auxiliar no sustento da família. No Brasil, a 

legislação veda expressamente o trabalho infantil, mais precisamente no artigo 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal. Todavia, a exposição de crianças e adolescentes na 

mídia é apresentada a sociedade de forma glamuorizada, motivo pelo qual não é 

reconhecida como uma dentre as diversas formas de exploração do trabalho infantil, 

sendo decorrente disto a falta de regulamentação especifica quanto ao trabalho das 

crianças e adolescentes na mídia. As decisões são fundamentadas como sendo 

permissivas para a prática de atividade nos meios de comunicação, não se atentando 

para a diferenciação que há entre a realização de atividade de crianças e adolescentes 

na mídia e a exploração do trabalho infantil nos meios de comunicaçao. Por isso, faz 

se necessária a atuação dos órgãos competentes, diante das responsabilidades 

intersetoriais para aplicação das políticas públicas que visam a erradicação do 

trabalho infantil, o que se dá através de órgãos como os Conselhos de Direitos das 

Crianças e Adolescentes, Conselhos Tutelares, Ministério Público e Poder Judiciário 

para a fiscalização, investigação e aplicação das sanções cabíveis. 

 

Palavras-Chave: Criança. Adolescente. Meios de Comunicação. Trabalho Infantil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper deals with media exposure of children and adolescents as a form of child 

labor. Most of the time child labor occurs because of the financial precariousness of 

families, where children and adolescents start working early to help their families. In 

Brazil, the legislation expressly prohibits child labor, more precisely in article 7, XXXIII, 

of the Federal Constitution. However, the exposure of children and adolescents in the 

media is presented to society in a glamorous way, which is why it is not recognized as 

one of the various forms of exploitation of child labor, resulting in the lack of specific 

regulation regarding the labor of children and teenagers in the media. The decisions 

are based on being permissive to the practice of activity in the media, not paying 

attention to the differentiation between the activity of children and adolescents in the 

media and the exploitation of child labor in the media. Therefore, the action of the 

competent bodies is necessary, in view of the intersectoral responsibilities for the 

application of public policies aimed at the eradication of child labor, which occurs 

through bodies such as the Councils for the Rights of Children and Adolescents, 

Guardianship Councils, Ministry Public and Judiciary Power for the supervision, 

investigation and enforcement of applicable sanctions. 

 

Keywords: Child. Teenager. Communication Vehicles. Child Labor.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
A exploração do trabalho infantil é um problema social que perdura até os dias 

de hoje, tendo se tornado algo cotidiano e que fere os direitos constitucionais das 

crianças e adolescentes. Dentre as diversas formas de trabalho infantil, está a 

realização deste na mídia, o que levou a elaboração do presente trabalho.  

A exposição das crianças e adolescentes na mídia é apresentada à sociedade 

de forma glamourizada, não repercutindo as reais situações as quais os infantes estão 

expostos, motivo pelo qual, em um primeiro momento, não lhe é atribuído, pelo senso 

comum, como uma forma de exploração do trabalho infantil.  

O trabalho infantil normalmente ocorre em virtude da precariedade financeira das 

famílias, onde as crianças e adolescentes acabam iniciando desde cedo as atividades 

laborais para auxiliar no sustento. Em regra, este fator não é o mesmo que enseja a 

exposição das crianças e adolescentes na mídia, visto que nestes casos o trabalho 

dos infantes se dá com a concordância dos pais e, em um primeiro momento, não visa 

a obtenção de rendimentos. 

No entanto, a prática desta atividade traz diversas consequências negativas às 

crianças e adolescentes, pois estão expostas a situações, tarefas e responsabilidades 

como as de um adulto, o que merece que seja visto pela sociedade como uma forma 

de exploração do trabalho de crianças e adolescentes, mesmo que apresentada de 

forma glamuorizada. 

No Brasil, a legislação veda expressamente o trabalho infantil, mais 

precisamente no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. Todavia, o trabalho nos 

meios de comunicação continua sendo exercido através da concessão de 

autorizações judiciais, as quais ferem o ordenamento jurídico. 

 Todavia, como não há regulamentação especifica quanto ao trabalho das 

crianças e adolescentes na mídia, as decisões são fundamentadas como sendo 

permissivas para a prática de atividade nos meios de comunicação, não atentando-se 

para a diferenciação que há entre a realização de atividade de crianças e adolescentes 

na mídia e a exploração do trabalho infantil neste contexto.  

Por isso, faz se necessária a atuação dos órgãos competentes, diante das 

responsabilidades intersetoriais para aplicação das políticas públicas que visam a 

erradicação do trabalho infantil, o que se dá através de órgãos como os Conselhos de 
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Direitos das Crianças e Adolescentes, Conselhos Tutelares, Ministério Público e 

Poder Judiciário para a fiscalização, investigação e aplicação das sanções cabíveis. 
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2 O TRABALHO INFANTIL NA MÍDIA  

 
Atualmente vive-se na era da comunicação, estando todos conectados às mídias 

das mais diversas formas, durante grande parte do dia utiliza-se a mídia como 

informativo dos mais variados acontecimentos, e, principalmente, como forma de 

entretenimento. Todavia, a sociedade não tem acesso a realidade de tudo que ocorre 

por trás das câmeras, de todo trabalho que envolve as produções.  

Por esta razão, quando se assiste crianças atuando na mídia, tanto em 

telenovelas, filmes, seriados, como em programas de auditório, competições de 

talentos e fazendo comerciais, em um primeiro momento a prática de tal atividade não 

é ligada como uma forma de trabalho infantil, até mesmo porque acaba sendo 

apresentada de forma glamourizada. Assim, a tendência é de que os telespectadores 

fiquem encantados/fascinados com a atividade, não tendo noção das consequências 

que a exposição na mídia pode trazer às crianças.   

A legislação brasileira assegura à todas crianças e adolescentes as proteções 

necessárias a fim de que estes possam crescer em ambiente saudável, assegurando-

lhes os direitos fundamentais, que são conferidos os seres humanos, todavia, por se 

tratar de seres humanos em desenvolvimento, possuem legislação específica para 

tanto.   

Diante disto, ao longo deste capítulo será a apresentado o contexto do trabalho 

infantil no Brasil, assim como a exposição das crianças e adolescentes na mídia e 

como a prática desta atividade caracteriza-se trabalho infantil, visto as consequências 

que a exposição de crianças e adolescentes enseja na vida destes, o que vai contra 

a legislação vigente.   

 

2.1 O contexto do trabalho infantil na mídia 
 

Antes de tratar sobre o trabalho infantil, mais especificadamente da prática deste 

nos meios de comunicação, é necessário apresentar o seu conceito. Mesmo que seja 

um assunto tratado continuamente, existem conceitos e definições mais amplos sobre 

o trabalho infantil. Inicialmente pode-se referir que o trabalho infantil não é um fato 

recente, já se fazia presente desde o final do século XIX nas fábricas, como nas 

indústrias têxteis e de tabaco, com jornadas prolongadas de 14 horas. Diante disso, 
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entre outras tantas razões, foi criado o ordenamento jurídico que veda o trabalho 

infantil. 

No período colonial, a infância também foi submetida pelos padres jesuítas a um 

complexo e bem estruturado sistema educacional que atendesse à missão de 

discipliná-las segundo as normas e os costumes cristãos (RIZZINI; PILOTTI, 2009). A 

situação mudou quando em 1755, por iniciativa do Marquês do Pombal, os jesuítas 

foram expulsos e a escravização dos índios proibida. A exploração pelos colonos, no 

entanto, seguia sendo permitida, e com o objetivo de extrair e exportar riquezas 

naturais, a utilização de mão de obra da população negra escravizada proveniente da 

África tornou-se uma prática disseminada. Em sua menoridade, as crianças serviam 

como brinquedo aos filhos dos senhores, além de sofrer humilhações, maus tratos e 

exploração sexual; não constituíam, pois, objeto de proteção (FALEIROS, 2011). 

Em 1927, surgiu a primeira legislação destinada exclusivamente a regular a 

infância no Brasil: o Código Mello Mattos foi considerado o primeiro “Código de 

Menores” da América Latina. Tal instrumento legal substituiu o Código Penal de 1890 

que apesar de possuir um viés criminalizador aos menores de 14 anos, não 

estabelecia um direito específico para a questão dos menores, uma vez que à época 

tal categoria não era considerada de tanta importância social (ALVAREZ, 1989).  

A pioneira legislação destinada à infância deixou de lado o critério do 

discernimento utilizado pelo antigo código, afastando o caráter punitivo e eliminado 

qualquer possibilidade de responsabilização penal do menor, para tornar-se uma 

justificativa de responsabilização pedagógica, tutelar e recuperadora. 

Atualmente o Brasil é reconhecido pela sua avançada legislação no que se refere 

aos direitos humanos de crianças e adolescentes, reservando-lhes o status de pessoa 

em situação peculiar de desenvolvimento e resguardando-lhes proteção especial, não 

foi exatamente este o tratamento dispensado a esta categoria ao longo da história. 

Como com a integração do artigo 227 na Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 15 de outubro de 1988 e a aprovação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, através da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, foram construídos 

um conjunto de direitos fundamentais consolidados no Direito  da Criança e do 

Adolescente, assegurando os mesmos direitos fundamentais conferidos aos adultos, 

mais um parcela especializada de direitos reconhecidos em razão da condição 

peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento da qual são portadores crianças 

e adolescentes.  
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A proteção dos direitos das crianças e adolescentes quanto à prática do trabalho 

durante a infância está prevista na legislação brasileira, em normas supremas, como 

na Constituição Federal e nas convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Estas normas vedam expressamente o trabalho de crianças e adolescentes 

antes dos 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, sendo, neste caso 

proibido o trabalho dos adolescentes em condições degradantes, na parte da noite, 

que os coloquem em perigo ou insalubre, conforme dispõe a Constituição Federal: 

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

 

A Lei n. 10.097 de 19 de dezembro de 2000 alterou a CLT, estabelecendo novos 

critérios para o exercício do trabalho de aprendizagem, permitindo o trabalho a partir 

dos quatorze até dezoito anos através do contrato de aprendizagem, o qual configura 

uma forma especial de trabalho, pois mesmo que remunerada, visa a aprendizagem, 

além de obedecer critérios mínimos a fim de garantir o melhor interesse do 

adolescente. Assim, devido ao seu caráter especial, não fere os direitos básicos do 

adolescente, os quais serão abordados no decorrer deste capítulo, além de que, 

quando possui caráter econômico este não visa a manutenção do sustento da família. 

 Outrossim, ainda quanto a conceituação do trabalho infantil, cabe ressaltar que 

há diferença entre a realização de tarefas/afazeres domésticos e exploração do 

trabalho infantil neste âmbito. O auxílio da criança ou adolescente nas tarefas básicas 

do lar, como lavar a louça, arrumar a cama e organizar os seus pertences não 

caracteriza trabalho infantil desde que sejam compatíveis com o grau de 

desenvolvimento da criança ou do adolescente, pois faz parte do processo de 

socialização e educação da criança ou adolescente, sendo uma responsabilidade 

deste contribuir na organização do espaço de vivência, desde que não interfira nas 

suas necessidades de desenvolvimento.  

Ainda, na região Sul do país é muito comum a exploração do trabalho infantil na 

agricultura, ou na esfera doméstica, já que os pais acabam passando o dia na lavoura 

e a criança ou adolescente assume uma responsabilidade muito maior do que a de 

auxiliar na organização do espaço de convivência, como acima referido. Na maioria 

das vezes, tal atividade é direcionada à menina, a qual exerce as funções do lar, como 
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cozinhar, limpar a casa, e, até mesmo, cuidar dos irmãos mais jovens, o que não é 

uma fase necessária ao desenvolvimento de qualquer criança, dado que assume a 

responsabilidade que, em regra, é de um adulto. Conforme Moraes Filho (2003, 

p.585): 
Entre as obrigações dos responsáveis legais dos adolescentes, principal 
refere-se ao dever de afastá-los de empregos que diminuam 
consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso 
necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação 
moral (art. 424, da CLT). 

