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RESUMO 

 

O cenário mundial de busca por vantagens competitivas no comércio 

internacional, tem levado à precarização do emprego e ao uso da mão-de-obra 

infantil, apesar dos esforços em combatê-lo. 

No Brasil, apesar de proibido o trabalho a menores de 16 anos, exceto a 

aprendizagem entre 14 e 16 anos, um grande número de crianças trabalham à 

margem do amparo legal. 

Claro é o paradoxo entre realidade social e normas jurídicas, surgindo a 

necessidade de analisar que conseqüências jurídicas podem advir desta relação de 

emprego, onde o empregado, menor de 16 anos, é pessoa absolutamente incapaz. 

PALAVRAS CHAVES: TRABALHO. INFANTIL. IDADE. MÍNIMA. OIT. OMC. 

DIREITO. NULIDADES.  
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ABSTRACT 

 

The global seach for advantages in international trade has caused labour 

precarity and the use of child labour, despite attempts to fight it. 

In Brazil, despite the illegalization of work for people under the age of 16 years 

(except as apprentices, between 14 and 16) there is a great number of children that 

still works. 

It is clar that the paradox between social reality and law increases the need to 

analyze which judicial consequences may resultt from this kind of labour relation, 

where the worker, under the age of 16, is legally incapable. 

KEY WORDS: CHILD. LABOUR. MINIMUM. AGE. ILO. WTO. LAW. NULLITIES.  
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Introdução 

Sumário: 1. Trabalhar e o trabalho infantil; 2. O trabalho de crianças e 
adolescentes e sua relação com o direito; 3. Metodologia 

 

1. Trabalhar e o trabalho infantil 

A atividade de trabalhar é algo tão inerente à existência do ser humano que 

praticamente não há nenhum conceito que a ele se oponha. Como dispõe o 

professor e sociólogo alemão Ulrich Beck, imaginar uma sociedade sem trabalho 

nos parecerá uma sociedade sem nenhum ponto de referência, que perdeu sua 

bússola e suas coordenadas1.  

Diante da naturalidade da atividade laboral para a sociedade e sendo as crianças 

e adolescentes parte do grupo familiar, clara é a tendência a que estes também 

desempenhem atividades laborais, seguindo os adultos.  

Tal fato se pode observar tanto em comunidades tribais como nas mais 

civilizações mais avançadas. Para justificar o porquê de uma criança trabalhar, não 

é raro ouvir frases como “antes trabalhar do que roubar” ou “o ócio é o pai de todos 

os vícios”. 

No entanto, como será demonstrado no decorrer da presente pesquisa, 

determinados tipos de exploração da mão-de-obra infantil atualmente são encarados 

como algo que deve ser evitado e combatido em diferentes níveis, por organizações 

internacionais, governos e sociedades em todo o mundo.  

O tema vem demandando inúmeros estudos sobre suas causas e modos de 

como pode ser evitado, erigindo-se a utilização do trabalho infantil a uma verdadeira 

violação a direitos humanos2. 

                                                 
1 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 18. 
2 A erradicação do trabalho infantil, junto a outros direitos trabalhistas básicos, (eliminação de 

todas as formas de trabalho forçado, eliminação da discriminação laboral por sexo e 
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2. O trabalho de crianças e adolescentes e sua relação com o direito 

Os estudos sobre trabalho infantil desenvolvidos no decorrer dos últimos anos 

apontam inúmeros fatores que influenciam a sua existência: pobreza, falta de 

escolaridade, fatores culturais, inserção da mulher no mercado de trabalho, 

globalização, bem como comprovam a clara incompatibilidade entre trabalho e 

infância. 

No entanto, o trabalho infantil continua a existir e em números bastante 

elevados. Tal realidade não pode passar despercebida aos operadores do direito, 

demandando não só a busca por instrumentos que visem à efetivação no 

cumprimento das normas que visam coibir e proteger o trabalho do menor, como 

sobre as conseqüências jurídicas advindas da prestação de serviços por esses 

sujeitos de direitos à margem do amparo legal. 

No caso específico do Brasil, quando comparado aos demais países em 

desenvolvimento, nota-se que se encontra em uma posição bastante avançada no 

que se refere à existência de legislação proibitiva ao trabalho infantil e de proteção 

aos direitos da criança e do adolescente.  

Ademais das normas constantes na Constituição Federal e da ratificação de 

diversos tratados internacionais sobre o tema, outros instrumentos como as leis 

trabalhistas e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90), conjugam-

se com todo um sistema de integração social na busca pela erradicação do trabalho 

infantil, como a inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho e a atuação dos 

sindicatos e organizações não-governamentais. 

                                                                                                                                            
liberdade de sindicalização e reconhecimento da negociação coletiva), são chamados 

direitos fundamentais do trabalho, estabelecidos pela Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT – sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, em 

1998, e daí sua equiparação aos direitos humanos fundamentais. 
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No entanto, apesar dos esforços empregados neste labor, o número de crianças 

envolvidas em atividade produtiva no Brasil ainda é muito aquém do ideal. A triste 

realidade atual é a de que crianças são exploradas em todo o país, em atividades, 

em sua maioria, clandestinas, penosas, sem qualquer amparo legal3. Ademais, 

diante do grave quadro de desigualdade social, a maior parte dos trabalhadores 

infantis depende da atividade laboral para sua própria sobrevivência. 

Com a presente pesquisa, tenta-se demonstrar, através do debate sobre o 

paradoxo entre a realidade social (fatos demonstrados através de dados estatísticos) 

e normas jurídicas (direito brasileiro, que proíbe o trabalho a menores de 16 anos), 

as conseqüências jurídicas advindas dessa relação de trabalho e a adequação ou 

inadequação da legislação brasileira atual no que se refere ao trabalho infantil. 

3. Metodologia 

A presente pesquisa parte de uma análise teórico-prática sobre o tema do 

trabalho desenvolvido por indivíduos com idade inferior ao mínimo permitido pela 

legislação brasileira, utilizando-se da bibliografia a que posteriormente se reporta, de 

acórdãos de Tribunais Regionais do Trabalho sobre o tema e dos dados estatísticos 

obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

É utilizado o termo trabalho infantil para designar quaisquer atividades laborais, 

sob qualquer remuneração, não necessariamente uma relação de emprego stricu 

sensu 4, exercidas por indivíduos abaixo da idade mínima permitida para o trabalho5. 

                                                 
3 Como se verá mais adiante, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que, no 

Brasil, trabalham cerca de 7,7 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 

anos. 
4 No entanto, as relações de trabalho constantes dos acórdãos apresentados no Capítulo 4, 

configuram verdadeiras relações de emprego, onde estão presentes os requisitos 

caracterizadores desta (por exemplo, subordinação, trabalho por conta alheia, paga de 

salários), fazendo com que sejam reguladas pelo direito do trabalho brasileiro. 
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Num primeiro momento, no Capítulo 1, se busca analisar, desde uma 

perspectiva histórica, o porquê de o Estado intervir nas relações de trabalho, 

regulamentando ditas relações e criando o sistema de normas e instrumentos 

jurídicos a que chamamos Direito do Trabalho.  

Partindo-se deste ponto, é estudada a evolução do conceito de intervencionismo 

estatal até os dias atuais, quando se observa cada vez mais uma tendência ao 

afastamento do Estado nos temas laborais, diante da nova realidade das relações 

de trabalho e suas conseqüências. 

Seguindo esta perspectiva, no Capítulo 2 é apresentado um estudo de como se 

regulamentam as relações de trabalho em âmbito internacional, destacando o papel 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT – que tem atuado sobremaneira no 

combate e regulamentação do trabalho infantil. 

Daí a necessidade de entender-se como se dá o processo de criação as normas 

internacionais do trabalho no seio da OIT e quais os instrumentos que dispõe para 

que sejam de fato adotadas pelas legislações internas dos países.  

Nesse particular, torna-se relevante, ademais, tratar da questão da relação entre 

a OIT e a Organização Mundial do Comércio – OMC – e o tema da cláusula social 

nos tratados internacionais de comércio como meio de coibir a violação a direitos 

mínimos trabalhistas, entre eles a utilização da mão-de-obra infantil. 

Para demonstrar a dimensão que toma a questão do trabalho infantil na 

realidade socioeconômica de um país, é apresentado, no Capítulo 3, um estudo 

sobre a representatividade da mão-de-obra infantil no Brasil, com destaque às ações 

                                                                                                                                            
5 Que é, no Brasil atual, de 16 anos, salvo a exceção para a aprendizagem, que se pode dar 

a partir dos 14 anos. Ressalte-se que, segundo o art. 2° do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 
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que se vêm implementando no país na busca em coibir a exploração ilegal do 

trabalho de crianças e adolescentes. 

Surge então a necessidade de limitar o âmbito de estudo de caso, como exemplo 

prático. Daí a apresentação de uma análise sobre o trabalho infantil na Região 

Metropolitana do Recife, através da utilização dos microdados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD – 1999, do IBGE. 

A escolha da Região Metropolitana do Recife como base para uma análise de 

dados sobre o trabalho infantil deve-se principalmente ao fato de ser uma região que 

abarca zonas urbanas e rurais, onde não é difícil se deparar com menores 

trabalhadores6. 

Como amostra, foi tomado o grupo de indivíduos que desenvolvem alguma forma 

de trabalho na faixa de 5 a 16 anos de idade. Para a leitura e análise destes dados 

utilizaram-se os programas Statistical Package for Social Sciences – SPSS – e 

Stata. 

O corolário da presente investigação é a análise, no Capítulo 4, da legislação 

brasileira aplicável ao menor trabalhador, com destaque à relação entre nulidade 

absoluta do ato jurídico por incapacidade do agente e os princípios gerais e 

peculiaridades do direito do trabalho brasileiro. 

Para demonstrar esta relação, são trazidos acórdãos de dois Tribunais Regionais 

do Trabalho, cuja leitura leva à conclusão, na presente pesquisa, de ser este ramo 

do direito um verdadeiro direito alternativo oficial. 

                                                 
6 Ademais da tradicional utilização de menores no cultivo da cana-de-açúcar e em 

tecelagens, nas zonas rurais, na cidade do Recife, a cada esquina encontramos crianças de 

todas as idades desempenhando as mais diversas atividades laborais: emprego doméstico, 

venda de jornais, trabalhando como engraxates ou buscando o sustento em “lixões”. 
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Capítulo 1 

Relações de trabalho e intervenção estatal 

Sumário: 1.1 Noção histórica; 1.2 Por que intervir na questão social? 
1.3 O real interesse no intervencionismo estatal nas relações de 
trabalho; 1.4 O quadro atual – a globalização e seus efeitos sobre as 
relações de trabalho; 1.5 A “brasileirização do Ocidente” 
 

 

1.1 Noção histórica 

Discorrer sobre um tipo específico de trabalho, especialmente o trabalho de 

crianças e adolescentes, tomado mundialmente como uma violação aos direitos 

humanos leva, necessariamente, a uma busca sobre os diversos sentidos que o 

vocábulo trabalhar adquiriu no curso da História.  

Etimologicamente, apesar de existir bastante divergência entre os especialistas, 

a maioria aponta que a palavra trabalhar tem origem no latim vulgar tripaliare, 

martirizar com o tripalium, instrumento de tortura para empalar escravos rebeldes7. 

Desde os tempos mais remotos os homens desempenham uma série de 

atividades que podem ter uma finalidade lucrativa ou não – produção de utensílios, 

cultivo da terra, elaboração de obras de arte, etc. Também os meios pelos quais 

essas atividades vão ser exercidas – por escravos, por artesãos, pela família – 

assumem as mais diversas formas.  

De castigo divino imposto aos filhos de Adão e Eva, no Antigo Testamento, até 

tornar-se uma virtude, com o surgimento do capitalismo e do protestantismo, que 

toma o viver para trabalhar e produzir lucro como a finalidade última da vida dos 

homens8, tal atividade humana é onipresente em todas as civilizações.  

                                                 
7 Fonte: CD-ROM Dicionário Aurélio Eletrônico, Século XXI. Lexicon Informática LTDA.: 

versão 3.0, novembro de 1999. 
8 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 15. ed., São Paulo: Pioneira, 

2000, p.33. 
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Não são poucos os autores que entendem ser a atividade laboral inerente ao ser 

humano. Hannah Arendt, ao traçar estudos sobre a condição humana, utiliza-se da 

expressão vita activa para designar as três atividades humanas fundamentais. 

Arendt chama a essas atividades fundamentais de labor, trabalho e ação, onde 

labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano; 

trabalho a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, 

produzindo um mundo artificial de coisas e ação a atividade que se exerce 

diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria9. 

A regulamentação jurídica das relações laborais, que vem a configurar o direito 

do trabalho, surge, conforme Alice Monteiro de Barros10, como um produto típico do 

século XIX: nasceu sob o império da máquina, resultando de uma reação aos vícios 

e conseqüências da liberdade econômica, tais como a exploração do trabalho de 

mulheres e crianças, expondo-os a acidentes do trabalho, jornadas excessivas e 

baixos salários.  

A solução para tais problemas já não se encontrava no direito civil, exigindo uma 

legislação mais consentânea com a realidade social, vez que o contrato de trabalho 

não poderia firmar-se dentro dos dogmas de liberdade do direito clássico, 

considerando-se a flagrante desigualdade das partes.  

Diante das agitações dos trabalhadores e das lutas sociais, o Estado resolveu 

intervir na regulamentação do trabalho, inspirando-se em postulados que lhe 

atribuem critérios próprios, não encontrados em outro ramo do Direito.  

Esses postulados são os princípios peculiares do Direito do Trabalho, tais como 

o da proteção, o da primazia da realidade, o da continuidade da relação de emprego 

                                                 
9 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo. 10. ed., Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 15. 
10 BARROS, Alice Monteiro de. Flexibilização e garantias mínimas. In: Revista de Direito do 

Trabalho. São Paulo: Genesis, n. 73, p. 20. 
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e o da irrenunciabilidade dos direitos, que lhe dão características próprias, muitas 

vezes discordantes do dogmatismo jurídico dominante. 

Nas últimas décadas, no entanto, devido a fenômenos mundiais como os que 

serão tratados mais adiante neste capítulo, as relações de trabalho e sua 

regulamentação têm sofrido sérias modificações, levando a questionar a adequação 

entre o modelo tradicional da relação de emprego à realidade social de novas 

relações de trabalho à margem da tutela estatal, como o trabalho de crianças e 

adolescentes e os elevados índices de desemprego e subemprego.  

Desde um ponto de vista histórico, se pode observar que o intervencionismo 

estatal nas relações de trabalho é fenômeno que encontra raízes bastante 

controversas, o que leva a uma pergunta: 

É, de fato, o conjunto de normas protetivas do trabalhador, que vem a formar o 

direito do trabalho, um fruto das reivindicações dos operários subjugados às 

indústrias pós Revolução Industrial, ou apenas um mecanismo de defesa do Estado 

burguês para promover a integração dos conflitos sociais da época, adequando-os 

às relações de produção capitalistas? 

A compreensão do que significa este tipo de intervenção estatal mostra-se ainda 

mais complexa nas últimas décadas e, em especial, neste início de século, quando é 

posta à prova, na medida em que novos modelos de regulamentação das relações 

laborais surgem, justificados pela inadequação entre normas trabalhistas emanadas 

do Estado e necessidades de seus destinatários.  

Um dos piores problemas enfrentados pelos trabalhadores atualmente, a 

precarização do emprego e suas nefastas conseqüências, como o uso da mão de 

obra de crianças e adolescentes, é muitas vezes apontado como resultado direto de 

uma superação do modelo intervencionista estatal sobre matérias de trabalho e/ou 

emprego. 



 19 

Para entender a dimensão do que significa o intervencionismo estatal nas 

relações de trabalho hoje e a crise pela qual passa tal modelo não só Brasil, mas em 

todo o mundo, é relevante observar as razões históricas pelas quais o Estado 

chamou para si essa competência.  

Observa-se que as sociedades necessitam, para seu desenvolvimento, de uma 

integração entre a maioria de seus membros, participando das mesmas metas e 

valores econômicos, sociais, políticos e culturais. No mundo contemporâneo, as 

principais instituições que adotam medidas para gerar esse consenso social são o 

Estado e aqueles entes que promovem, tanto no setor público quanto privado, o 

modelo econômico-social dominante. No caso, a economia capitalista. 

Nos últimos séculos, as instituições, visando convencer as sociedades da 

naturalidade, eqüidade e racionalidade deste modelo econômico, utilizaram-se não 

apenas de argumentos, mas, muitas vezes de violência, dando provas concretas de 

estarem, de fato, preocupadas com o bem-estar da comunidade e, principalmente, 

com a proteção social dos menos favorecidos 11. 

Porém, a noção de “trabalho” sobre uma base exclusivamente contratual e livre – 

o que se constitui como o núcleo do direito do trabalho – resulta, desde uma 

perspectiva histórica, um fato relativamente recente, pois só começa a aparecer com 

as transformações políticas, sociais e econômicas que marcam o início da Idade 

Moderna, mais especificamente, da revolução liberal e industrialização 12. 

                                                 
11 POSADAS, Carlos Arena. Los inicios de la intervención del Estado en materia de 

asistencia social y de relaciones laborales. In: Intervención Pública en las relaciones 

laborales. Madrid: Editorial Tecnos, 2000, p. 11. 
12 Na Antiguidade e Idade Média o trabalho produtivo se sustentava não sobre a base da 

liberdade de quem o prestava, senão sobre a sujeição jurídica da sua pessoa. A escravidão 

supunha a propriedade, em sentido jurídico, do escravo perante seu dono, que não tinha 

status de pessoa e, portanto, nenhum direito inerente a mesma. Era uma mera coisa, carente 

de capacidade jurídica. Sendo coisa, o produto de seu trabalho tinha status de fruto. In: 
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Como conseqüência, em quase todo o Século XIX a legislação sobre o bem-

estar social e regulação das relações de trabalho é praticamente nula. O Estado 

liberal nascido das revoluções burguesas e da reivindicação das potencialidades do 

indivíduo se omite quanto aos problemas sociais e laborais, confiando a sua solução 

ora na ação espontânea dos mercados, ora na ação descentralizada de iniciativas 

da sociedade civil. 

Em quase todos os países europeus, aproximadamente em 1880, os Estados 

começaram a assumir a responsabilidade de remediar os problemas que atingiam as 

classes trabalhadoras, especialmente o desemprego que surge da nova revolução 

industrial, causado, em grande parte, pela desqualificação profissional.  

As primeiras medidas tomadas pelos Estados europeus em matéria de 

assistência social tenderam a revigorar antigas leis então em desuso, em especial 

aquelas que visavam garantir a oferta de mão-de-obra no mercado, por exemplo, as 

que protegiam crianças e mulheres dos trabalhos penosos e prolongados, ou as que 

obrigavam as empresas a uma compensação econômica aos trabalhadores afetados 

por acidentes nos postos de trabalho. 

A partir de então, até o primeiro terço do Século XX, os Estados europeus 

puseram em prática uma série de atuações destinadas a remediar alguns dos efeitos 

indesejáveis do novo modelo de trabalho, como, por exemplo, o estabelecimento de 

fundos sociais para acidentados, a criação de bolsas de trabalho e subvenções para 

desempregados, a obrigatoriedade de crianças freqüentarem a escola e o 

reconhecimento dos sindicatos e de sua capacidade de representação na 

negociação coletiva.  