 

Em suma, fica evidenciado que é proibida a prática de qualquer atividade 

remunerada, antes de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz tendo finalidade 

educacional, atividade que é regida por contrato de trabalho especial, não 

prejudicando as o desenvolvimento físico, psicológico, educacional e moral dos 

adolescentes. Ainda, cabe referir que, como medida de proteção, sendo assegurados 

o salário mínimo nacional vigente e todos os direitos trabalhistas e previdenciários ao 

aprendiz. Entretanto, na condição de aprendiz existem proibições quanto ao exercício 

do trabalho em condições que possam causar danos ainda maiores ao adolescente:  

 
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho: 
I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas 
do dia seguinte; 
II - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em 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. 

 

Nesta perspectiva, as crianças e adolescentes em situação de trabalho, 

independente da atividade exercida, seja ela na agricultura, no âmbito doméstico, ou, 

até mesmo na mídia têm seus direitos violados.  

Certamente todos já presenciaram ou tiveram conhecimento da prática de 

atividades econômicas envolvendo crianças e adolescentes, algumas delas podem 

até causar um impacto maior por estarem colocando o infante em uma situação 

insalubre, de exploração, ou até mesmo em condições análogas a de escravo. 

Todavia, o trabalho infantil está mais presente no dia-a-dia do que aparenta, porém, 

na maioria das vezes passa despercebido devido a aceitação social.  

Já o trabalho infantil na mídia nem sempre é realizado em razão de situações 

econômicas, as crianças que passam a desenvolver esta atividade possuem um 
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talento e como objetivo inicial de aprimorar suas capacidades passam a exercer o 

trabalho midiático. Logo, na medida em que os infantes passam a desempenhar a 

atividade com frequência recebem auxílio e remuneração, em virtude, também, do uso 

de sua imagem.  

Todavia, na medida em que a exposição das crianças e adolescentes em 

programas televisivos e peças teatrais aumenta, as crianças passam a “chamar a 

atenção”, acarretando consequências ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e 

social destes.  

Frequentemente nos palcos, nas passarelas e na televisão, como em filmes, 

séries e novelas, verifica-se que há a participação de crianças e adolescentes, porém, 

tal atividade acaba não sendo ligada a uma forma da exploração do trabalho infantil, 

devido a forma com que é apresentado. Contudo, a prática de atividades remuneradas 

das crianças e adolescentes na mídia também é considerada uma forma de trabalho, 

haja vista que estes têm horário a cumprir todos os dias, tarefas a realizar, e, 

principalmente, são remunerados por exercerem estas atividades.  

Ocorre que, como já referido, estas crianças não possuem idade para trabalhar, 

porque o exercício de tal atividade não tem finalidade educacional, logo, não é 

considerado contrato de aprendizagem.  

No entanto, mesmo com a vasta legislação brasileira quanto a proibição do 

trabalho infantil, sendo a única exceção o trabalho na condição de aprendiz, não há 

motivo para continuar ocorrendo o trabalho das crianças e adolescentes na mídia, pois 

a prática deste se iguala a qualquer outra forma de trabalho infantil. Entretanto, a 

atividade artística somente é praticada em virtude dos alvarás liberatórios, fornecidos 

pelos juízes competentes. As decisões têm como finalidade permitir a participação de 

crianças e adolescentes em espetáculos e atrações culturais, que visem o 

aprimoramento de talentos, e não para a realização de trabalho, como ocorre com 

atores e atrizes no trabalho midiático. Assim, quando proferidas autorizações judiciais 

para o trabalho de crianças e adolescentes na mídia, estas ferem totalmente a 

legislação brasileira, sendo ilegais, inclusive, porque, poderiam ser requeridas para 

permitirem qualquer forma de trabalho infantil, não somente na mídia, pois as 

consequências são as mesmas.  

 
Situação semelhante ocorre com as crianças e os adolescentes que atuam 
como modelos, atores, cantores ou desportistas mirins. Para aceitar tal 
atividade (palavra aplicada em sentido lato) deles é indispensável aceitar 
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também que os desfiles, que a representação cênica ou que a apresentação 
musical não constituem trabalho com a sua indissociável vocação de garantir 
sustento próprio e familiar, mas sim uma atividade com o objetivo de formar, 
de incentivar e de aprimorar as qualidades artísticas dentro dos limites de seu 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Nesse caso não há de falar 
em salário, mas, apenas e no máximo, em bolsa-auxílio ou em retribuição 
pelo uso da imagem, ambos em dimensões proporcionais às circunstâncias 
(MARTINEZ, 2014, p. 724). 

 

Ademais, o trabalho das crianças e adolescentes nos meios de comunicação, na 

maioria das vezes não ocorre devido a precária situação financeira dos genitores e as 

condições sociais da família, executando as atividades artísticas para fins de 

aprendizagem e aprimoramento de talentos. Quando realizado o trabalho infantil na 

mídia, as crianças e adolescentes são remunerados para tanto, expondo os familiares 

a uma melhor condição financeira, todavia, este fato não influencia na caracterização 

da atividade laboral efetuada pelos infantes, independente da remuneração e qual a 

sua finalidade e o que proporciona ao infante. Além do mais, o trabalho artístico é visto 

pela sociedade de forma glamourizada, não sendo levado em consideração que as 

atividades trazem consequências negativas a vida das crianças, já que estas acabam 

abdicando do seu “direito de ser criança” pois na realidade exercem um trabalho. 

O equívoco que acomete estas decisões que permitem a prática desta atividade, 

é uma violação dos direitos fundamentais dos infantes, pois ao deferir a prática da 

atividade artística por crianças e adolescentes que não se enquadram nos limites 

erários estabelecidos pela legislação vigente no país, como na regra geral do artigo 

7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente e nas 

Convenções da OIT, estão sendo infringidos os direitos fundamentais.  

Mesmo que o trabalho infantil na mídia seja caracterizado pela forma 

glamourizada com que é apresentado à sociedade este apresente consequências 

negativas aos infantes, sendo violados os seus direitos fundamentais conforme 

abrangido na Lei 8. 069/90. O Estatuto da Criança e Adolescente percorreu um longo 

caminho até se tornar objeto de responsabilidade compartilhada entre Estado, família 

e sociedade, não devendo haver tal desrespeito às normas nele contida, já que visa a 

proteção integral das crianças e adolescentes por se tratar de pessoas em 

desenvolvimento.  
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2.2 As causas do trabalho infantil na mídia 
 

A exploração do trabalho infantil não é fato novo, como já referido anteriormente, 

todavia, atualmente o Brasil possui ampla legislação que trata sobre o tema, e da 

mesma forma ainda há continuidade na prática do trabalho infantil. O trabalho infantil 

é visto pela sociedade como algo natural, pois a cultura imposta é de que o trabalho 

durante a infância não representa nenhuma ameaça ou violação de direito, e sim, que 

a prática deste é importante para o desenvolvimento da criança.  

Diante da vasta legislação que regula os direitos da criança e adolescente, sendo 

permitido o trabalho apenas dos maiores de 14 anos, na condição de aprendiz, assim, 

não deveria haver a continuidade do trabalho infantil. Todavia, na realidade a 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes continua acontecendo, na maioria 

das vezes por questões econômicas.  

A mão de obra do trabalho infantil está, na maioria das vezes, presente nas 

famílias mais pobres, pois é necessário que as crianças auxiliem financeiramente no 

sustento da família. O documentário “A Intervenção da Infância” apresenta esta 

realidade, inclusive fazendo uma comparação entre a realidade das crianças que 

trabalham e as que possuem melhores condições de vida. As crianças mais humildes 

trabalham junto às pedreiras e canaviais, relatando que trabalham desde os 9 anos 

de idade pois “não tem jeito” e que “ficar em casa é muito pior” já que se não 

trabalharem não recebem nenhum tipo de remuneração.  

Além do mais, a atividade realizada por estas crianças é totalmente insalubre, 

visto que manuseiam equipamentos que põe em risco a sua integridade, sendo um 

trabalho pesado, o mesmo realizado pelos adultos locais onde a mortalidade também 

fica presente. Mas mesmo diante desta situação as crianças estudam, via de regra 

estudam em um turno e estudam em outro, não restando tempo para brincar 

exercerem atividades pertinente a sua idade. Neste sentido, a Organização 

Internacional do Trabalho evidencia que a pobreza é um fator que influencia na 

execução da atividade remunerada por crianças e adolescentes. 

 
A relevância teórica da pobreza e dos choques para o trabalho infantil é 
evidente. As famílias pobres, sem acesso ao crédito, têm menor 
probabilidade de conseguirem adiar o envolvimento das crianças no trabalho 
e investir na sua educação e maior probabilidade de se verem forçadas a 
recorrer ao trabalho infantil para suprir necessidades básicas e enfrentar a 
insegurança. A exposição aos choques pode ter um impacto semelhante nas 
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decisões familiares. Tipicamente, as famílias reagem ao que consideram ser 
uma redução do seu rendimento, recorrendo à empréstimos ou às 
poupanças; no entanto, quando estas opções não são possíveis ou o são 
numa escala insuficiente, os pais podem ter de recorrer ao trabalho infantil 
(OIT, 2013, p. 17).  

 

Por outro lado, ainda conforme o documentário “A Invenção da Infância”, as 

crianças que possuem melhores condições financeiras relatam suas rotinas referindo 

que frequentam a escola e no turno oposto realizam atividades recreativas, as quais 

são propícias às suas idades, pois visam o desenvolvimento da sua personalidade. 

Ser criança é não ter compromissos que vão além de simplesmente frequentar a 

escola, realizar tarefas diárias básicas, não sendo comparadas aquelas desenvolvidas 

por adultos. 

Nada obstante, o trabalho infantil decorre de vários fatores, não só das precárias 

condições financeiras da família, é mais do que isto, deriva da cultura e costume, logo, 

da educação a que estes tiveram acesso. Cabe ressaltar que atualmente a população 

ainda tem uma visão de do trabalho infantil como algo normal, como no âmbito 

doméstico e da agricultura, visto que não consideram a prática de tais atividades como 

prejudiciais, mas sim educativas. Nesta perspectiva a doutrina expõe que ditos 

populares como “o trabalho enobrece o homem”, “cabeça vazia, caldeirão do diabo” 

também refletem essa supervalorização [...] o resultado é um recrudescimento da 

exposição precoce ao trabalho (LIMA, 2002, p. 6).  

Além de expostos ao trabalho infantil, as crianças ainda praticam atividades 

insalubres, como no caso supracitado, das crianças que exercem atividade em 

pedreiras e canaviais, colocando-as em situação insalubre, assim como na agricultura. 

Outrossim, há previsão no ordenamento jurídico quanto a proibição do trabalho 

perigoso, insalubre e penoso, vedando o trabalho que pelas condições em que é 

realizado prejudica a saúde, a segurança ou a moral das crianças.  

Entretanto, de acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 

(Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/>), quanto aos acidentes de trabalho 

envolvendo crianças, e ficou contatado que, entre os anos de 2007 e 2013 ocorreram 

13.730 acidentes, sendo que destes 119 restaram em óbito das crianças. Estes dados 

são inaceitáveis, pois violam os direitos fundamentais dos infantes, da forma mais 

cruel, resultando no óbito destes, não havendo nenhuma justifica plausível para tanto. 

No caso do trabalho infantil na mídia ocorre uma violação dos direitos das 

crianças e adolescentes tão grande quanto nos demais trabalhos, como aqueles que 
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expõem as crianças a esforços físicos, já que estes acabam sofrendo mais com a 

exposição nos veículos de comunicação e com a restrição das atividades rotineiras 

de uma criança, assumindo as responsabilidades que os atores adultos.  

Filmes, seriados e telenovelas são os programas de entretenimento preferidos 

na TV brasileira, logo exigem a participação de crianças e adolescentes, visto que são 

um espelho da realidade. Para que isto ocorra é necessária a exposição dos infantes 

nestas mídias, todavia, acabam exercendo atividade como os demais atores adultos, 

cumprindo horários, decorando textos, gravando à noite, e cumprindo rotinas 

exaustivas. Ou seja, abdicam do seu tempo de ser criança para exercer atividade 

profissional, visto que são remunerados por isto. Todavia, a prática de tal atividade 

não é vista pela sociedade na sua forma mais ampla, caracterizando o trabalho infantil 

– assim como algumas outras, como já referido, pois diante da cultura brasileira expor 

às crianças e adolescente ao trabalho não configura exploração do trabalho destes.  