                                                                                                                                            
QUESADA, Rosa Segura. Temas de derecho Del trabajo. Madrid: Ed. Centro de Estudios 

Ramón Areces, 1994, p.4. 
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A esse embrião de Estado protetor se conhece hoje como Estado assistencial ou 

Estado providência, culminando com o chamado Welfare State (Estado do bem-

estar social). 

1.2 Por que intervir na questão social? 

São várias as justificativas apontadas para motivar as razões pelas quais os 

Estados saem de uma total indiferença quanto a questões trabalhistas e sociais, no 

século XIX, para, de repente, apresentar um interesse em assumir a 

responsabilidade crescente sobre essas matérias. 

Uma corrente aponta como causadora deste fato a miséria em que se encontram 

os trabalhadores nos fins do Século XIX e um desemprego impossível de ser 

mitigado com os mecanismos habituais. Um exemplo da dimensão do que 

significava o trabalho na primeira parte do Século XIX é o fato de se considerar 

“indigente” a pessoa incapaz de encontrar um trabalho, enquanto “pobre” era aquele 

que estava obrigado a trabalhar, dependendo de um salário para sua subsistência. 

Nos fins do Século XIX, em toda a Europa, muitos pobres se converteram em 

indigentes, causando um verdadeiro caos social 13 .  

O que se chamou então de a questão social despertou o interesse dos diversos 

setores da sociedade, que se empenharam em resolver o problema. No entanto, 

observa-se que o interesse na questão social da época representava muito mais 

uma preocupação com as incertezas quanto ao futuro da ordem pública e da 

propriedade diante das atitudes que poderiam tomar as massas empobrecidas.  

Partindo deste ponto, uma outra linha interpretativa relaciona o interesse do 

Estado em institucionalizar programas de assistência social como uma atitude 

defensiva frente à subversão e violência que as “classes perigosas” e o “movimento 

                                                 
13 ENGLANDER, David. Poverty and poor law reform in 19th Century Britain: from Chadwick 

to Booth, 1834-1914. London: Addison Wesley Longman, 1998, p. 78. 
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obreiro” protagonizaram naqueles anos em todos os países europeus que, de início, 

foram tomadas como manifestações de gente imoral e sem cultura, aplaudindo-se, 

conseqüentemente, as atuações repressivas protagonizadas, em muitos casos, 

pelos exércitos, a fim de manter a ordem 14. 

No entanto, verificou-se que a repressão e o desprezo, unicamente, não eram 

suficientes para reconduzir as sociedades, necessitando-se de novas fórmulas que 

permitiram a identificação dos trabalhadores com os valores sociais dominantes, 

sendo o Estado o responsável em tomar a iniciativa na busca por estas fórmulas 15.  

Uma terceira corrente aceita a influência direta da pressão que a miséria exerceu 

sobre os governantes, mas não entende que esta tenha sido a responsável pela 

mudança de comportamento do Estado; o Estado seria um ente autônomo, que 

evolui, por si mesmo em determinados momentos e, devido a sua maior ou menor 

capacidade histórica, econômica ou política, substitui o poder das elites locais, típico 

do Século XIX, e absorve outras funções na sua lenta marcha rumo à expansão de 

competências. 

Posadas, no entanto, aponta que a pobreza e os protestos dos trabalhadores 

não significavam nada mais que a expressão mais evidente da crise de um modelo 

de acumulação capitalista tomado como “natural”, durante o Século XIX. Um modelo 

caracterizado pela supremacia dos setores burgueses agrários e mercantis, apoiado 

num Estado “mínimo”, suficiente para garantir a propriedade, a funcionalidade do 

mercado como árbitro da distribuição do produto social e onde a produção industrial 

                                                 
14 POSADAS, Carlos Arena. Los inicios de la intervención del Estado en materia de 

asistencia social y de relaciones laborales. In: Intervención Pública en las relaciones 

laborales. Madrid: Editorial Tecnos, 2000, p. 13. 
15 Observe-se que a questão da intervenção estatal nas relações de trabalho é dúbia desde 

seus primórdios. Por exemplo, a Alemanha de Bismarck foi pioneira em políticas de proteção 

social nos fins do Século XIX, mas ao mesmo tempo em que se mostrava benevolente, o 

regime se negava em conceder aos trabalhadores maiores cotas de participação política e 

sindical. 
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se organizava sobre um tecido de pequenas indústrias, que se utilizavam de um 

artesanato hábil e orgulhoso, encontrando no mercado de trabalho a instituição ideal 

para fazer valer seus conhecimentos profissionais 16. 

Em outras palavras, assistia-se ao fim de uma forma de se entender o 

capitalismo e ao surgimento de outra, nova, estatal frente aos poderes locais, 

nacionalista e industrial, onde o papel das classes trabalhadoras – camponeses, 

artesãos – limitava-se apenas a cumprir suas funções produtivas na nova 

organização do trabalho, onde o Estado era chamado, principalmente, para 

recompor as bases de integração social destruídas com a crise no modelo de 

acumulação liberal.  

O Estado, então, começa a articular essa integração com medidas participativas, 

de coesão, como, por exemplo, a ampliação das bases democráticas do sistema 

político, o sufrágio universal, serviço militar e escolarização obrigatórios, a expansão 

imperialista como maneira de criar consciência nacional, a valorização de tradições 

e folclore popular, além, é claro, de uma crescente legislação sócio-laboral. 

1.3 O real interesse no intervencionismo estatal nas relações de trabalho 

Quem, de fato, de beneficiava com as leis de proteção social? Comumente 

responde-se a esta pergunta citando-se a pressão exercida pelas classes 

trabalhadoras e seus sindicatos, que começam a surgir na Inglaterra, também no 

Século XIX. Atribui-se aos sindicatos industriais a liderança do movimento operário, 

realizando o que se chama de “emancipação do trabalhador”, contribuindo para a 

concretização do Estado Social europeu. 

Ainda que a responsabilidade dos sindicatos europeus nas melhorias das 

condições de trabalho nesta época seja incontestável, não se pode deixar de 

                                                 
16 POSADAS, Carlos Arena. Los inicios de la intervención del Estado en materia de 

asistencia social y de relaciones laborales. In: Intervención Pública en las relaciones 

laborales. Madrid: Editorial Tecnos, 2000, p. 14. 
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observar que o intervencionismo estatal no aspecto sócio-laboral também 

correspondia, de fato, às necessidades deste novo capitalismo, surgido no final do 

Século XIX, e às atividades do Estado (que se beneficiava dos impostos obtidos dos 

benefícios deste capital para sua política de reformas)17.  

Esse novo capitalismo, na verdade, se erigia em torno da ruptura industrial, da 

concentração empresarial, de um sistema financeiro ligado a novos setores, como a 

indústria química, siderúrgica, elétrica, necessitando de um novo tipo de mão-de-

obra, a substituir os antigos especialistas manuais. Necessitava-se de um 

proletariado extremamente disciplinado, capaz de suportar os métodos alienantes da 

produção em massa.  

Como tal obediência não poderia ser obtida pelos mecanismos de mercado, 

devido ao apogeu da organização sindical, o capitalismo opta, portanto, pela via 

corporativista, fundindo, em um só, os interesses do capital e do trabalho 18. 

Era, portanto, o corporativismo, a principal estratégia da grande indústria para 

impor seus interesses perante as outras classes burguesas, sobre os agricultores e 

sobre as pequenas e médias indústrias. Surge, portanto, uma “união sagrada” entre 

os interesses dos grandes industriais oligopolistas e seus trabalhadores, uma 

aliança mais ou menos explícita, que buscava garantir a segurança no emprego, o 

                                                 
17 Segundo Beck, a regulamentação estatal dessa nova relação de trabalho se apresentou 

como um instrumento decisivo para combater a pobreza e reafirmar o conceito de ordem 

social. A sociedade do trabalho se converteu em sociedade da ordem. Daí que até nossos 

dias rege o princípio de que quem trabalha vence a pobreza, o ócio, a criminalidade. Por 

outro lado, o ritmo do trabalho cotidiano, sua disciplina, valores, a consciência de uma 

responsabilidade pessoal, etc. correspondem também à vontade de domínio por parte dos 

senhores dessa sociedade laboral perante seus trabalhadores e empregados. In: BECK, 

Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la globalización. 

Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p 20. 
18 POSADAS, Carlos Arena. Los inicios de la intervencion del Estado en materia de 

asistencia social y de relaciones laborales. In: Intervención Pública en las relaciones 

laborales. Madrid: Editorial Tecnos, 2000, p. 16. 
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reconhecimento dos sindicatos e a assistência social para os trabalhadores, em 

troca de uma lealdade ao projeto empresarial vigente. 

Os seguintes exemplos demonstram concretamente essa ligação: na França, o 

setor de siderurgia da região da Lorena, enquadrado no partido progressista, foi um 

dos líderes de um discurso baseado na produtividade e bem-estar geral inerente à 

industrialização, onde a intervenção paternalista do Estado tomava dimensão 

decisiva.  

A Alemanha, por outro lado, desde a época de Bismarck apresentava a 

evidência de uma união entre industriais e proletariado, o que se concretiza em 1918 

com a criação da “Central de Trabalho dos Empresários e Trabalhadores Alemães” 

(ZAG), servindo não só para reinserir na força de trabalho os ex-combatentes da 

Primeira Guerra Mundial, bem como para cimentar os acordos pelos quais os 

trabalhadores se beneficiavam da legislação assistencial emanada do governo.  

Ao mesmo tempo os sindicatos representativos das grandes indústrias 

conseguiam seu reconhecimento e as indústrias se fortaleciam, buscando 

reconstruir a economia e restaurar a posição econômica da Alemanha no mundo 19 . 

Como motivos determinantes a justificar o interesse das indústrias numa atitude 

benevolente do Estado sobre questões sociais e trabalhistas, aponta-se, em primeiro 

lugar, a criação de uma união entre empresas e trabalhadores contra os interesses 

das classes proprietárias de terra e mercantis, bem como os das pequenas e médias 

empresas, inimigos do monopólio a que pretendia a grande indústria. 

Em segundo lugar, a Europa buscava uma socialização dos gastos propiciados 

pelas políticas de bem-estar industrial. As grandes empresas apoiaram os benefícios 

paternalistas em favor de seus empregados, o que serviu para proporcionar uma 

                                                 
19 POSADAS, Carlos Arena. Los inicios de la intervencion del Estado en materia de 

asistencia social y de relaciones laborales. In: Intervención Pública en las relaciones 

laborales. Madrid: Editorial Tecnos, 2000, p. 17. 
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mão-de-obra leal e estável numa época em que não era existente, representando o 

Estado, portanto, a solução definitiva para o problema. 

Ainda a nova indústria, em troca da segurança no emprego e amparo nas 

desgraças, exigia a obediência cega a suas diretrizes. Acaba-se a época em que o 

artesanato organizava o trabalho segundo seus critérios. O desemprego e a miséria 

pelos quais passaram os trabalhadores automaticamente os levou a aceitar o 

binômio segurança X obediência às decisões das indústrias. 

Por fim, a promulgação de leis sociais e trabalhistas serviu para homogeneizar 

dentro de cada país os diferentes sistemas de proteção social e de relações de 

trabalho, substituindo aqueles ainda vigentes local ou setorialmente, convertendo-se 

em um poderosíssimo fator de integração dos mercados nacionais, até então 

baseados numa produção local de pequenas e médias empresas, que perderam as 

vantagens que detinham com os sistemas locais de proteção de relações de 

trabalho.  

Leis que limitavam a jornada ou concediam auxílio desemprego ou velhice, por 

exemplo, operaram em detrimento de muitas pequenas empresas que, sem poder 

arcar com seu custo, desapareceram diante das grandes indústrias e sua 

capacidade tecnológica e organizativa. Dessa forma, conclui-se que a atribuição ao 

Estado da responsabilidade sobre a assistência social foi, neste contexto, um fator 

decisivo para a expansão do capitalismo. 

1.4 O quadro atual - a globalização e seus efeitos sobre as relações de trabalho 

Nas últimas décadas surge uma nova maneira de pensar a economia e, por 

conseqüência, as relações de trabalho. Segundo Castells, tal fato se dá em nível 

informacional e global; informacional, na medida em que a produtividade e 

competitividade de seus sujeitos depende, fundamentalmente, da sua capacidade 
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para gerar, processar e aplicar com eficácia a informação baseada no 

conhecimento.  

É também global, pois a produção, o consumo e a circulação, bem como seus 

componentes (capital, mão-de-obra, insumos, gestão, informação, mercados) estão 

organizados numa escala global20.  

Beck, por outro lado, chama o atual quadro de globalização de uma segunda 

modernidade, em contraposição à primeira modernidade (transição para a Idade 

Moderna e superação, entre outros conceitos, da idéia escravocrata do trabalho).  

A chegada da primeira modernidade representou uma mudança da relação do 

trabalho com a escravidão para um sentido de vida coletivo, materializado, por 

exemplo, com as idéias de pleno emprego e de um Estado nacional, assistencial e 

intervencionista; a segunda (atual modernidade), se mostra como um quadro em que 

impera o individualismo e onde a concepção de trabalho estável e remunerado está 

claramente em retrocesso21. 

O núcleo do que é globalizado se reflete, portanto, numa desterritorialização do 

social. A economia, a política e o estilo de vida não só se deslocam para além das 

fronteiras dos Estados, bem como se vão agregando de maneira muito intensa 

dentro destes.  

                                                 
20 Não há que confundir economia global com economia mundial. Segundo Castells, a noção 

de economia mundial, ou seja, uma economia em que a acumulação de capital ocorre em 

todo o mundo, existe no Ocidente, pelo menos, desde o Século XVI. Uma economia global, 

por outro lado, é uma realidade nova para a história, vez que é uma economia com a 

capacidade de funcionar como uma unidade de tempo real a escala planetária. Ainda que o 

modelo capitalista de produção se caracterize pela expansão incessante, só no final do 

Século XX é que a economia mundial foi capaz de transformar-se em global, devido à nova 

infraestrutura proporcionada pelas tecnologias de informação e comunicação. CASTELLS, 

Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editoral, 

1998, Vol. 2, p.93. 
21 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p 25. 
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De repente o mundo se vê pequeno, não pelo crescimento demográfico, mas por 

esse efeito cultural que, ao que parece, aproxima, inevitavelmente, tudo o que é 

estrangeiro e distante22. 

Entretanto, nessa nova realidade mundial, os mercados laborais não são, por 

sua vez, verdadeiramente globais. A economia global se apóia na capacidade de 

encurtar distâncias e organizar um processo de trabalho fragmentado em nível 

planetário. 

O trabalho, por outro lado, se apresenta como um recurso global em pelo menos 

três aspectos: 

1. as empresas podem escolher situar-se em uma variedade de locais em 

todo o mundo, a fim de encontrar a força de trabalho que necessitam, seja 

quanto à qualificação, custos ou controle social; 

2. as empresas de qualquer lugar podem também solicitar mão-de-obra 

especialmente qualificada onde seja, e a obterão se oferecem 

compensação e condições laborais adequadas e 

3. o trabalho entra em qualquer mercado por iniciativa própria, vindo de todas 

as partes, através da imigração impulsionada pela pobreza23. 

Nessa nova realidade, as empresas dominantes, os segmentos mais importantes 

da economia e os núcleos estratégicos, estão profundamente conectados ao 

mercado mundial e seu destino varia de acordo com os resultados obtidos por este. 

                                                 
22 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 34. 
23 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p 38. 
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O dinamismo dos mercados internos depende, em última instância, da capacidade 

das empresas e redes de empresas nacionais para competir em nível global 24. 

A globalização provoca, assim, a intensificação da concorrência entre empresas 

nos planos nacional e internacional. Para competir faz-se necessário cortar custos e 

modernizar as formas de produção através, inclusive, de formas alternativas e 

precárias de contratação de trabalhadores como a subcontratação, terceirização, 

quando não do uso da mão-de-obra infantil e escrava. 

Os Estados se internacionalizam, integrando-se regionalmente, criando blocos, 

em diferentes níveis – União Européia, NAFTA (Acordo Norte-Americano de Livre 

Comércio), APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) – levando a que a 

proteção tarifária, as reservas de mercado e incentivos fiscais desapareçam, por 

serem incompatíveis com a internacionalização. 

Pode-se afirmar, portanto, que o fenômeno do enfraquecimento do poder estatal 

que se observa hoje é um subproduto direto da globalização e da hegemonia 

mundial do sistema capitalista, cuja faceta político-ideológica traduz-se no chamado 

neoliberalismo. 

Observa-se ainda que no próprio âmbito do sistema capitalista, a ascensão 

desse modelo de liberalismo proposto pela “revolução conservadora” observada na 

Inglaterra e nos Estados Unidos nos anos 80, respectivamente, e norteada pela 

crença de “quanto menos Estado melhor”, vez que as leis do mercado é que devem 

regular o sistema – coincide com o declínio do “welfare state” europeu, referido 

anteriormente.  

                                                 
24 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: 

Alianza Editoral, 1998, Vol. 2, p.123. 
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Daí a onda mundial de privatizações, cortes de gastos dos governos, redução 

dos direitos sociais e eliminação do déficit público, conforme preconiza o receituário 

neoliberal batizado de “Consenso de Washington”. 

A intervenção estatal nas relações de trabalho, nesse contexto, representa um 

entrave à modernização e ao corte de custos almejados pelas empresas, donas do 

capital. A perda da competitividade as coloca fora do mercado e afeta a criação e a 

manutenção de empregos.  

Agravante da crise ocupacional é a circunstância de encontrarem-se a maioria 

dos países, desde os anos oitenta, pressionados para a realização de ajuste fiscal e 

para a vigilância da estabilidade monetária, o que os impede de adotar políticas 

estimuladoras de pleno emprego.  

Ademais, acusa-se que, ao intervir intensamente, o Estado desprestigia os 

sindicatos e desestimula a negociação coletiva, o que seria, num plano ideal, a 

melhor ferramenta para o estabelecimento de normas trabalhistas. Além de 

corresponder mais diretamente aos anseios da própria sociedade, a negociação, 

pelo seu potencial de adaptação, seria um meio mais ágil para a solução de 

problemas decorrentes de uma realidade que muda a cada dia. 

Assim é que nessa segunda modernidade, a globalização vem alterando não só 

nas relações entre e acima dos Estados soberanos e blocos regionais. Está 

afetando também a qualidade interna do social, questionando os conceitos de 

sociedade e política, na medida em que está tornando também questionável o 

conceito de territorialidade25. 

                                                 
25 A suposta relação de superposição entre Estado e sociedade cada vez mais se rompe e se 

suprime; cada vez há mais modalidades de ação, trabalho e vida econômica e social que não 

se desenvolvem dentro do “container” Estado. BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la 

precariedad del trabalho en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 

2000, p. 34. 
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Entretanto, apesar de que em sua visão mais simplista a noção de globalização 

leva a uma idéia que prescinde da existência de um Estado-nação e do papel crucial 

do governo para mudar a estrutura e a dinâmica da nova economia, segundo 

Castells, não existe e não existirá, num futuro previsível, um mercado mundial 

totalmente aberto para o trabalho, tecnologia, bens e serviços, enquanto existam 

Estados-nações, ou associações de Estados-nações, como a União Européia, e 

enquanto os governos existam para fomentar os interesses de seus cidadãos e 

empresas nos territórios sob sua jurisdição 26. 