Não obstante, o trabalho das crianças e adolescentes na mídia parece ser algo 

necessário, pois, geralmente retrata a realidade das famílias, sendo as crianças parte 

destas. Todavia, as crianças não podem ter seus direitos violados e trabalharem, 

tendo que abandonar suas rotinas básicas de um ser humano em desenvolvimento 

para alimentar o mercado de entretenimento, veja-se que deve haver outras 

possibilidades de substituir a mão de obra infantil na mídia.  

 
No caso do trabalho infantil nos meios de comunicação as causas não estão 
associadas diretamente à condição de pobreza da criança ou adolescente em 
situação de trabalho. A glamourização desse trabalho, a perspectiva do 
sucesso e da fama midiáticos e as expectativas dos pais e responsáveis 
contribuem significativamente para a continuidade desta prática, além dos 
atrativos econômicos ilusoriamente oferecidos pela lógica do mercado (REIS; 
CUSTÓDIO, 2017, p. 41).  

 

A partir desta perspectiva não é somente o fato da necessidade do trabalho de 

crianças e adolescentes pelos meios de comunicação, nem a aceitação da sociedade 

visto que este é apresentado de forma glamourizada que causam o trabalho infantil 

na mídia, os pais têm papel que influencia na realização e continuidade do exercício 

desta atividade.  

Portanto, caberia inicialmente aos genitores analisar as condições às quais seus 

filhos estão sendo expostos, porém, isto não ocorre na realidade, possivelmente tal 

omissão não é feita com o propósito de prejudicar a criança e o adolescente, mas 

levando em consideração as atuais condições econômicas do país, sendo esta uma 
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forma de já encaminhar a criança ou adolescente em uma atividade profissional, além 

de estar aprimorando seus talentos. Todavia, o trabalho nos meios de comunicação 

mesmo que visando o aprimoramento do talento dos infantes não deixa de configurar 

como trabalho infantil, visto que traz prejuízos aos infantes, os quais podem ser 

irreversíveis. 

Atualmente o trabalho infantil na mídia é assegurado em razão das ações 

judiciais que estão tramitando, as quais postulam autorizações judiciais a serem 

proferidas pelos juízes competentes. Após o requerimento judicial são avaliadas as 

condições às quais os infantes serão submetidos, visando, ainda, de alguma forma 

amenizar os danos sofridos pelos infantes.  

 

2.3 As consequências do trabalho infantil na mídia 
 

As crianças e adolescentes durante a sua infância detêm apenas obrigações 

pertinentes a sua formação e desenvolvimento, como frequentar a escola e no período 

restante devem exercer atividades lúdicas que contribuam ao seu crescimento como 

ser humano, dedicando-se as atividades que lhes interessem e não prejudiquem o 

seu bem-estar. O tempo dos infantes deve ser ministrado da forma mais conveniente 

a estes, garantindo a sua proteção integral, e que a criança se constituíra um sujeito 

de direitos e responsabilidades.  

Quando expostas ao trabalho infantil nos meios de comunicação as crianças 

ficam vulneráveis à danos que a execução desta atividade lhes causa. Assim como 

os atores adultos que exercem a profissão por muito tempo e se dedicam somente 

àquilo. As crianças quando trabalham nos meios de comunicação são expostas a 

rotinas degradantes, em virtude de longas e exaustivas horas de gravações. Este 

mundo privado é imposto nesta condição e não se tem tempo para o ser criança. 

Ainda, as crianças que trabalham na mídia ficam expostas nos veículos de 

comunicação, como em sites e redes socais, podendo, inclusive, servirem de espelho 

às demais crianças, assim, tornando a sua responsabilidade maior. Assim, uma 

criança, que se trata de um ser humano em desenvolvimento e não possui nem 

mesmo sua própria personalidade totalmente construída não pode servir de exemplo 

às demais, que porventura possam tê-la como ponto de referência já que tem acesso 

apenas a parte glamourizada do trabalho dos infantes. Além do mais, isto acarreta 
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maior pressão ao infante que além de renunciar a sua rotina básica de criança agora 

se vê exposto e julgado pelos demais.  

Neste sentido a doutrina entende que: 

 
[...] o trabalho prematuro, na infância, impede o pleno desenvolvimento dos 
jovens, dificultando a inclusão destes no mercado de trabalho, no qual 
importará sobremaneira a formação técnica e cultural do trabalhador. De tal 
forma, afastado da formação escolar básica para trabalhar desde cedo, fica 
o jovem impedido de dar continuidade à formação intelectual que poderia 
permitir-lhe o acesso a empregos mais bem remunerados (MACHADO, 2011, 
p. 118). 

 

Assim, quando expostos nesta realidade perversa que os iguala à adultos, 

acabam por prejudicar uma fase muito importante de suas vidas, já que não criam os 

vínculos e identificações corretas para a formação de suas personalidades, pois 

estarão em contato com a realidade de uma vida adulta. A fase para a brincadeira, 

para a diversão, para a tomada de percepção do mundo que a cerca ficam recolhidas 

ou inexistentes. As consequências são graves, devido a vida sem infância que as 

crianças trabalhadoras exercem, com muita responsabilidade.  

Ademais, o trabalho está ligado ao sistema capitalista, sendo compreendido 

como um modo de produção que usa a força de trabalho do ser humano para a 

aquisição de bens materiais, através da produção de resultados. 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controle 
seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da 
matéria natural como uma forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio 
desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo a própria natureza (MARX, 1985, p. 149).   

 

Diante do exposto no texto acima, o trabalho do ser humano modifica a sua 

própria natureza, visto que ao exercer qualquer atividade (em qualquer período da 

vida) é alterada a realidade e a rotina de pessoa ou infante. Esse fato está ligado 

diretamente com as consequências do trabalho infantil na mídia, já que mais uma vez 

fica evidenciado que a prática de trabalho produz consequências na vida do 

empregado. Ainda neste sentido, o trabalho é exercido em virtude de um caráter 

econômico, visando a remuneração, assim, chegando a mais um fator que influência 

na exploração do trabalho infantil.  
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O trabalho na mídia é muito bem remunerado, propiciando aos atores uma vida 

com boas condições, além de que perante a sociedade denomina-se um trabalho que, 

aparentemente, não exige grandes esforços e conhecimento. Desta forma, quando 

uma criança passa a atuar neste ramo, mesmo que sem muitas noções de economia 

repara nas mudanças que ocorrem na sua qualidade de vida, o que a influencia a 

continuar exercendo tal atividade para continuar obtendo as mesmas condições. A 

remuneração financeira auferida pelo infante acaba por motivar este a continuar 

praticando a atividade na mídia, pois mesmo que na maioria das vezes o trabalho na 

mídia não deriva das condições financeiras da família, a remuneração acaba trazendo 

mais rendimentos, logo, melhor qualidade de vida, tornando o infante responsável por 

parte na manutenção do sustento familiar.  

 
É preciso compreender, portanto, que o trabalho nos meios de comunicação 
também é trabalho, como qualquer outra forma e, por isso, acarreta prejuízos 
e consequências graves para o desenvolvimento e a formação das crianças 
e dos adolescentes (REIS; CUSTÓDIO, 2017, p. 41)  

 

Para efeitos da Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho, a 

expressão " piores formas de trabalho infantil" abrange: a) todas as formas de 

escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, 

a servidão por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, 

inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em 

conflitos armados; b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) a utilização, 

recrutamento ou a oferta de crianças para a realização para a realização de atividades 

ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais com definidos nos 

tratados internacionais pertinentes; e, d) 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. 

Como frisado acima, o trabalho infantil que prejudique a saúde, a segurança ou 

a moral das crianças e adolescentes está dentre as piores formas de trabalho infantil, 

o que é o caso da prática da atividade pelos infantes na mídia, a qual traz 

consequências irreversíveis, tanto em virtude do anteriormente referido, assim como 

em razão da exposição na mídia através de propagandas comerciais, apresentações 

musicais, entre tantas outras.  
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O trabalho nos meios de comunicação utiliza as crianças como forma de atrair 

audiência, pois a presença das crianças nos programas faz com que a sociedade 

assista os programas tendo a concepção de que estes estariam praticando atividade 

lúdica. Todavia, como já exposto no presente trabalho não é o caso. 

O ingresso precoce no trabalho, traz prejuízos imensuráveis a vida dos infantes, 

pois são expostos ao trabalho desde cedo, restando prejudicadas as vivências da 

infância, o que produz consequências para toda a vida. A prática do trabalho precoce 

traz diversos danos aos infantes. Inicialmente pode-se referir que há prejuízo quanto 

ao direito mais básico, o da saúde, pois ao trabalharem em jornadas exaustivas de 

gravações, inclusive no período da noite colocam em risco sua integridade física, 

ainda mais que se tratam se seres frágeis. Neste mesmo sentido verifica-se que estas 

não têm o devido acesso à educação, pois dependendo das suas agendas estudam 

com professores particulares, não tendo acesso a parte fundamental da infância de 

todas as crianças, a de ir à escola, o que restringe seus vínculos de amizade, pois 

acabam não exercendo nenhuma outra atividade além do trabalho.  

 
As crianças que crescem livres de trabalhos infantil dispõem da oportunidade 
de realizar plenamente os seus direitos à educação, lazer e desenvolvimento, 
o que as ajudará a fazer uma transição bem sucedida para um trabalho digno 
ou decente após a conclusão da sua escolaridade e para se tornarem 
membros úteis à sociedade durante a sua vida adulta (OIT, 2013, p.12).  

 

Outrossim, recai uma outra situação, as crianças e adolescentes tornam-se 

celebridades, ficando cada vez mais expostas na mídia. Todavia, não possuem 

estrutura psicológica para lidar com isto também, pois aumenta o assédio, e acabam 

por não ter mais privacidade e servem como referência para as demais crianças que 

sonham em viver tal realidade que parece ser apenas de glamoures. Da mesma forma 

ocorre a sexualização dos infantes na medida de sua exposição. A sexualização dos 

infantes ocorre mais na prática de atividades que envolvam diretamente a exposição 

dos infantes, como nas apresentações musicais, às vezes também por negligência 

dos pais e não só do Estado.  

 
Outra consequência, também grave, é que, ao se tornar uma celebridade, a 
criança passa a ser assediada e alçada a uma condição que não é compatível 
com a sua faixa etária e, menos ainda, como seu desenvolvimento 
psicológico. Com isso, ela não pode mais brincar livremente nos parques e 
conviver com crianças da mesma idade, deixando de viver uma fase 
fundamental para a sua formação (REIS; CUSTÓDIO, 2017, p. 47).  
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Por oportuno, a atividade artística na infância não deixa de ser importante, pois 

é “elemento na formação dos indivíduos, por agregar cultura, criatividade, 

sensibilidade e autopercepção, mas essa participação só é positiva na infância e na 

adolescência se levar” (CAVALCANTE, 2013, p.143).  

Assim, a prática das atividades traz benefícios aos infantes, acarretando 

aprendizados e lições oportunas ao seu crescimento. Todavia, por serem pessoas em 

desenvolvimentos, devem ser respeitadas as suas fragilidades, não havendo carga e 

cobranças excessivas. Neste sentido, lhes são garantidos os mesmos diretos dos 

adultos, entretanto, de forma específica visto que merecem maior atenção. Da mesma 

forma que merecem atenção especial quanto ao seu desenvolvimento não devem ser 

expostas as mesmas condições que os adultos, inclusive no âmbito do trabalho, 

cabendo ao Estado e a família garantir-lhes a efetivação destes direitos.  

Para tanto, ao realizarem o trabalho na mídia essas condições não lhes são 

asseguradas, havendo execução das atividades em período exorbitante, gravações 

noturnas, carga de trabalho diária exaustiva, pois além de exercerem suas atividades 

artísticas ficam expostas na mídia e são convidadas a participar de outras atrações. 

Ademais, quando expostas na mídia de forma muito abrangente acabam até mesmo 

sofrendo com a sexualização, ficando expostos a comentários voltados ao lado 

sexual.  