Partindo desse ponto, chega-se à conclusão trazida por Beck, de que o 

fenômeno da globalização não é um substituto, mas sim uma adição ao que já 

existe, na medida em que pressupõe a idéia de território soberano de Estados e 

sociedades, espacialmente definidos e delimitados, uns com referência a outros, de 

maneira relativamente clara27. 

O que se vive hoje em dia, portanto, é que a única globalização de fato existente 

é a financeira, o que se demonstra por três características muito claras da realidade 

atual: uma liberdade absoluta do movimento de dinheiro através das fronteiras; uma 

liberdade relativa dos movimentos de bens e serviços entre as nações; e, por outro 

                                                 
26 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: 

Alianza Editoral, 1998, Vol. 2, p.125. 
27 Continua Beck, verbis: “la consecuencia es que la ‘sociedad mundial’ se entiende como un 

mosaico de sociedades nacionales en el que cada trozo de piedra, relativamente monolítico y 

concebido integradoramente, ocupa un espacio geopolítico que se agrega a la suma de las 

distintas naciones. Sociedad nacional significa, entonces, sociedad de sociedades que 

contiene en sí (¡que no suprime!) todos los bloques nacionales y territoriales y que por eso no 

conoce ya ninguna oposición. Esta concepción de la globalización es ‘simple’ y ‘lineal’, pues 

sigue pressuponiendo, sin cuestionarla, la premisa básica de la territorialidad.” BECK, Ulrich. 

Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la globalización. Barcelona: 

Editorial Paidós Ibérica, 2000, p 32-33. 
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lado, uma liberdade muito restringida dos movimentos de pessoas e trabalhadores, 

devido às barreiras impostas pelos controles de imigração28. 

1.5 A “brasileirização do Ocidente” 

O estímulo a essa globalização pela metade está levando, conseqüentemente, a 

um quadro nada animador no que se refere às relações de trabalho. É apontada 

como a conseqüência involuntária da utopia neoliberal da liberdade de mercado, 

batizada por Ulrich Beck como brasileirização do Ocidente. 

Dita conclusão é tomada por Beck quando, ao desenvolver um estudo sobre o 

futuro do trabalho na Europa, se depara com a questão metodológica de tentar 

romper com o lugar comum para estudar a sociedade laboral e apresenta a seguinte 

pergunta: pode-se analisar e entender o presente das sociedades laborais 

fragmentadas e globalizadas sem cenários de futuros possíveis?29 

A resposta à pergunta ele encontra nos chamados países pré-modernos, que se 

deparam atualmente com um elevado índice de trabalho informal e precariedade 

laboral, como o Brasil. Esta seria a chave para entender como será o futuro dos 

denominados países pós-modernos do Ocidente. A este fenômeno Beck chama 

brasileirização do ocidente30.  

                                                 
28 Em outras palavras, o trabalho é local, enquanto que o capital é global. BECK, Ulrich. Un 

nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la globalización. Barcelona: 

Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 35. 
29 Segundo Beck, há que se romper com o dogmatismo inconfesso de estudar as relações de 

trabalho partindo do pressuposto tácito de que “o modelo do passado e do presente serve 

também como modelo do futuro”. Necessita-se de novos marcos conceituais, pois ler o futuro 

a partir das tendências e dados atuais resulta tão problemático como determiná-lo baseando-

se na leitura de borras de café. Daí a proposta de afirmar que o futuro do trabalho na Europa 

já se pode ver atualmente no Brasil. BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del 

trabalho en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 16. 
30 As escalas de valores e pautas de desenvolvimento ocidentais se estão desconstruindo 

com a ajuda exatamente deste padrão negativo de brasileirização. BECK, Ulrich. Un nuevo 
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A brasileirização do Ocidente se pode traduzir em que, se as relações de 

trabalho na Europa e Estados Unidos continuam seguindo o ritmo que se observa 

hoje em dia, o futuro do trabalho europeu já pode ser visto agora mesmo no Brasil31.  

O modelo Fordista de produção industrial e de relação laboral correspondia a 

uma sociedade regida por normas, apoiado nas fronteiras de um Estado-nação e em 

suas políticas e sociedade. O modelo atual está levando a um regime de risco, 

precário, onde se substitui essa ordem por uma noção de sociedade mundial e por 

relações de trabalho “a tempo parcial”, “contratos temporais”, autônomos, 

voluntários, etc. 

O que Beck chama de brasileirização do Ocidente é a realidade sócio-laboral 

observada no país desde a década de oitenta, com a abertura do mercado de 

trabalho à economia política da insegurança. Como conseqüência: aumento da taxa 

de desemprego, uma considerável baixa de salários, aumento significativo de 

trabalhos informais e uma grave crise das formas tradicionais de organização laboral 

e sistemas de negociação coletiva. 

De fato, os anos noventa no Brasil se caracterizaram pela relativa estabilização 

da economia e aumento dos benefícios econômicos das empresas que aí se 

instalaram. No entanto, isso não resultou em benefícios no tocante à melhora da 

situação laboral e salarial dos empregados, observando-se claramente três 

tendências32: 

a) incremento na oferta de trabalhos informais e precários ou, em outras 

palavras, trabalhos “insuficientemente valorizados”, no que se refere à 

                                                                                                                                            
mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la globalización. Barcelona: Editorial 

Paidós Ibérica, 2000, p. 104. 
31 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 102. 
32 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 108. 
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produtividade, situação laboral, contrato, previdência social e proteção 

jurídica; 

b) a taxa de trabalho doméstico e autônomo subiu de 40% em 1980 a cerca 

de 57% em 1995, enquanto que a ocupação nas grandes empresas 

privadas cai de 44% a 31% no mesmo período. Dessa forma, de cada cem 

empregos criados entre 1990 e 1994, oitenta e um foram para o setor 

informal e pequenas empresas e a OIT estima que em 1995 esta taxa se 

elevou a 84%. Apenas 35% da população economicamente ativa conta 

com a proteção de algum tipo de previdência social; 

c) A desregulamentação das relações laborais se coloca como um fenômeno 

que está na pauta do dia, conduzindo a formas de flexibilização que 

mitigam o poder de negociação dos sindicatos e os debilitam profunda e 

estrategicamente. 

O discurso da brasileirização significa, ademais, um adeus à suposição de que a 

implantação da sociedade laboral ocidental (com suas características de 

formalidade, legalidade e hierarquia dos diversos setores econômicos) é um 

processo universal.  

Em outras palavras, nem a estrutura de emprego, nem a forma de 

regulamentação laboral e organização dos distintos interesses estão 

automaticamente determinados ao se adotar o modelo da primeira modernidade. 

Dependem, muito mais, da conjuntura e dos agentes culturais que possibilitaram a 

industrialização33. 

                                                 
33 BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la precariedad del trabalho en la era de la 

globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2000, p. 105. 
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Daí a tendência às relações informais e precárias de trabalho no Brasil, que se 

mostram como uma conseqüência direta de como se deu a industrialização no país 

e a clara dissociação histórica entre desenvolvimento econômico e social. 

E o que se vê atualmente é que esse quadro de informalização e 

individualização do modelo de relação de trabalho convencional está afetando por 

igual a todos os países ocidentais, apesar de que é percebido e valorado 

diversamente nas distintas culturas. 

Segundo Beck, com a brasileirização se consuma o passo da sociedade do 

ensino para a sociedade do aprendizado. A suposta chegada do “futuro” a todas as 

partes do mundo se apóia na suposição de que há muitos caminhos para chegar à 

modernidade, tantos como os que nos desviam dela34. 

E surgem as perguntas, que nos levam à reflexão: como se relaciona a pobreza 

anárquica da América do Sul, incluindo a brutalidade social com que se exclui aos 

mais fracos e mais pobres, com os destinos burocraticamente induzidos da pobreza 

e desemprego etiquetados e empacotados pelo Estado assistencial? É essa a 

solução para dominar os problemas? 

Ou não se trata, melhor dizendo, de duas formas fenomênicas do mal que 

devem aprender uma da outra para que não se produzam avanços para trás e 

retrocessos para diante? 

                                                 
34 E daí duas maneiras de manifestar o fenômeno da chegada da modernidade: por um lado, 

as diferenças e contrastes no desenvolvimento que já não se podem resolver, mas sim 

serem estudadas e reconhecidas como “modernidades divergentes”. Do outro, um tipo de 

desenvolvimento que, apesar de contar com uma orientação cultural oposta, tem com o 

anterior uma semelhança espantosa. Esta igualdade contraditória que se percebe entre 

desenvolvimentos culturais e conceitos de modernidade distintos é que confirma a tese da 

brasileirização de Estados Unidos e Europa. BECK, Ulrich. Un nuevo mundo feliz – la 

precariedad del trabalho en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 

2000, p. 106. 
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No que se refere aos direitos trabalhistas nesse cenário de desregulamentação 

global, mostram-se como ferramentas cada vez mais importantes a minorar os 

prejuízos aos direitos dos trabalhadores as normas que emanam da esfera 

internacional, especialmente aquelas que nascem no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT. 

Partindo-se desse ponto, se apresenta a seguir um estudo de como se produzem 

e aplicam as normas trabalhistas em nível internacional, ou seja, de como 

determinados direitos sociais e laborais são eleitos “fundamentais”, merecendo 

tratamento especial e sendo erigidos ao nível de direitos humanos fundamentais.  
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Capítulo 2 

Regulamentação das Relações de trabalho em nível internacional 

 
Sumário: 2.1 A Organização Internacional do Trabalho – OIT; 2.1.1 
Sua criação; 2.1.2 A Estrutura da OIT; 2.1.3 Como se criam as normas 
internacionais do trabalho: o processo legislativo da OIT; 2.2 A 
implementação das normas internacionais no âmbito interno dos 
países; 2.2.1 O processo de ratificação das convenções da OIT; 2.2.2 
O controle sobre a aplicação das convenções; 2.3 A OIT e o trabalho 
infantil; 2.4 A Organização Mundial do Comércio-OMC e a cláusula 
social; 2.4.1 Regulamentação do comércio internacional – GATT e 
OMC; 2.4.2. O dumping social e a cláusula social; 2.4.3 A relação 
OMC X OIT 
 

2.1. A Organização Internacional do Trabalho – OIT 

2.1.1 Sua criação 

A OIT foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes. A idéia de uma 

regulamentação internacional e da criação de uma organização específica para o 

tema das relações laborais surge nas negociações de paz que visavam pôr fim à 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), pois as idéias de proteção aos trabalhadores 

surgidas nessa ocasião estavam intimamente ligadas às considerações políticas e 

jurídicas resultantes do fim do conflito bélico. 

Do preâmbulo da Constituição da OIT se extraem três preocupações iniciais: a 

primeira delas, uma preocupação de natureza humanitária, na medida em que 

afirma que “existem condições de trabalho que provocam...injustiça, miséria e 

privações para um grande número de seres humanos”. A situação dos 

trabalhadores, a quem se explorava sem nenhuma consideração sobre sua saúde, 

vida familiar e progresso profissional e social, resultava cada vez menos aceitável.  

A criação da OIT também teve seus fundamentos de caráter político. Em não 

melhorando a situação dos trabalhadores, cujo número crescia em progressão 

geométrica devido ao processo de industrialização, esse fato acabaria por gerar 

conflitos sociais, que poderiam resultar, inclusive, em uma revolução. O mesmo 
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preâmbulo da Constituição da OIT assinala que o descontentamento causado pela 

injustiça constitui “uma ameaça para a paz e harmonia universais”. 

Uma terceira motivação foi de ordem econômica. Qualquer indústria ou país que 

adotasse medidas que resultasse em uma melhora social, se encontraria em 

situação de desvantagem frente a seus competidores, devido às inevitáveis 

conseqüências de tais medidas sobre os custos de produção.  

Desse modo, o mesmo preâmbulo destaca que “se uma nação não adotar um 

regime de trabalho realmente humano, esta omissão constituiria um obstáculo para 

as outras nações que desejem melhorar a sorte dos trabalhadores em seus próprios 

países.” 

Os participantes da Conferência de Paz, ademais, apontaram um motivo 

adicional para a criação da OIT, relacionado com o final da guerra, a que tantos 

trabalhadores haviam contribuído nos campos de batalha e na indústria. Tal idéia 

está refletida na própria frase inicial da Constituição da OIT: “a paz universal e 

permanente só pode basear-se na justiça social”. 

É a OIT pessoa jurídica de direito público internacional, de caráter permanente, 

constituída de Estados que assumem a obrigação de observar as normas 

constitucionais da entidade e das convenções que ratificam, integrando o sistema 

das Nações Unidas como uma das suas agências especializadas.  

A sua assembléia geral – Conferência Internacional do Trabalho – seu Conselho 

de Administração e quase todos os seus órgãos colegiados têm composição 

tripartite, nos quais têm assento e direito de voz e voto representantes de governos, 

de organizações de trabalhadores e de empregadores. 

À Conferência Internacional do Trabalho compete, através das reuniões que 

realiza, elaborar e aprovar, na qualidade de Assembléia Geral da OIT, a 

regulamentação internacional do trabalho e das questões que lhe são conexas. Para 
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tanto, utiliza-se de três tipos de instrumentos: convenção, recomendação e 

resolução. As proposições referentes aos temas constantes da ordem do dia da 

Conferência devem ser adotadas sob forma de convenção ou recomendação, 

dependendo da aprovação de 2/3 dos presentes.  

Convenções e recomendações diferenciam-se não materialmente, mas quanto 

aos efeitos jurídicos que geram, pois somente as convenções são objeto de 

ratificação pelos estados membros, enquanto as recomendações são apenas 

submetidas à autoridade competente, que decide se irá ou não legislar sobre aquela 

matéria. As resoluções são adotadas por maioria simples, referindo-se, quase 

sempre, a questões que não estão na ordem do dia. 

Com a finalidade de criar-se um direito comum a vários Estados, cabe à 

Conferência Internacional do Trabalho promover a universalização das normas da 

justiça social, preferindo, sempre que possível, as convenções, por sua maior 

hierarquia e eficácia jurídica. Constituem-se em tratados multilaterais, abertos à 

ratificação dos estados membros e quando ratificadas passam a integrar a 

respectiva legislação nacional. 

2.1.2 A estrutura da OIT 

A OIT é estruturada por três órgãos principais35, que obedecem à característica 

singular da Organização: sua estrutura tripartite. Nela participam, em pé de 

igualdade, representantes dos governos, dos empregados e dos empregadores36. 

São eles: 

a) a Conferencia Internacional do Trabalho 

                                                 
35 http://www.ilo.org  
36 Segundo o atual Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, o tripartismo é o “pilar central” da 

OIT, o centro onde se baseia todo o trabalho da organização. In: The world of work – the 

magazine of the ILO – Tripartism in the 21th  century – Building the Bedrock, N° 46, maio 

2003. http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/download/magazine/pef.mag46.pdf  
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Os Estados-membros da OIT participam na reunião anual da Conferência 

Internacional, celebrada em Genebra no mês de junho. Cada Estado-membro é 

representado por dois delegados do governo, um dos empregadores e um dos 

trabalhadores. Estes delegados são acompanhados por conselheiros técnicos e, em 

geral, do Ministro do Trabalho ou de outro ministro encarregado das questões 

laborais, que encabeça a delegação de cada país, faz uso da palavra e apresenta as 

opiniões do seu governo. 

Os delegados dos empregadores e dos trabalhadores podem opinar e votar de 

acordo com as instruções recebidas de suas organizações. Muitas vezes seus votos 

diferem e inclusive podem se opor ao dos representantes governamentais. 

A Conferência tem a função de estabelecer e adotar o texto das normas 

internacionais do trabalho. Serve de fórum onde se debatem questões sociais e 

laborais de importância mundial. É também na Conferência onde vai ser aprovado o 

orçamento da OIT e eleger seu Conselho de Administração. 

b) o Conselho de Administração 

É o órgão executivo da OIT e reúne-se três vezes ao ano em Genebra. Suas 

funções são a de adotar decisões acerca da política da OIT, estabelecer o programa 

e orçamento que, em seguida, será  apresentado à Conferência para sua adoção. 

Também elege o Diretor-Geral da Secretariado Internacional do Trabalho. 

É composto por membros titulares (28 governos, 14 empregadores e 14 

trabalhadores) e 66 membros adjuntos (28 governos, 19 empregadores e 19 

trabalhadores). Dez dos postos governamentais são reservados aos membros de 

maior importância industrial37, que têm representatividade em caráter permanente, 

enquanto que os outros membros são eleitos pela Conferência a cada três anos 

                                                 
37 São eles: Alemanha, Brasil, China, França, Índia, Itália, Japão, Federação Russa, Reino 

Unido e Estados Unidos (http://www.ilo.org). 
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entre os representantes dos demais países-membros, levando-se em conta a 

distribuição geográfica. Os empregadores e os trabalhadores elegem seus próprios 

representantes independentemente uns de outros. 

c)  o Secretariado da OIT  

É o escritório central da OIT e conta com cerca de 1900 funcionários de mais de 

cem nacionalidades diferentes na sua sede, em Genebra, e em quarenta secretarias 

repartidas em todo o mundo. Em virtude do programa de cooperação técnica, mais 

ou menos 600 expertos levam a cabo missões em todas as regiões do mundo. 

Atua também como centro de pesquisas e documentação e como editora, 

publicando uma ampla gama de estudos especializados, informes e jornais. 

O tripartismo é a característica diferencial do modo de atuar da OIT. Na 90ª 

Sessão da OIT, que teve lugar em junho de 2002, a Conferência Internacional do 

Trabalho adotou uma resolução detalhada sobre tripartismo e diálogo social que, 

ademais de afirmar a importância desta estrutura para a organização, traz as linhas 

mestras de como se deve atuar em prol de sua evolução. 

A OIT apóia, sobremaneira, o desenvolvimento de uma estrutura tripartite 

também dentro dos Estados-membros, o que vem resultando em algumas iniciativas, 

tanto em nível nacional como regional, o que têm ajudado a incrementar o papel das 

entidades sindicais em todos os níveis. O tripartismo tem se mostrado, ademais, 

como importante ferramenta na formação de um consenso nacional, por exemplo, 

em períodos de difícil transição de governos. 

Há que se destacar, ainda, o papel que outros grupos vêm tomando no que 

respeita ao trabalho da OIT. Atualmente, influenciam38 o trabalho da organização 

                                                 
38 Entretanto não há que confundir influência com admissão de novos membros. A estrutura 

tripartite da OIT é rígida. A atuação de ONG’s e outros organismos se dá no contato que 

estas fazem com os órgãos representativos na OIT (por exemplo os sindicatos ou 

confederações). Nenhuma ONG poderá participar efetivamente da OIT se não tiver expressa 
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não só os sujeitos formais – governos, empregados e empregadores – bem como o 

trabalho de outras organizações não-governamentais – ONG ’s – que, em princípio 

podem até não ter uma conexão direta com o tema “trabalho”, mas que podem vir a 

influenciar em muitos aspectos. Por exemplo, ONG’s que trabalham com temas 

ambientais ou da mulher. 

2.1.3 Como se criam as normas internacionais do trabalho: o processo 

legislativo da OIT  

Com a finalidade de garantir que as normas internacionais do trabalho sejam 

corretamente concebidas e igualmente aceitas por governos, representantes de 

empregadores e de trabalhadores, é feito um duplo debate, tratando do tema em 

duas sessões da Conferência Internacional do Trabalho. 

Estas normas internacionais do trabalho são chamadas “labour 

standards”(estándares laborais) e vão a ser concretizados no âmbito da OIT através 

de dois instrumentos: As Convenções e as Recomendações. 