Desta forma, não há justificativa para a permissão do trabalho infantil na mídia, 

pois não é uma atividade eventual e que visa o desenvolvimento de talentos, e sim, 

uma exploração das crianças que possuem talentos, e que vem trabalhando desde a 

infância, de forma abusiva e sendo colocadas em situações inapropriadas à idade, 

ferindo os seus direitos mais básicos, previstos na legislação brasileira, na norma 

maior, a Constituição Federal e na Lei n. 8.069, o Estatuto da Criança e Adolescente, 

que foi criado com o intuído de resguardar as garantias das crianças e adolescentes. 
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3 A PROTEÇÃO JURÍDICA CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
NA MÍDIA 

 

O trabalho infantil nos meios de comunicação está presente no dia a dia da 

sociedade contemporânea, e vem se tornando cada vez mais incidente. A legislação 

brasileira, embora não possua regulamentação específica para o trabalho infantil nos 

meios de comunicação, possui legislação que veda expressamente o trabalho infantil.  

O trabalho infantil, em qualquer de suas formas, deve receber atenção especial, 

pois trata-se da violação de uma norma constitucional, além de estar se referindo a 

seres que possuem proteção especial, devido a condição de ser humano em 

desenvolvimento que se encontram.  

Assim, inadmissível a aplicação de qualquer norma que possa vir a ferir os 

diretos constitucionais das crianças e adolescentes. No mais, além da Constituição 

Federal, os direitos das Crianças e Adolescentes também estão expostos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de forma mais ampla. Precedente a isto, dispõe quanto 

a atuação dos órgãos responsáveis pela efetivação destes direitos, garantidos através 

da proteção estatutária e celetista, que tem como função visar a erradicação do 

trabalho infantil.  

 

3.1 O conceito de trabalho infantil na mídia: caracterização jurídica 
 

O trabalho infantil causa um grande impacto social no Brasil, inclusive por tratar-

se de uma questão cultural. Desde o período imperial, quando havia a escravidão, as 

crianças já eram submetidas a condições de trabalho. A perspectiva capitalista 

sempre teve forte influência neste aspecto, pois a mão de obra do trabalho infantil 

tornava-se mais vantajosa, além de ser aceitável pelo senso comum o fato das 

crianças pobres trabalharem para auxiliar na renda da família. 

Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o trabalho infantil foi 

devidamente proibido. Todavia, mesmo com a devida regulamentação jurídica para 

tanto, ainda há incidência de trabalho infantil no Brasil. 

Antes de tudo é fundamental conhecer o conceito de trabalho infantil de acordo 

com a legislação brasileira. São entendidos como crianças aqueles que têm até 12 

anos de idade incompletos, e como adolescentes aqueles que têm entre 12 e 18 anos 

de idade.  
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Diante disso, considera-se trabalho de crianças e adolescentes, de forma 

remunerada ou para subsistência, as atividades realizadas por sujeitos que não 

atingiram a maior idade.  

 
O termo ‘trabalho infantil’ refere-se, neste plano, às 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 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, 
independente da sua condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao 
adolescente trabalhador será considerado todo o trabalho desempenhado por 
pessoas com idade entre 16 e 18 anos e, na condição de aprendiz de 14 a 
18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1988 (BRASIL, 2011, p. 07).  

 

Muito embora o trabalho infantil ocorra das mais diversas formas, os maiores 

índices de trabalho de crianças e adolescentes, de acordo com a pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010, disponível em: 

<https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.htm>, através 

dos resultados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 

ocorrem quantitativamente na região nordeste do país, principalmente no meio rural, 

mas proporcionalmente à população geral ocorre na região sul do Brasil.  

Por outro lado, levando em consideração a exploração da mão de obra do 

trabalho infantil nos Estados brasileiros, destaca-se o Estado de São Paulo, com um 

índice elevado, sendo a maioria das crianças trabalhadoras do sexo masculino. 

Também cabe um comparativo das pesquisas do IBGE dos anos 2000 e 2010, não 

existindo considerável diminuição destes índices, ainda mais se for avaliado o período 

de desenvolvimento que houve nesta década.   

A tendência é que a exploração do trabalho infantil diminua com o passar do 

tempo, já que o exercício deste está ligado à falta de escolaridade, às más condições 

financeiras, vulnerabilidade e, com uma questão cultural. Um fator fundamental para 

contribuir na diminuição do trabalho infantil é a presença de legislação para tanto, a 

qual não deixa lacunas quanto a proibição da prática do trabalho infantil.  

Quando crianças e adolescentes são submetidos a responsabilidades da vida 

adulta estes acabam deixando de vivenciar a real fase de sua vida, como ocorre diante 

do trabalho infantil. O princípio da proteção integral de crianças e adolescentes lhes 

garantem, através da constituição de ações e estratégias de políticas públicas, o 

enfrentamento da exploração do trabalho infantil. 
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A legislação brasileira contempla, de forma específica, a proibição do trabalho 

infantil. Em 1989, o Brasil aderiu a Convenção Internacional sobre os Direitos de 

Crianças e Adolescentes, junto com outros 193 países. A ratificação desta convenção 

trouxe mudanças significativas a legislação do país, garantindo efetivamente a 

proteção dos direitos fundamentais das Crianças e Adolescentes, justamente por se 

tratar de seres em pleno desenvolvimento.  

 
A Declaração Universal dos Direitos da Criança afirma os direitos humanos, 
com base no princípio da dignidade e valor do ser humano, visando atingir 
melhores condições de vida para a população infantil, mediante mim o 
exercício de direitos liberdades, protegidos contra qualquer espécie de 
discriminação, reconhecendo a condição peculiar de pessoa em processo de 
desenvolvimento, que necessita de cuidados de direitos especiais antes e 
depois do nascimento, visando ao bem-estar da criança, a quem humanidade 
deve o melhor dos seus esforços (VERONESE; CUSTÓDIO, 2013, p. 121). 

 

Não importa qual a atividade realizada por crianças e adolescentes, se esta os 

submeterem a condições equiparadas a vida adulta, “que presta serviços 

subordinados, contínuos e remunerados a empregador” (NASCIMENTO, 2001, p. 

398), assumindo responsabilidades que não são pertinentes as suas condições de 

infantes, abaixo do limite legal estabelecido, configura-se violação de direitos.  

 
A revogação do antigo Código de Menores é implementação do estatuto da 
Criança e do Adolescente, alicerçado nas diretrizes de uma Constituição 
nitidamente democrática, espalharam a inafastável intenção das dos 
operadores do direito e dos demais membros da sociedade engajados nas 
causas sociais te dando efetividade de um novo paradigma que vinha se 
desenvolvendo em prol dos verdadeiros interesses dos indivíduos em 
processos de desenvolvimento físico e mental. (BARBOSA; SOUZA, 2013, 
p.26) 

 

Muito embora não haja uma regulamentação especifica que proíba o trabalho 

infantil na mídia, é vedado toda e qualquer forma de trabalho realizado por crianças e 

adolescentes, independente da forma como ocorre, expondo estes às atividades mais 

nocivas ou de forma glamourizada, como na mídia. Assim, como não há 

regulamentação especifica, aplicam-se os limites presentes no artigo 7º, inciso XXXIII, 

da Constituição Federal, por tratar-se de norma constitucional, a qual deve ter validade 

superior as demais regulamentações.  

Conforme dispõe o artigo 60 do Estatuto da Criança e Adolescente, em redação 

que deve ser atualizada conforme o art. 7º, XXXIII da Constituição Federal é proibido 
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qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 anos.  

A legislação brasileira veda, também, que incapazes firmem contratos, ou 

obrigações de qualquer espécie, pois não possuem legitimidade. Então, não pode 

ocorrer o trabalho daqueles que sequer tem capacidade jurídica para firmar contratos.  

Desta forma, a contratação das crianças e adolescentes para o trabalho na mídia 

exige disposição contratual, embora nula, pois celebrado com quem não possui 

legitimidade para trabalhar, mesmo que firmados por seus representantes legais. 

Assim, o trabalho infantil artístico é uma modalidade de trabalho infantil sempre que 

realizado em desacordo com o limite de idade mínima de 16 anos, pois a atividade de 

artística não comporta aprendizagem, não há possibilidade de realizar este tipo de 

trabalho entre 14 e 16 anos. 

Além do mais a atuação infantil na mídia é considerada forma de trabalho, 

mesmo que não tenha por objetivo o sustento e uma contraprestação de pecuniária 

de serviços, vem ocorrendo nestes termos, inclusive, com o ganho de valores 

exorbitantes pelas crianças e adolescentes que exercem este tipo de trabalho. Não 

devendo o trabalho infantil artístico ser confundido com participação artística, que é a 

participação eventual em programas de televisão ou outros espetáculos artísticos.  

 
Para tentar dar coerência à atuação desses infantes e adolescentes ainda 
que não tenha idade para trabalhar, é indispensável a aceitação do conceito 
de atividade em sentido estrito e reconhecer que ela não é juridicamente a 
mesma coisa que trabalho. (MARTINEZ, 2014, p. 724). 

 

Assim, visto tratar-se de atividades ilegais, o trabalho infantil na mídia vem sendo 

realizado por meio de autorização judiciais, pleiteadas junto ao Poder Judiciário, 

concedidas através de análise dos casos em específico. As decisões são embasadas 

nas exceções previstas no artigo 8º, da Convenção 138 da Organização Internacional 

do Trabalho, que se constituem em normas jurídicas de caráter flexível que não foram 

adotadas pelo Brasil por ocasião da ratificação da referida convenção em respeito a 

supremacia nas normas constitucionais. No entanto, são proferidos de forma 

equivocada pelos tribunais, já que o artigo 8 da Convenção n. 138 não se adota no 

Brasil. 

A prática de atividades equiparadas ao trabalho infantil traz diversas 

consequências à vida dos infantes, independente se realizadas em razão de fatores 
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econômicos ou culturais. Viver uma vida sem infância, passando direto por uma fase 

da vida, além estarem expostas a condições prejudiciais, física e moralmente. 

Independe de qual for o tipo de atividade econômica desenvolvida por crianças e 

adolescentes, abaixo do limite legal estabelecido, configura-se violação do direito das 

crianças e adolescentes.  

Portanto, não se pode confundir a prática de atividades infantis com a prática de 

trabalho infantil. As atividades infantis, muito embora estejam sendo utilizadas para 

justificar a prática do trabalho infantil na mídia, devem ser compreendidas apenas 

como atividades artísticas eventuais e não com a evidente forma de trabalho, quando 

as crianças exercem a atividade de forma habitual e remunerada.  

As atividades infantis são aquelas praticadas realmente de forma usual, como 

na escola e competições de talentos, que, porventura podem acarretar a aquisição de 

algum prêmio. Nestas os infantes não exercem nenhum tipo de obrigação, a não a de 

praticar uma atividade lúdica, competente àquela fase da vida.  

Logo, nota-se que não há um conceito específico sobre o trabalho infantil na 

mídia, apenas quanto o trabalho infantil em lacto sensu, o que acaba por acarretar 

interpretações errôneas, assim, sujeitando as crianças e adolescente ao trabalho 

durante o período da infância, como se este fato fosse juridicamente aceito.  

Por outro lado, também existe o papel da família da criança que praticará o 

trabalho na mídia. Na sociedade há uma visão de que glamourizada da mídia, fato 

que faz parecer que o trabalho na mídia não traria nenhum tipo de consequências ao 

desenvolvimento das crianças, e sim, que estariam desenvolvendo uma atividade 

saudável e de preparação para a vida profissional. O que leva os pais a autorizarem 

e apoiarem, embora eles não tenham autonomia para dispor em sentido contrário do 

que a legislação estabelece.  

 
Algumas formas de trabalho sequer são reconhecidas como trabalho, como 
é o caso do trabalho infantil nos meios de comunicação, que é desenvolvido 
com autorização dos pais e responsáveis, bem como do poder judiciário. Isso 
representa uma afronta aos dispositivos legais, constitucionais e 
infraconstitucionais, que asseguram a proteção de crianças e adolescentes 
conta toda e qualquer forma de exploração, inclusive pela via do trabalho 
(CUSTÓDIO; REIS, 2017, p. 57).  