Primeira discussão:  

O Conselho de Administração inclui o tema em um ponto da ordem do dia da 

Conferência; 

O Secretariado Internacional do Trabalho prepara um informe sobre a legislação 

e as práticas nos distintos países, e um questionário sobre o provável conteúdo da 

norma; 

Os governos fazem observações sobre o informe, sob consulta às organizações 

de empregadores e trabalhadores; 

As organizações de trabalhadores e empregadores fazem suas observações; 

                                                                                                                                            
autorização dos membros da OIT (governos, empregadores e empregados) e seja por estes 

representada. 
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A Conferência Internacional do Trabalho nomeia uma comissão tripartite 

especial, integrada pelos representantes dos governos, empregadores e 

empregados, que executam a primeira discussão sobre o tema. Adota-se o informe 

correspondente. 

Segunda discussão: 

O Secretariado Internacional do Trabalho distribui um resumo da discussão 

mantida e o projeto do instrumento correspondente; 

Os governos fazem observações e propõem emendas; 

As organizações de trabalhadores e empregadores fazem observações e 

propõem emendas; 

O Secretariado Internacional do Trabalho prepara o projeto revisado do 

instrumento;  

A Conferência Internacional do Trabalho nomeia uma comissão tripartite 

especial, integrada por representantes das três esferas, que mantêm a segunda e 

última discussão; 

A Conferência adota a convenção, a recomendação ou ambos, por maioria de 

dois terços dos votos emitidos pelos delegados presentes. 

2.2 A implementação das normas internacionais no âmbito interno dos países 

2.2.1 O processo de ratificação das convenções da OIT 

A ratificação é o ato através do qual um Estado-membro se compromete 

oficialmente a adotar as medidas necessárias para tornar efetivas as disposições de 

uma convenção da OIT. Em outras palavras, a ratificação se traduz no dever do 

Estado-membro em adotá-las não só no aspecto formal (processo legislativo), bem 

como o comprometimento em adotar todas as medidas necessárias para coloca-las 

em prática. 
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A ratificação não é um fim em si mesmo, mas a culminação de todo o processo 

de formulação de uma convenção. É, portanto, um passo decisivo na efetiva 

implementação das normas internacionais de trabalho no âmbito interno dos 

países39. 

Por esse motivo o art. 19 da Constituição da OIT expressamente dispõe: “se o 

membro obtém o consentimento da autoridade ou autoridades a quem compete o 

assunto, comunicará a ratificação formal da convenção ao Diretor-Geral...e adotará 

as medidas necessárias para tornar efetivas as disposições de dita convenção”. 

O importante, obviamente, é que o instrumento de ratificação indique claramente 

que se constitui no compromisso formal contraído pelo Estado em aplicar uma ou 

várias convenções determinadas, e que tal instrumento leve a assinatura de alguém 

habilitado para atuar em nome do Estado em questão. 

Quanto um país ratifica uma convenção da OIT, aceita dois compromissos 

fundamentais: em primeiro lugar, sua incorporação à legislação nacional e sua 

efetiva aplicabilidade; em segundo lutar, o país aceita submeter-se ao controle da 

OIT no que diz respeito às medidas que adote na aplicação dessa convenção. 

Por outro lado, as ratificações não podem ir acompanhadas de reservas, ou seja, 

os governos não têm a faculdade de escolher os artigos da convenção a que se 

comprometem a aplicar. Não obstante, algumas convenções prevêem algumas 

exclusões, exceções ou opções. Em alguns casos, também estipulam que, se 

deseja o Estado acolher algumas dessas cláusulas de exceção, deve deixar 

                                                 
39 OSIEKE, Ebere. Constitutional law and practice in the international labour organization. 

Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. p. 152. 
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expressamente manifestado em uma declaração que deve apresentar ao mesmo 

tempo que a ratificação, para que essa última seja válida40. 

Em outros casos, se o Estado ratificante quer beneficiar-se das cláusulas de 

exceção, a declaração é facultativa e, desse modo, deve constar, ou na declaração 

adjunta à ratificação, ou no primeiro informe sobre a ratificação da convenção. 

O Diretor-Geral da OIT, ao receber as ratificações das convenções, procede ao 

seu registro e comunica a todos os Estados-membros da organização e ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Para entrar em vigor no âmbito interno do Estado, a convenção tem que, 

previamente, estar em vigor em nível internacional. No que tange às convenções da 

OIT, geralmente se prevê que entrarão em vigor doze meses depois da data em que 

as ratificações dos membros foram registradas pelo Diretor-Geral e, posteriormente, 

para os demais membros, doze meses depois da data em que tenha sido registrada 

a ratificação de cada um.41.  

2.2.2 O Controle sobre a aplicação das Convenções 

A outra cara da moeda do sistema da OIT para garantir a eficácia da aplicação 

das suas normas está no pressuposto de que, desde sua criação, vem tratando de 

estabelecer métodos idôneos de controle, que foram aceitados pelos Estados-

membros e que vêm evolucionando paulatinamente. 

São dois os elementos essenciais de controle regular da OIT: 

A apresentação de memórias por parte dos governos e 
                                                 
40 OSIEKE, Ebere. Constitutional law and practice in the international labour organization. 

Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. p. 154. 
41 Exemplo: a convenção sobre a consulta tripartite (normas internacionais de trabalho), 

1976, (N° 144): a primeira ratificação foi recebida em 15 de fevereiro de 1977 e a segunda, 

em 16 de maio de 1977, portanto entrando em vigor, oficialmente, em 16 de maio de 1978. 

No que se refere às ratificações posteriores, a convenção entrará em vigor doze meses 

depois da data em que tenha sido registrada cada uma delas. 
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O exame das mesmas. 

No que se refere ao primeiro, a Constituição da OIT dispõe que os governos 

devem informar a OIT, periodicamente, sobre as medidas que vêm tomando para 

aplicar as convenções ratificadas.  

Quanto ao segundo elemento de controle regular, desde 1927, a Comissão de 

Expertos na Aplicação de Convenções e Recomendações elabora um informe que, 

posteriormente, é examinado pela Conferência Internacional do Trabalho, em sua 

reunião anual, que cria uma comissão tripartite para analisá-lo.  

O artigo 35 da Constituição da OIT estipula que os Estados-membros devem 

cumprir as mesmas obrigações em qualquer território não-metropolitano sob sua 

autoridade. Existem ainda outras obrigações no que se refere à apresentação de 

informes por parte dos Estados-membros. No entanto, nos limitaremos à memória 

anual que devem apresentar, indicando as medidas adotadas para pôr em execução 

as convenções a que aderiram42. 

Sem entrar em maiores detalhes do sistema, no caso de certas convenções 

especialmente importantes, como as que tratam de direitos humanos fundamentais, 

os informes devem apresentar-se a cada ano e meio, e, no caso das demais 

convenções, em geral se apresentam a cada em cinco anos. Ademais, o Conselho 

de Administração decidiu que não era necessário seguir solicitando informes sobre 

algumas convenções que perderam relevância, salvo se fossem detectadas 

discrepâncias entre legislação e prática que porventura dificultassem a aplicação 

das mesmas ou que houvesse observações de organizações de trabalhadores e 

                                                 
42 Assim dispõe o artigo 22 da Constituição da OIT, verbis: “cada Estado-membro se obriga a 

apresentar ao Secretariado Internacional do Trabalho um informe anual sobre as medidas 

que vêm adotando para pôr em execução as convenções a que aderiram”. Esses informes 

serão redigidos na forma que indique o Conselho de Administração e devem conter os dados 

que este solicite. Esta disposição, portanto, regulamenta duas coisas: a periodicidade e o 

conteúdo dos informes dos governos. 
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empregadores sobre os problemas que se notam no campo de aplicação das 

convenções em tela. 

No que se refere ao conteúdo dos informes, cada um deve ser preparado a partir 

de um formulário previamente aprovado pelo Conselho de Administração, que 

contém as disposições de fundo da convenção e uma série de perguntas sobre 

como aplicá-las, tanto de fato, como de direito.  

Em primeiro lugar, os governos devem indicar se a legislação nacional 

corresponde ao disposto na convenção. Se se trata de uma convenção que requer a 

criação de instituições administrativas ou de outra natureza, devem ser descritas as 

disposições práticas adotadas e as modalidades de funcionamento. 

Se algum tribunal tomou alguma decisão sobre a aplicação de uma convenção, 

devem ser apresentados os detalhes da mesma. Também há de ser feita uma 

descrição geral da forma como se aplica a convenção, citando fragmentos dos 

informes dos inspetores e indicando o número de infrações e demais pormenores. 

Ademais, em conformidade com o inciso II do artigo 23 da Constituição da OIT, 

os governos devem remeter às organizações representativas reconhecidas uma 

cópia dos informes sobre a aplicação das normas internacionais de trabalho. 

Os informes dos governos são examinados, em primeira instância, pela 

Comissão de Expertos em Aplicação de Convenções e Recomendações43.  

                                                 
43 Esta comissão está integrada por cerca de 20 pessoas independentes, com reconhecidas 

qualificações nos campos jurídico ou social e um notável conhecimento das condições de 

emprego ou da administração do trabalho. Os membros da comissão, oriundos de qualquer 

parte do mundo, são nomeados pelo Conselho de Administração, de acordo com uma 

proposta do Diretor-Geral, a título pessoal e por um mandato de três anos, prorrogável por 

períodos sucessivos de três anos. A comissão se reúne todos os anos em Genebra, em 

novembro ou dezembro (http://www.ilo.org).  
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No âmbito de suas funções, a Comissão de Expertos não só examina os 

informes dos governos; examina, outrossim, as memórias sobre a situação nacional 

de fato e de direito sobre certas convenções não-ratificadas e recomendações. 