 

Retornando à análise dos alvarás judiciais que permitem o trabalho infantil nos 

meios de comunicação, levando em consideração que não é só do Poder Judiciário e 

também dos pais a concessão das autorizações, bem como da forte influência da 
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mídia na sociedade, até porquê seria dificultosa, senão, impossível, realizar 

programas de entretenimento sem a participação de crianças e adolescentes, já que 

a mídia tem como fundamento um espelho da vida real.  

Todavia, a concessão destas autorizações infringe as normas presentes na 

legislação brasileira. Ainda que haja a interpretação absolutamente equivocada das 

normas constantes na Convenção 138 da OIT, há previsão para a concessão da 

liberação da participação dos infantes nos meios de comunicação, desde que seja de 

forma não habitual.   

Assim, nota-se que a falta de um conceito próprio para o trabalho infantil na mídia 

vem acarretando as errôneas decisões, pois a Constituição Federal, norma maior, que 

deve prevalecer diante de todas as decisões, que acaba não sendo violada.  

 
3.2 A proteção constitucional contra a exploração do trabalho infantil  

 

A legislação brasileira tem a Constituição Federal no seu topo. Promulgada em 

05 de outubro de 1988, ela posiciona-se acima de todo ordenamento jurídico. Assim 

como todas as outras esferas, o direito da criança e adolescente é contemplado nos 

artigos 7º, inciso XXXIII e 227 da normal constitucional.  

Além do mais, no instituto dos direitos da criança e adolescente, a Constituição 

Federal teve um papel importante. Pela primeira vez, após reinvindicações, esta 

passou a regular a legislação sobre os direitos e garantias fundamentais de crianças 

e adolescentes.  

Os direitos fundamentais, que versam sobre a dignidade da pessoa humana são 

inerentes a todos os seres humanos, todavia, as crianças e adolescentes merecem 

uma atenção especial, devendo ter uma regulamentação própria, visto tratar-se de 

seres humanos em pleno desenvolvimento, tendo prioridade absoluta e proteção 

integral.  

O Código de Menores teve duas fases, porém, em nenhuma delas houve 

evolução no que diz respeito a proteção de crianças e adolescentes. Na legislação 

que vigorava na década de 1970, as crianças eram consideradas “menores” e sofriam 

com reclusão e repressão da sociedade.  

Com a extinção do Código de Menores, crianças e adolescentes passaram a ser 

reconhecidos como sujeitos de pleno direito, sendo assegurados seus direitos 

fundamentais, juntamente com a adoção dos princípios da proteção integral e da 
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condição de pessoa em pleno desenvolvimento, o que faz necessária a consideração 

da prioridade absoluta. 

 
Os princípios da Carta das Nações – liberdade, justiça e paz no mundo se - 
fundamentam no reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais 
e inalienáveis de todos os membros da família humana e que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos proclama que a infância tem direito a 
cuidados às vezes tem cuidado assistenciais especiais. Reconhece que a 
criança, para pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, 
deve crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e 
compreensão, que deve estar plenamente preparada para uma vida 
independente na sociedade e ser educada especialmente com espírito de 
paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. 
Expressamente consiga aqui a criança, em virtude de sua falta de maturidade 
física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida 
proteção legal, tanto antes, quanto após o seu nascimento (GARRIDO DE 
PAULA, 2009, p. 1049).  

 

Ademais, o Brasil aderiu as Convenções e Regulamentações da Organização 

Internacional do Trabalho, a fim de consolidar as normas quanto a proteção dos 

direitos infantis.  

Para garantir a plena eficácia dos direitos fundamentais regidos no artigo 227 da 

norma maior, foi necessária uma legislação própria que os assegure, bem como que 

levasse em consideração as normas e princípios presentes nas convenções 

internacionais. Desta forma, em 13 de julho de 1990, entrou em vigor o Estatuto da 

Criança e Adolescente. Inclusive ressaltando que as crianças e adolescentes serão 

sujeitos a legislação específica, não devendo ser punidos da mesma forma, visto que 

são inimputáveis e encontram-se em desenvolvimento.  

 
A revogação do antigo Código de Menores e a implementação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, alicerçado nas diretrizes de uma Constituição 
nitidamente democrática, espelharam a inafastável intenção dos operadores 
do direito e dos demais membros da sociedade engajados nas causas sociais 
de dar efetividade ao novo paradigma que vinha se desenvolvendo em prol 
dos verdadeiros interesses dos indivíduos em processo de desenvolvimento 
físico e mental (BARBOSA; SOUZA, 2013, p. 26).  

 

A Constituição Federal é compreendida com a função garantista, devendo haver 

regulamentação específica, conforme rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto, que determina de forma especifica os direitos de crianças e adolescentes, 

tem como base os princípios, as garantias constitucionais, bem como as demais 

regras estabelecidas por convenções, que passam a ter validade dentro da legislação 

brasileira após a sua ratificação.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, com o intuito de regulamentar os 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes, conforme garante a Constituição, 

é regido pelo princípio da proteção integral. Sendo aplicado à todas as crianças e 

adolescentes, independentemente da situação em que se encontram. Como sendo 

um princípio, este deve servir como diretriz para a interpretação das normas pelo 

legislador, levando em consideração o caso concreto. 

O princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, dentro do Estatuto 

da Criança e Adolescente está presente nos artigos 1º e 3º, estabelecendo de forma 

específica os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.  

Conforme Amin (2010), os princípios constitucionais devem orientar o legislador 

e aplicador do Direito determinando a primazia das necessidades da criança e do 

adolescente como critério de aplicação da lei, deslinde de conflitos ou mesmo para a 

elaboração de futuras regras. Neste sentido sustentou a criação de capítulo que versa 

sobre a proibição do trabalho infantil.  

Já é de conhecimento que, para a regulamentação de todas as disposições 

presentes na legislação brasileira é necessário uma norma específica que disponha 

sobre as normas existentes, como é o caso do Estatuto da Criança e Adolescente, 

que visa regulamentar da melhor forma todos os direitos dos infantes, bem como 

garantir a eficácia destes. 

Ainda, a previsão constitucional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, no 

que tange mais especificadamente no trabalho infantil, de acordo com o abordado no 

presente estudo, é abrangido em diversas áreas do direito. Além da Constituição 

Federal, das Convenções e do Estatuto da Criança e do Adolescente também há 

previsão na Consolidação das Leis Trabalhistas.  

Dentre outros, no que tange ao trabalho infantil, a proteção integral abrangerá a 

idade mínima de quatorze anos para a admissão ao trabalho, bem como que antes de 

atingir a maior idade não podem desenvolver atividade noturno, perigoso e insalubre. 

Da mesma forma que veda trabalho em locais prejudiciais a sua moralidade, como em 

teatros, revistas, cinemas e locais análogos, conforme verifica-se no artigo 405, inciso 

II, § 3º, “a”, da Consolidação das Leis Trabalhistas.  

 
Art. 405 - Ao [adolescente] não será permitido o trabalho:  
II - em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. 
§ 3º Considera-se prejudicial à moralidade do [adolescente] o trabalho: 
a) prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, 
cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos.   
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 Mesmo assim, como aduzido no subtítulo anterior, o trabalho infantil na mídia 

ocorre em razão da concessão de alvarás permissivos. Estas decisões são 

fundamentadas com as exceções previstas no Convenção 138 da OIT, entretanto, 

inconstitucionais. Por certo, no artigo 8º deste Convenção existe uma exceção quanto 

o trabalho dos infantes na mídia.  

 
Autoridade competente poderá conceder, mediante prévia consulta às 
organizações interessadas de empregadores e de trabalhadores, quando tais 
organizações de existirem, por meio de permissões individuais, exceções à 
proibição de ser admitido ao emprego ou de trabalhar, que prevê o artigo 2º 
da presente Convenção, no caso de finalidades tais como as de particular em 
representações artísticas. As permissões assim concedidas limitarão o 
número de horas do emprego ou do trabalho autorizadas e prescreveram as 
condições em que esta poderá ser realizada (OIT) 

 

Entretanto, quando tais decisões são proferidas, deixam de ser levados em 

consideração os preceitos constitucionais. Além de que o disposto no Convenção é 

norma de caráter flexível e não foi adotada pelo Brasil. Assim, qualquer dispositivo da 

Convenção que flexibilize os limites constitucionais de idade mínima para o trabalho 

não foram adotados pelo Brasil. Devendo ser levado em consideração, também, o 

disposto no artigo 227 da CF. 

 
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 (BRASIL, 1988).  

 

O artigo de lei acima referido é explícito ao proibir o trabalho infantil em qualquer 

de suas formas, sendo dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o efetivo 

cumprimento desta norma. Portanto não deveria haver justificativa cabível para 

atualmente ainda ocorrer o trabalho das crianças e adolescentes, muito embora o 

trabalho infantil na mídia seja socialmente aceito.  

As decisões que estão permitindo, de forma totalmente equivocada o trabalho 

infantil nas mídias televisivas e que expõe e exploram as crianças são embasadas em 

artigos de Lei, como no artigo 406, inciso I, da CLT, tacitamente revogado por sua 

inconsistência com a Constituição Federal. Este dispositivo versa sobre a liberação 

dos alvarás pelo Juízo da Infância e Juventude em alguns casos, desde que seja para 

realizar atividades com finalidade educativa, que não cause prejuízo a moral e, em 
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caso desta atividade comtemplar auxílio, que esta não seja necessária para a 

subsistência da família.  

Evidentemente não é isto que as decisões autorizam. Conquanto o trabalho das 

crianças na mídia possui finalidade de aprendizagem e, que com a prática de tal 

atividade possa auxiliar no seu crescimento profissional, a legislação de 

aprendizagem não comporta a modalidade em atividades artísticas. Outrossim, existe 

uma grande remuneração, não sendo apenas um auxílio ou compensação pelo uso 

da imagem, vindo grande renda obtidas pelos infantes a alterar as condições da 

família. Assim, havendo mudança na qualidade de vida, bem como causando impacto 

na criança, a qual fica obrigada a continuar exercendo a atividade.  

Desta forma, verifica-se que existe as decisões que permitem o trabalho infantil 

na mídia são inconstitucionais, vez que aplicação norma infraconstitucional para que 

de alguma forma se justifique a prática do trabalho de crianças e adolescentes em 

atividades de pura exposição midiática.  

 
A proteção constitucional assegura das crianças e adolescentes está em 
patamar superior às demais legislações infraconstitucionais incluindo-se a 
consulta a consolidação das leis do trabalho que contém um inciso de um 
artigo que tem permitido a exploração do trabalho infantil pelos meios de 
comunicação – art.406, inciso I, através das concessões de autorizações 
judiciais para o trabalho partindo desse viés no qual Constituição Federal 
os seus comandos são superiores aos demais comandos legais tem-se a 
plena inconstitucionalidade de qualquer autorização para o trabalho 
(REIS; CUSTÓDIO, 2017, p. 66).  

 

Outrossim, no estudo do direito verifica-se que deve ser utilizada sempre a 

norma mais benéfica, independente do instituto, assim, ocorrendo também na esfera 

dos direitos das crianças e adolescentes. Mas basta uma breve análise ao que até 

agora já foi tratado no presente trabalho para constatar que a permissão da 

autorização para que os infantes trabalhem são absolutamente incompatíveis com a 

Constituição de 1988.  

É visível que as crianças e adolescentes não possuem condições de avaliar 

durante a infância as causas que eventual prática do trabalho possa trazer no decorrer 

da vida. Ainda mais quando estão expostas ao trabalho na mídia, de certa forma 

glamourizada, tendo contato com uma realidade distinta do real, em um outro mundo, 

do qual teve contato desde os primórdios.  
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Neste sentido, é dever da sociedade, da família e do Estado garantirem que a 

criança não seja submetida àquelas condições, e assim, de fato, efetivar o princípio 

constitucional da proteção integral. Então, muito embora exista norma especifica que 

proíba o trabalho infantil na mídia, deve ser aplicado o dispositivo constitucional que 

proíba a exploração de crianças e adolescente, em sua forma mais ampla. Sendo 

procedente a isto a efetivação destas normas, através da efetivação das políticas 

públicas, devendo cada ente cumprir o estabelecido.  

 

3.3 A proteção estatutária e celetista contra a exploração do trabalho infantil na 
mídia 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com o intuito de garantir e 

assegurar os direitos fundamentais inerentes as meninas e meninos. Após a 

revogação do Código de Menores, a Constituição Federal passou a garantir às 

crianças e adolescentes a igualdade dos direitos, inclusive, os tratando como seres 

em pleno desenvolvimento que merecem prioridade absoluta.  

No extinto Código de Menores, as crianças e adolescentes não eram vistas como 

sujeitos de direitos, senão como objetos. O termo “menor”, que até então era utilizado 

para fazer referências as crianças e adolescentes derivava desta visão menorista que 

lhes era imposta.  

Erroneamente o termo “menor” ainda é utilizado atualmente, e não só pela 

sociedade, em alguns casos podemos notar a presença deste na legislação. Na 

Consolidação das Leis do Trabalho, por exemplo, no capítulo que dispõe sobre a 

legislação trabalhista, ainda há o emprego do termo. No capítulo IV, “Da proteção do 

trabalho do Menor”, o qual visa dispor sobre os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, utiliza o termo erroneamente.  

Outrossim, quanto à CLT, cabe referir que esta é utilizada, também, para efetivar 

a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Em seu artigo 403, 

parágrafo único, dentro do capítulo que dispões sobre a proteção dos infantes, 

ressalta a proibição do trabalho infantil. 

 
Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
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.   
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Válido ressaltar que é permitido o trabalho de adolescentes, após os 14 anos na 

condição de aprendiz, conforme regulamentado na Lei 10.097 de 2000. O trabalho 

como forma de aprendizagem dispões de requisitos específicos a fim de garantir o 

melhor interesse das crianças e adolescentes.  

Nota-se, no artigo acima referido que, o contrato de aprendizagem assegura o 

melhor interesse do adolescente, considerando uma forma de trabalho protegido, nos 

termos da Lei 10.097/2000, pois os requisitos para a realização destes são fatos que 

vão de encontro ao seu pleno desenvolvimento. Além de que neste período são 

assegurados direitos trabalhistas e previdenciários, conforme dispõe o Estatuto da 

Criança e do Adolescente no art. 65: “Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.” 

Neste sentido, não deve haver confusão entre a realização de atividade artística 

e de trabalho infantil na mídia. A atividade artística é aquela que se equipara às 

necessidades essenciais de desenvolvimento, devendo ter conotação educacional, 

como forma de desenvolver os talentos da criança, sem que esta exerça atividade 

laboral, com uma rotina rígida a ser seguida, bem como, não haja remuneração para 

tanto. E o trabalho infantil, que é o que ocorre, na maioria das vezes na mídia, fere os 

direitos constitucionais e infraconstitucionais das crianças e adolescentes, causando 

prejuízos ao desenvolvimento destes e, auferindo renda exorbitante que acaba por 

auxiliar no sustento. 

A efetivação dos direitos da criança e do adolescente é um dever de todos, pois, 

muito embora seja garantido na Constituição Federal, regulamentado de forma 

específica no Estatuto da Criança e do Adolescente, esteja disposto na legislação 

trabalhista, a lei, por si só é ineficaz, frágil e limitada.   

De acordo com a norma Constitucional, é dever da família, não expor as crianças 

e adolescentes ao trabalho infantil, da sociedade, zelar pelo bem estar destes e, 

principalmente do Estado, ao fiscalizar e efetivar as políticas públicas para a não 

incidência da exploração do trabalho infantil, bem como a proteção das crianças e 

adolescentes.  

Outrossim, o trabalho infantil na mídia é um problema atual, e que vem 

amentando cada vez mais, não somente na mídia televisiva, mas sim nos mais 

diversos meios de comunicação, como nas redes sociais. Há, também, grande 

incidência de exposição das crianças e adolescentes em propagandas televisivas, o 
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que, com o desenvolvimento das mídias sócias e a forte influência que tem na 

sociedade cresce a cada dia.  

Desta forma, para que haja uma atuação intersetorial visando a erradicação do 

trabalho infantil nos meios de comunicação é necessária a implantação de novas 

formas de fiscalização, havendo atualização da forma como são empregados os 

termos da legislação.  
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4 A ATUAÇÃO INTERSETORIAL PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL NA MÍDIA 

 

O trabalho infantil, em um contexto geral, ainda se encontra muito presente no 

dia-a-dia, sendo necessária a atuação dos órgãos competentes, de forme rígida, para 

que haja efetivação das políticas públicas de erradicação do trabalho infantil. Assim, 

em razão do princípio da proteção integral das crianças e dos adolescentes, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente foram divididas responsabilidades de atuação 

para a erradicação do trabalho infantil.  

Dentre os órgãos que possuem competência para atuar em defesa dos direitos 

das crianças e adolescentes, não só no âmbito do trabalho infantil, estão os Conselhos 

da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar, seguido do Ministério Público, bem 

como do Poder Judiciário.  

Assim, como abordado mais detalhadamente nos subtítulos abaixo, é de 

extrema importância que cada órgão cumpra como o seu dever estabelecido na 

legislação para a erradicação do trabalho infantil, especificadamente nos meios de 

comunicação, sendo necessária rígida fiscalização, investigação e cumprimento das 

disposições legais.  

 

4.1 As responsabilidades dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Conselho Tutelar 

 
A exploração do trabalho de crianças e adolescentes, em um aspecto geral, é 

um problema com o qual se convive há séculos, desde os primórdios da sociedade e 

do capitalismo, por tratar-se de uma mão-de-obra mais barata e, em alguns casos, 

por ser necessária, como no caso o trabalho infantil na mídia.  

A legislação brasileira proíbe, de forma clara, a prática do trabalho infantil em 

qualquer hipótese, havendo exceção apenas para o exercício de trabalho na 

qualidade de aprendiz, conforme disposto em legislação específica. Todavia, a 

exploração do trabalho infantil continua ocorrendo, na maioria das vezes aos olhos da 

sociedade, diante de discursos como “é melhor trabalhar do que roubar”, “o trabalho 

da criança ajuda a família”, “é melhor trabalhar do que ficar nas ruas”, “trabalhar desde 

cedo acumula experiências para trabalhos futuros” e “trabalhar não faz mal a ninguém” 

(CUSTÓDIO, 2006).  
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Dito isso, além da proibição da prática de trabalho infantil de crianças e 

adolescentes a legislação brasileira contempla as formas de combate à exploração do 

trabalho infantil, o que vem sendo implementado com mais força desde a criação do 

Estatuto da Criança e Adolescente. O referido Estatuto tem como princípio a proteção 

integral das crianças e adolescentes, o que ocasiona um sistema de garantias e 

direitos para as crianças e adolescentes, compreendendo ações para prevenção, 

promoção e defesa dos direitos dos infantes, conforme previsto na legislação.  

Ainda, a OIT tem como objetivo estabelecer normas de proteção ao trabalho no 

âmbito internacional, incluindo, obviamente, o combate ao trabalho infantil. Para tanto, 

a fim de que haja rígida regulamentação e fiscalização quanto a prática de trabalho 

infantil na mídia, fez se necessária a implantação dos Conselhos.  

Assim, houve a efetivação de políticas sociais básicas, assistenciais e de 

proteção as crianças e adolescentes, bem como a criação de Conselhos de Direitos 

das Crianças e Conselhos Tutelares. Os Conselhos de Diretos das Crianças são os 

principais órgãos responsáveis pelo planejamento das ações para a prevenção e 

erradicação do trabalho infantil e devem atuar articulados com os Conselhos 

Tutelares.  

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são instituídos nos três 

níveis da federação, sendo em âmbito nacional representado pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA), instituído por meio da Lei n. 8.242 

em outubro de 1991.  
Art. 2º Compete ao Conanda: 
I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas 
as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 
III - dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, aos órgãos estaduais, municipais, e entidades não-
governamentais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos 
estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990; 
IV - avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos Conselhos 
Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente. 

 

Constituídos por representantes do governo e da sociedade civil, os conselhos 

estão vinculados administrativamente aos Estados e aos municípios e possuem 

autonomia para pautar seus trabalhos realizando o planejamento intersetorial das 
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políticas públicas, inclusive das políticas para prevenção e erradicação do trabalho 

infantil.  

Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente deverão, 

portanto, elaborar o Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

prevendo ações de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e 

profissionalização com vistas a atender crianças e adolescentes. De igual modo, 

poderão acionar Conselhos Tutelares, as Delegacias de Proteção Especial e as 

instâncias do Poder Judiciário, como o Ministério Público, as Defensorias Públicas e 

os Juizados Especiais da Infância e Juventude, que compõem o Sistema de Garantias 

de Direitos da Criança e do Adolescente. 

Os Conselhos de Direitos também têm como finalidade fiscalizar a efetivação 

das políticas públicas de atendimento e proteção as crianças e adolescentes, como 

as de erradicação do trabalho infantil.  

Da mesma forma, os Conselhos Tutelares são formados conforme disposto na 

Lei 8.069/90, sendo estes órgãos permanente e autônomo, não jurisdicional, porém, 

considerado integrante da administração pública. Os Conselhos Tutelares estão 

presentes em basicamente todas as cidades, e possuem sua legislação 

complementado por Lei Municipal específica quanto ao local, dias e horários de 

funcionamento de cada estabelecimento, inclusive quanto a remuneração dos seus 

membros. 

Os Conselhos Tutelares atuarão sempre que houver ameaça ou violação dos 

direitos de crianças e adolescentes e aplicarão medidas administrativas, conforme 

suas atribuições previstas no artigo 136, do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 
105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 
previstas no art. 129, I a VII; 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 
previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 
VII - expedir notificações; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente; 
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações 
de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-
tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014) 
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Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 
entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará 
incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 
motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o 
apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).  

 

Diante da explanação sobre a criação, funcionamento e atribuições dos 

Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes, há como 

fazer referência a atuação destes órgãos nos programas de erradicação do trabalho 

infantil, mais especificadamente, diante da prática deste na mídia. Sendo aplicáveis, 

pelo Conselho Tutelar, as seguintes medidas: 

 
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

 

Para tratar dos programas realizados por estes órgãos, faz se necessária uma 

breve consideração sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. O 

PETI é um programa intersetorial desenvolvido com a finalidade de articular ações 

estratégicas para prevenir e erradicar o trabalho infantil. O público alvo são crianças 

entre 05 (cinco) e 17 (dezessete) anos de idade que se encontram em situação de 

exploração de trabalho.  

O Programa desenvolvido pelo Governo Federal e executado pelos municípios 

está estruturado segundo cinco ações estratégicas: 01) informação e mobilização nos 

territórios de incidência do trabalho infantil para propiciar o desenvolvimento de ações 

de prevenção e erradicação do trabalho infantil; 02) identificação de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil; 03) proteção social para crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias; 04) apoio e 

acompanhamento das ações de defesa e responsabilização e 05) monitoramento das 

ações do PETI (CUSTÓDIO, 2019) 

Além disso, o PETI tem por objetivo a realização de pesquisas sobre a incidência 

do trabalho infantil, e, assim, promover eventos para sensibilizar a sociedade quanto 

a importância da erradicação do trabalho infantil. Dito isto, cabe referir que:  

 
As elites brasileiras pouco colaboram na modificação deste valor cultural. Ao 
contrário, pouco valorizou a educação dos pobres. Numa perspectiva tutelar, 
prescindindo de trabalhadores mais qualificados - num cenário de pouca 
competitividade - não se comprometeram, nem investir num projeto nacional 
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de cidadania pela via da educação assim que é para os pobres o trabalho 
precoce virou sinal justificada como privilégio de formação e inclusão social 
das camadas populares (CARVALHO, 2000, p.14) 

 

Não é o mesmo caso ao tratar-se do trabalho infantil na mídia, visto que neste 

sentido a exploração do trabalho das crianças e adolescentes ocorre de forma 

glamourizada, e não necessariamente por questão de subsistência, não 

apresentando, em termos amplos, perigo à criança ou adolescente, visto que há a 

concordância de seus familiares.  

Nestes casos, os próprios representantes, que deveriam zelar pelo bem-estar do 

ser humano em desenvolvimento de que lhe compete cuidar, acaba por buscar junto 

ao Judiciário autorizações para o trabalho midiático, dentro da justificativa da 

realização de atividade artística que terá como única finalidade o desenvolvimento das 

habilidades do infante.  

O trabalho de crianças e adolescentes na mídia, muito embora cause pouco 

impacto na sociedade é realizado com extrema frequência, estando aos olhos de 

todos, diariamente. Tal situação deveria auxiliar para a fiscalização e efetivação das 

políticas públicas de atendimento aos infantes. Todavia, por englobar uma situação 

onde a atividade é exercida com o fito de auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

da criança ou adolescente, além desta estar em contato com um “mundo” fascinante.  

O trabalho infantil na mídia é realizado de forma “oculta”, pois mesmo que ao 

ligar a televisão, assistir um filme ou ver uma peça de teatro a sociedade tenha acesso, 

de explicita a atuação dos infantes em atividades artísticas, não associa ao trabalho 

infantil. A invisibilidade do trabalho abaixo da faixa etária permitida na mídia se dá em 

razão da forma como é apresentado, pois bem, na frente das câmeras é tudo muito 

natural e tranquilo, de certa forma retratando o cotidiano, sem expor o que acontece 

nos bastidores, nem mesmo os motivos pelos quais as crianças estão realizando tal 

atividade, e, muito menos, as consequências negativas que estão causando – ou 

possa vir a causar na saúde psicológica da criança ou adolescente.  

Diante disso, resta dificultada a fiscalização pelos órgãos responsáveis, visto que 

não ocorrem denúncias e não há contato com o que ocorre nos bastidores e quais as 

reais condições as quais as crianças e adolescentes são submetidos. Logo, existe 

grande dificuldade para elaboração de políticas públicas para a erradicação do 

trabalho infantil na mídia.  
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Para a elaboração de políticas públicas para o enfrentamento do trabalho infantil 

junto aos meios de comunicação, ou, inclusive para a criação de qualquer medida de 

fiscalização e prevenção, faz se necessária uma base de dados que indique o número 

de crianças e adolescentes em condição de trabalho infantil na mídia e, principalmente 

as condições em que realizam esta atividade. Neste sentido o entendimento 

doutrinário:  
O que se deve ter em consideração é, de fato, melhorar o conhecimento que 
se tem da realidade do TIA a partir, desde logo, pela construção de uma base 
de dados, relacionando todas as instâncias e entidades que estão nesta luta 
contra a exploração das crianças e jovens, para, assim, se poder pôr em 
prática a legislação existente, aplicando sanções nos casos de abuso é 
negligência. Nestas situações deve também pensar-se na melhor maneira de 
realizar a reabilitação da criança maltratada ou então em momentos de 
fracassos na carreira; tal já vai acontecendo em alguns programas televisivos, 
situações em que são acompanhados por psicólogos, para mais facilmente e 
darem com a fama e com o desconhecimento, dois momentos distintos, mas 
que acontecem rapidamente (MELRO, 2010, p. 26). 

 

Dificilmente se tem contato com os bastidores ou são feitas denúncias quanto a 

existência de más condições de trabalho para crianças ou adolescentes junto aos 

meios de comunicação, apenas em casos que ocorre alguma repercussão social são 

feitas denúncias e há interferência dos órgãos de proteção.  

 

4.2 As responsabilidades do Ministério Público Estadual e do Trabalho 
 

A Constituição Federal define o Ministério Público como instituição permanente, 

cuja função é essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse 

sentido, a instituição deve zelar e promover os direitos fundamentais, em dimensão 

individual e coletiva, nas mais diversas áreas de interesses essenciais à sociedade 

(MEDEIROS NETO, 2010). Assim, o Ministério Público deve atuar, judicial e 

extrajudicialmente, em defesa de todos os direitos ou interesses sociais que são, em 

linha de princípio, indisponíveis, além de todos os direitos ou interesses individuais 

indisponíveis.  

A instituição é composta pelos Ministérios Públicos dos Estados e pelo Ministério 

Público da União que, por sua vez, compreende o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público sempre teve função essencial e de 
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defensor da sociedade, todavia, com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990, recebeu novas atribuições.  

Juntamente com o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Ministério Público 

do Trabalho têm um papel fundamental para a efetivação dos direitos das crianças e 

adolescentes. A atuação conjunta desses órgãos é indispensável para assegurar a 

observância das diretrizes e normativas que asseguram a proteção integral. 

A criação do referido Estatuto trouxe nova regulamentação aos direitos das 

crianças e adolescentes, de acordo com o princípio da proteção integral. Desta forma, 

o Ministério Público, que tem por objetivo a proteção dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis – do que se trata os direitos das crianças e adolescentes, 

recebeu novas atribuições quanto a defesa destes. 

A atuação do Ministério Público no âmbito dos direitos das crianças e 

adolescentes se dá nas mais diversas áreas, como na fiscalização e investigação em 

casos de violação de direitos, assim, garantindo o efetivo respeito caso direitos e 

garantias legais assegurados às crianças e adolescentes sejam feridos, promovendo 

as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.  

Ainda quanto as consequências da exposição dos infantes nos meios de 

comunicação, pode-se citar a Ação Civil Pública de Nº TST-AIRR-98000-

62.2009.5.02.0382, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho pois a atriz, 

apresentadora, cantora e youtuber, Maísa Silva, que iniciou suas atividades na mídia 

com apenas 03 anos de idade, vinha sendo exposta a “situações vexatórias, 

humilhantes e psicologicamente perturbadoras”. Na presente ação o Ministério 

Público referiu que após investigações, constaram que a infante vinha sofrendo 

violações extremas, gravando diversos programas televisivos, assim como novelas, 

pois sua aparição nos programas atraia audiência, já que a sociedade aprova e vê 

com simpatia as crianças e adolescentes na mídia.  

O parquet visava a interrupção das participações da criança por um período até 

que comprovada a existência das condições necessárias para a atuação desta 

naquele estabelecimento. Atualmente a menina é atriz, apresentadora, cantora e 

youtuber, e possui seu próprio programa de entretenimento, sendo que para chegar 

neste patamar teve que abdicar de parte de sua infância, se dedicando a prática do 

trabalho na mídia. 

Desta forma, o Ministério Público, possui papel importante dentro da proteção 

dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há alguma denúncia em relação a 
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possibilidade de estar sendo ferido algum dos direitos da criança e adolescente, cabe 

ao Ministério Público realizar fiscalização e investigação em relação ao fato. Todavia, 

vale ressaltar que, nos termos do artigo 200, do Estatuto da Criança e Adolescente, a 

atuação do MP nesta esfera será exercida de forma conforme a Lei Orgânica de cada 

município.  

Tratando-se de casos onde há relatos de exploração do trabalho infantil, deve 

haver atuação prioritário do Ministério Público, como órgão de controle e verificação, 

haja vista o dano e prejudicialidade que a prática desta atividade traz ao mencionado 

grupo, sendo legitimidade de a instituição agir na defesa da proteção destes direitos. 

Sendo realizada a devida fiscalização, em sendo constatada irregularidade relativa à 

infância e juventude, deve ser instaurado procedimento administrativo de investigação 

por meio de Inquérito Civil Público. 

Entretanto, como já referido neste capítulo, o Ministério Público é dividido por 

áreas de atuação, justamente para promover melhor funcionamento da entidade. O 

Ministério Público do Trabalho foi criado para atuar especificamente nos interesses 

coletivos e individuais difusos do direito do trabalho. Até o ano de 1988 era 

considerado apenas um órgão de atuação conjunta aos demais, emitindo pareceres 

na condição de fiscal.  

Atualmente, o MPT possui cinco áreas prioritárias de atuação: combate ao 

trabalho escravo e regularização do trabalho indígena, combate a todas as formas de 

discriminação no trabalho, preservação da saúde e segurança do trabalhador, 

regularização dos contratos de trabalho, bem como a erradicação do trabalho infantil 

e regularização do trabalho do adolescente.  Desta feita, é um órgão que tem por 

objetivo garantir a ordem dos direitos inerentes às relações trabalhistas em conjunto 

com a Justiça do Trabalho.  

O artigo 83 da Lei Complementar nº 75 determina as competências do Ministério 

Público do Trabalho:  
Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes 
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e 
pelas leis trabalhistas; 
II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo 
solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse 
público que justifique a intervenção; 
III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para 
defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constitucionalmente garantidos; 
IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de 
contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades 



43 
	

individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos 
trabalhadores; 
V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos 
menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho; 
VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender 
necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que 
oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula 
de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; 
VII - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se 
verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, 
sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, 
podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 
VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica 
ou o interesse público assim o exigir; 
IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios 
decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando 
obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou 
discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, 
resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição 
Federal ; 
X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do 
Trabalho; 
XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de 
competência da Justiça do Trabalho; 
XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto 
andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas; 
XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus 
de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de 
Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. (BRASIL, 
1993).  

 

Conforme disposto no inciso III, do artigo 83, o MPT possui competência para 

ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos fundamentais coletivos, sendo o caso 

de quando há exploração do trabalho de direitos das crianças e adolescentes, em 

razão da proteção que lhes é conferida. 

Todavia, muito embora o trabalho infantil nos meios de comunicação não possua 

regulamentação específica, deve ser considerado uma forma de exploração, visto que 

ocorre de forma contrária aquela disposta em Lei, sendo exercida por crianças e 

adolescentes, com menos de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, não 

havendo nenhuma disposição legal quanto ao exercício de atividades na mídia. Sendo 

conceituado como “toda e qualquer relação de trabalho cuja prestação de serviços 

ocorre por meio de expressões artísticas variadas, por exemplo, no campo do teatro, 

da televisão, do cinema, do circo e do rádio” (MEDEIROS NETO; MARQUES, 2013, 

p. 36).    

No entanto, como tratado no presente trabalho, o trabalho infantil nos meios 

artísticos continua ocorrendo, muito embora deva ser analisado em um sentido amplo 

e considerado como uma forma de exploração do trabalho infantil, forma pela qual não 
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é vista pela sociedade, bem como em qualquer outras situações em que ocorra o 

trabalho daqueles que tem até 18 anos, salvo em condição de aprendiz.  

Dito isso, se verifica que a exposição das crianças e adolescentes na mídia 

continua ocorrendo, configurando trabalho infantil, embasado nos termos do artigo 8º 

da Convenção 138 da OIT, na prática de atividade infantil das crianças e adolescentes 

nos meios de comunicação, o que não se configura, sendo inadmissível a concessão 

das permissões.  

Este ato vai contra o disposto na legislação brasileira, tratando-se de grave 

violação aos direitos das crianças e adolescentes. Por mais que haja previsão para 

liberação da atividade artística nos meios de comunicação, a norma não deve ser 

aplicada, pois, deixa a norma constitucional em segundo pano. Neste sentido, entende 

a doutrina que:  
Trata-se, pois, de grave lesão proporcionada pelo Estado brasileiro, no 
exercício de seu poder jurisdicional, pois, nestes casos, a ilicitude é 
construída a partir de um ato positivo e consciente do Estado-juiz. A proibição 
constitucional do trabalho antes da idade de dezesseis anos alinha-se com o 
princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Carta Política, 
assegurada a toda criança e adolescente. Trata-se de direito fundamental, 
que guarda relação direta com o direito à vida e ao seu pleno 
desenvolvimento. A idade limite para o trabalho expressa-se no direito 
fundamental ao não trabalho, para que se realizem os direitos previstos no 
mencionado dispositivo constitucional (MEDEIROS NETO; MARQUES, 2013, 
p. 47). 

 

Desta forma, faz se necessária a atuação do Ministério Público do Trabalho e 

dos Ministérios Públicos Estaduais, que podem atuar em conjunto, em razão da 

competência da instituição, que deve intervir nos casos em que há violação de direitos 

e, no caso em tela, relacionado à diretos trabalhistas.  Embora exista dificuldade para 

que os órgãos responsáveis realizem a fiscalização das empresas que promovem o 

trabalho infantil midiático, que, na maior das vezes são as grandes empresas de 

comunicação, o MPT tem legitimidade para efetivar as políticas de garantias dos 

direitos destas crianças e adolescentes.  

O Ministério Público do Trabalho possui competência para firmar, com as 

empresas que desenvolvam o trabalho infantil nos meios de comunicação, mesmo 

que diante autorização do juízo competente, através dos alvarás, firmar Termos 

Compromisso de Ajuste de Conduta. O TAC, como o nome mesmo diz, nada mais é 

do que um termo onde a empresa que foi fiscalizada assume o compromisso de rever 

a conduta, resolvendo o problema.  
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Ademais, antes de firmar o Termo de Compromisso de Ajuste do Conduta, o 

Ministério Público tem poderes para instaurar sindicâncias, requisitar diligências para 

investigação, e, até mesmo instaurar inquéritos para averiguar infrações quanto às 

normas de proteção à criança e ao adolescente.  

Todavia, em caso de descumprimento do compromisso prestado, este poderá 

ser executado pelo Justiça do Trabalho, visando requerer o cancelamento do alvará 

de permissão para a atuação da criança ou adolescente. Neste sentido, pode-se citar 

o caso emblemático, no ano de 2009, envolvendo o SBT e Maísa, na época 

apresentadora mirim. No caso referido, o Ministério Público do Trabalho do Estado de 

São Paulo, ajuizou Ação Civil Pública, nos termos de sua competência, em razão da 

violação de direito difusos, coletivos ou individuais homogêneos da infante que, 

durante participação em programa televisivo, acabou por sofrer forte abalo.  

Desta forma, resta evidente a importância da atuação dos Ministérios Públicos 

Estaduais e, principalmente, do Ministério Público do Trabalho nas questões que 

envolvem o trabalho das crianças e adolescentes na mídia, mesmo sendo de menos 

viável a fiscalização, é fundamental que os órgãos responsáveis tomem as medidas 

possíveis para fiscalização, em razão da ilegalidade da atividade exercida. Assim, 

agindo de forma prioritária a fim de requerer a suspensão das autorizações ilegais 

para trabalho.  

 

4.3 As responsabilidades do Poder Judiciário Estadual e da Justiça do Trabalho 
 

O Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho têm papel importante perante a 

sociedade, porquanto devem julgar os interesses coletivos e individuais relativos aos 

direitos dos cidadãos, bem como no que tange aos direitos das crianças e 

adolescentes. Em regra, o Poder Judiciário conta com os Juizados da Infância e 

Juventude, os quais são competentes para julgar ações que defendem o melhor 

interesse das crianças e adolescentes, conforme disposto no artigo 145, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

O papel da Justiça Estadual na defesa dos direitos inerentes às crianças e 

adolescentes se dá dentro dos Juizados da Infância e Juventude, que são 

competentes para julgar ações que visem os interesses dos seres humanos que se 

encontram em fase de desenvolvimento, assim, merecendo a observância da 

proteção integral. Procedente a isto, conforme entendimento de Ramidoff (2007, 
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p.238), “valores civilizatórios e humanos insculpidos nos interesses, direitos e 

garantias afetos à criança e ao adolescente, estabilizando-se, por assim dizer, uma 

teoria jurídica própria, especial, prioritária e integralmente protetiva”.  

No artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente estão comtempladas as 

competências do Juizados da Infância e Juventude, bem como no artigo 98 deste 

mesmo Estatuto, há disposição quanto a competência dos Juizados da Infância e 

Juventude na intervenção em casos de negligência dos responsáveis legais, 

aplicando as medidas necessárias.  

Já a Justiça do Trabalho, faz parte de um sistema próprio, dentro do Poder 

Judiciário, no que tange as relações de trabalho, analisando em um viés especifico as 

relações entre empregado e empregador. Neste norte, repercute também, na esfera 

trabalhista a efetivação de medidas para a prevenção e erradicação do trabalho 

infantil.  
No âmbito da justiça do trabalho, o que prevalece a categoria trabalho, em 
sua acepção mais ampla, englobando para tanto as relações de emprego 
subordinado quanto à prestação de trabalho, ainda que eventual. Em 
qualquer das situações, as crianças e os adolescentes sujeitos ao trabalho 
estão sendo objeto da exploração econômica, ainda que os meios de 
comunicação (REIS; CUSTÓDIO, 2017, p. 124). 

 

 Contudo, o trabalho infantil ainda é uma realidade atual, como na mídia, com o 

qual se tem contato diariamente, ao acessar qualquer meio de comunicação. Como 

visto anteriormente, a prática do trabalho de crianças e adolescentes na mídia decorre 

da expedição de alvarás liberatórios, os quais permitem, de forma excepcional, o 

trabalho dos infantes nos meios de comunicação em confronto com todo o sistema 

jurídico normativo brasileiro. 

Os alvarás que são utilizados para a liberação da prática de atividades artísticas 

e que estão sendo equivocadamente concedidos nos casos de trabalho infantil nos 

meios de comunicação, são de competência da Justiça da Infância e Juventude, ao 

analisar os casos antes da concessão. 

Os alvarás são fornecidos pelo Poder Judiciário, não sendo de competência da 

Justiça do Trabalho, mas sim, do Juiz que atua no Juizado da Infância e Juventude. 

No entanto, a concessão destes documentos fere os direitos das crianças e 

adolescentes presentes nas mais diversas normas, como na Constituição Federal, 

Convenções Internacionais de Direitos Humanos e de Direito do Trabalho, bem como 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e Consolidação da Leis Trabalhistas. Dito 
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isso, pouco importa a discussão a qual órgão do Poder Judiciário que fornece os 

alvarás, de qualquer forma estes ferem a legislação brasileira, inclusive a norma 

maior.  
Problema da concessão de autorização para o trabalho não deve ficar adstrita 
a competência, se da justiça do trabalho ou do Juizado da infância e 
juventude, porque, como já referido, a questão ultrapassa a discussão acerca 
da competência (REIS; CUSTÓDIO, 2017, p. 124). 

 

Na Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho, existe, mais 

precisamente, no artigo 8º, bem como no artigo 149, do ECA, a possibilidade de 

permissão para a participação de crianças e adolescentes em atividade nos meios de 

comunicação. Todavia, os órgãos do sistema judiciário brasileiro estão fazendo uso 

equivocado desta norma.  

Importa referir que há diferença entre a prática de atividade artística, a qual 

destina-se exclusivamente a aprimoramento de talentos e participação em peças 

teatrais de forma não habitual e sem remuneração, salvo a título de prêmio e não, 

como forma de compensação. No que tange ao trabalho infantil na mídia ocorre o 

oposto, as atividades são realizadas habitualmente, tendo os atores e atrizes mirins 

uma rotina a seguir, da mesma forma que os adultos, havendo habitualidade no 

desempenho da função, além de receberem remuneração por tanto, como forma de 

compensação ao serviço prestado.  

No artigo 149, da Lei 8.069/90, fica disposto em quais as situações há a 

possibilidade da concessão da permissão para a prática de atividades artísticas.  

 
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará: 
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos 
pais ou responsável, em: 
a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) boate ou congêneres; 
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 
II - a participação de criança e adolescente em: 
a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de 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; 
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f) a natureza do espetáculo. 
 

Ocorre que, mesmo que quando da concessão da permissão haja uma 

averiguação das condições às quais a criança ou adolescente será colocada, como o 

local, a frequência e assegurada a flexibilidade de horários para que possa frequentar 

a escola, não deixa de ir contra os princípios constitucionais quanto a proteção integral 

da criança e adolescente por se tratarem de seres em desenvolvimento. Ademais, 

mesmo que os alvarás sejam concedidos em decorrência de norma internacional, esta 

é infraconstitucional, mais um fator que leva até a invalidade destas decisões.  

Ainda, nos tribunais ainda existe discussão quando a quem compete as 

decisões, cabendo referir que estas são totalmente incabíveis, pois vão contra norma 

constitucional que veda o trabalho infantil, sendo tal discussão sem precedente. 

Todavia, a Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, trouxe novas 

atribuições a competência da Justiça do Trabalho:  

 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I -  as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
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; 
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.  

 

Tal modificação implica que, a Justiça do Trabalho atue tanto nas relações de 

emprego, como nas relações de trabalho, o que lhe permite compreender a 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes a partir de uma perspectiva 

diferente do Poder Judiciário, logo, Justiça da Infância e Juventude.  

No que tange a competência da Justiça do Trabalho, já que atua a partir da 

perspectiva do direito trabalhista, será verificar a relação de emprego e trabalho e os 

vínculos empregatícios que estão presentes na atividade desenvolvida pela criança 

ou adolescente, como a pessoalidade, onerosidade, eventualidade e finalidade.  
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O problema mais grave nessas decisões não está ligado ao órgão que a emite, 

mas sim, a inconstitucionalidade das decisões, na medida em que há uma 

interpretação genérica, não havendo distinção entre a prática de atividade de crianças 

e adolescentes na mídia – a qual não produz nenhum vínculo, e a relação de trabalho 

das crianças e adolescentes nos meios de comunicação.  

Desta forma, além de ser realizadas a fiscalização nestes locais, em ações 

preventivas e fiscalizatórias, em sendo o caso para responsabilização e punição 

daqueles que exploram o trabalho infantil. É, ainda mais necessária a atualização da 

legislação neste sentido, para que não existam brechas para a concessão destas 

autorização, porquanto, são inconstitucionais e totalmente incabíveis, devendo ser 

muito rigoroso o controle da prática de atividades realizadas por crianças e 

adolescentes na mídia.  
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5 CONCLUSÃO 
 

Entender que a exposição de crianças e adolescentes na mídia, diante da 

atuação dos infantes das mais diversas formas, também se agrega a exploração de 

trabalho infantil, sendo necessária a compreensão em sua forma mais ampla, para 

que assim seja visto pela sociedade como atividade ilícita, neste norte, esclarecendo 

que exposição de crianças e adolescentes na mídia se caracteriza como forma de 

trabalho infantil.  

O trabalho infantil na mídia é apresentado à sociedade de forma glamourizada, 

de maneira que não é visto como uma, dentro das mais diversas formas de exploração 

do trabalho infantil. Todavia, trata-se de uma realidade atual, presente no cotidiano, 

sendo necessária sua compreensão em um aspecto mais amplo. 

Para isto, demonstrar por meio do estudo do contexto, causas e consequências 

do trabalho infantil na mídia é de total importância, para que assim se verifique que 

traz as mesmas ou piores consequências ao desenvolvimento dos infantes, embora 

suas causas possam ser distintas das demais formas de exploração do trabalho de 

crianças e adolescentes.  

Mesmo que não permitido pela legislação brasileira, o trabalho infantil na mídia 

continua sendo incidente no país. A proibição do trabalho infantil dentro da legislação 

brasileira foi concebida com a Constituição Federal que instituiu o princípio da 

proteção integral, assim, passando a ver as crianças e adolescentes como indivíduos 

de direitos, e em razão de sua condição peculiar de seres humanos em 

desenvolvimento merecem atenção especial.  

Todavia, apesar da expressa proibição, o trabalho infantil nos meios de 

comunicação persiste, sendo autorizado em razão da concessão de alvarás 

permissivos, fundamentado como sendo o exercício de uma atividade, apenas para 

aprimorar os talentos dos infantes. Ocorre que, tais decisões são equivocadas pois 

violam os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Desta feita, a legislação institui a atuação de órgãos para a garantia e efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes, diante da proteção estatutária e celetista, 

devendo os órgãos criados com a finalidade de fiscalizar e, trabalharem para a 

erradicação da exploração do trabalho infantil.  

Precedente a isto, conclui-se que além de ser necessária maior efetivação das 

políticas públicas pelos órgãos competentes, como fiscalização mais rígida, a fim de 
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garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes expostas ao trabalho 

infantil nos meios de comunicação. Além do mais, também é necessária a revisão 

quando da concessão dos alvarás liberatórios que vem sendo expedidos para a 

permissão da prática das atividades artísticas, quando na verdade trata-se de trabalho 

infantil, o que é inadmissível, visto que fere preceito constitucional, restringindo a 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, diante da não aplicabilidade da 

proteção mais ampla. 
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