Entre os documentos que podem ser postos à disposição da Comissão figuram:  

1. convenções coletivas ou decisões judiciais; 

2. conclusões de outros órgãos da OIT, por exemplo, comissões de pesquisa e 

o Comitê de Liberdade Sindical, do Conselho de Administração) e 

3. observações formuladas pelas organizações de empregadores ou de 

trabalhadores. 

O governo pode anexar essas observações a seu informe, mas ditas 

organizações também podem enviar-las diretamente à OIT, caso em que o 

Secretariado remete cópia ao governo em questão, de maneira que a Comissão 

possa considerar igualmente os eventuais comentários que se somem à sua 

resposta. 

As observações das organizações de trabalhadores ou de empregadores, seja 

sobre a aplicação das convenções ratificadas ou, em geral, sobre qualquer outro 

tema relativo às normas internacionais de trabalho abordadas nas memórias dos 

governos se revestem de grande importância, pois permitem que tanto os 

trabalhadores como os empregadores participem plenamente do sistema de controle 

da OIT, de forma quase permanente e em qualquer momento, contribuindo ao fiel 

cumprimento das normas internacionais de trabalho e à melhoria das condições de 

trabalho e de vida dos trabalhadores. 

Por outro lado, uma observação formulada pelas organizações de trabalhadores 

ou de empregadores, habitualmente, levará a Comissão de Expertos a solicitar um 

informe ao governo em referência, inclusive antes do prazo em que deveria 
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apresentar o informe seguinte. Portanto, os interlocutores sociais têm o dever de 

estar familiarizados com o sistema de controle regular. 

Se a Comissão estima que determinado governo não cumpre plenamente com 

os requisitos de uma convenção ratificada, ou com suas obrigações constitucionais 

sobre as convenções e recomendações, dirige um comentário a esse governo, 

assinalando as falhas e solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias para 

saná-las. Tais comentários podem ser de dois tipos: 

1. solicitações diretas publicadas no informe da Comissão, que se utilizam para 

os casos mais graves ou persistentes de não-cumprimento de obrigações, bem 

como para aqueles casos em que uma organização de trabalhadores ou de 

empregadores tenha enviado comentários sobre a aplicação de uma convenção 

ratificada e é necessário seguir examinando dita situação; 

2. solicitações diretas, não publicadas, remetidas diretamente aos governos 

interessados, às organizações de trabalhadores e de empregadores do país em 

questão, para que tomem conhecimento. 

As solicitações diretas são feitas, geralmente, quando se denotam discrepâncias 

menores, ou quando o governo não envia suficiente informação para que a 

Comissão possa avaliar a aplicação de uma convenção ratificada. Tais solicitações, 

juntamente com as observações publicadas no informe da comissão, se transmitem 

ao governo para que este responda, e, ao mesmo tempo, é também enviada a 

solicitação de informe regular sobre a aplicação de dita convenção. 

Ademais, a cada ano, o informe da Comissão de Expertos é submetido à 

consideração da Conferência Internacional do Trabalho, onde é examinado e tratado 

por uma comissão tripartite, a Comissão de Aplicação de Convenções e 

Recomendações. Geralmente, esta comissão conta com mais de 150 membros, 
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representando os três grupos de delegados e assessores (governos, empregadores 

e trabalhadores).  

Todos os anos, esta comissão começa seus trabalhos promovendo um debate 

geral, onde passam em revista amplas questões relacionadas com a ratificação e 

aplicação das normas da OIT e com o cumprimento, por parte dos Estados-

membros, das obrigações que lhes impõe a Constituição da OIT no que se refere a 

estas normas. 

No âmbito deste debate, também se trata de um estudo geral da Comissão de 

Expertos sobre a legislação e prática nacionais, no que se refere aos instrumentos 

que tenham sido objeto dos informes enviados pelos Estados-membros, em 

conformidade com o artigo 19 da Constituição da OIT, quais sejam, as convenções 

não-ratificadas e recomendações. 

Depois do debate geral, a comissão examina os casos um a um. Quando o 

informe da Comissão de Expertos indica que um governo não cumpre com suas 

obrigações, ou não aplica inteiramente uma convenção ratificada, a Comissão da 

Conferência costuma convidar dito governo a que intervenha em uma de suas 

sessões. Ainda que não se trate de uma obrigação jurídica, raras vezes os governos 

declinaram a este convite; alguns distribuem declarações escritas, mas, em muitos 

casos, um representante assiste à sessão. 

Se não se conforma com as explicações escritas, a Comissão oferece aos 

governos a possibilidade de completar a informação, escutando a seus 

representantes. A discussão de cada caso se resume aos anexos do informe que a 

Comissão submete somente à Conferência. A Conferência trata sobre este informe 

em uma ou várias sessões plenárias.  

Este debate oferece aos delegados dos três grupos a oportunidade de destacar, 

uma vez mais, determinados aspectos do trabalho da Comissão. Uma vez que a 
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Conferência o tenha adotado, o informe é remetido aos governos, assinalando os 

pontos que devem ter em conta quando preparem os ulteriores informes para a OIT. 

2.3 A OIT e o trabalho infantil 

No combate ao trabalho infantil em âmbito mundial, o trabalho da OIT tem se 

mostrado fundamental. Desde 1930 vem emitindo convenções sobre o tema, sendo 

a mais recente a Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil, 

ratificada pelo Brasil em 02 de janeiro de 2000.  

Historicamente, a exploração da mão-de-obra infantil é observada em todo o 

mundo. A partir do Século XVIII, entretanto, começa-se a destacar o trabalho infantil 

do trabalho adulto. No final do mesmo século, são observadas duas opiniões 

distintas acerca deste tipo de trabalho: a primeira, mais aceita, considerava que as 

crianças eram pequenos adultos e, como tal, precisavam estar preparadas para o 

trabalho desde cedo.  

Surgiu na esteira da crença de que preguiça e ociosidade significavam fraqueza 

moral, sendo necessário reprimir o ser humano desde pequeno. Representava para 

as classes dominantes uma maneira de perpetuar tais valores; por outro lado, para 

as classes mais baixas, sendo tal trabalho remunerado ou não, significava a 

“salvação da alma”, “a redenção dos pecados” 44.  

A segunda corrente, ao contrário, encarava a infância como uma fase especial 

da vida, cujo potencial precisava ser aproveitado para a educação, a fim de que tais 

crianças viessem a ser no futuro melhores adultos. Surge amparada pelos 

seguidores de Jean-Jacques Rousseau e dos poetas românticos ingleses, e pregava 

                                                 
44 Haim Gruspun dá um exemplo desta opinião, vigente na Europa do Século XVIII, ao trazer 

a seguinte passagem: é uma desgraça para um cidadão (em Paris), ou um paroquiano (em 

Londres), ver os filhos dos pobres, com idade suficiente para fazer qualquer trabalho, 

correndo pelas ruas esfarrapados e sujos. GRUNSPUN, Haim. O Trabalho das Crianças e 

dos Adolescentes. São Paulo, LTr, 2000, p.47. 
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que as crianças precisavam de leis de proteção, com cuidados especiais. É neste 

sentido que modernamente se encara o trabalho infantil em todo o mundo.  

É necessário aclarar que tipo de trabalho infantil é combatido pela OIT.  A 

UNICEF, em estudos preparatórios à Conferência Internacional sobre o Trabalho 

Infantil, em Oslo, 1997, explicita que o trabalho infantil que se busca combater não é 

o trabalho remunerado e eventual por algumas horas ao dia, mas um trabalho em 

jornada indeterminada, em condições desumanas, à beira da escravidão, de que a 

criança depende para a sua sobrevivência e a da família, interferindo na sua 

educação, saúde e desenvolvimento45. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, que resultou no tratado 

internacional mais ratificado mundialmente, considera como “criança” todo ser 

humano com idade abaixo de 18 anos, podendo a legislação interna dos países 

diminuí-la para adaptar a sua realidade. Tais convenções e tratados têm 

representado um impacto considerável nas legislações internas da maioria dos 

países, que adotam restrições ao trabalho infantil, criando suas leis de acordo com 

as normas internacionais.  

Os instrumentos que tratam sobre trabalho infantil no âmbito da OIT são: 

Convenções: n° 4, 13, 21, 48, 127 e 136 – Trabalho Proibido; n°10 – Jornada de 

Trabalho; n°29 – Trabalho Forçado; n° 132 – Férias, garantindo o mínimo de 18 dias 

úteis; n° 138 – Idade Mínima; n° 182 – Piores Formas de Trabalho Infantil; 

Recomendações: n° 35 e 36 – Trabalho Forçado; n°146 – Idade Mínima; n° 190 

– Piores Formas de Trabalho Infantil. 

A OIT elegeu como um dos seus principais objetivos a busca pela eliminação do 

trabalho infantil e, para tanto, criou o IPEC – International Programme on the 

                                                 
45 Strategies for eliminating child labour: prevention, removal and rehabilitation, 1997, 

http://www.unicef.org, p. 2. 
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Elimination of Child Labour (Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 

Infantil) em 1992, visando uma parceria entre os países-membros, com o fim de 

combater o trabalho infantil. Foram criados programas na Ásia, África, América 

Latina e Europa, mobilizando recursos internacionais para este labor 46. 

O IPEC, que surgiu como um programa de um só doador (Alemanha), se 

transformou em uma rede de quase 90 países que participam de uma maneira mais 

ou menos formal. Como doadores figuram além de 19 países, quatro organizações, 

como a Confederação de Sindicatos do Japão47. 

O objetivo do IPEC é a progressiva erradicação do trabalho infantil, dando 

prioridade a suas piores formas. A base da atuação do IPEC se baseia na vontade 

política e o compromisso dos governos dos países-membros, em cooperação com 

as organizações de trabalhadores e empregadores, as ONG’s e outras instituições 

sociais. 

As piores formas de trabalho infantil, segundo a Convenção N° 182 são: todas as 

formas de escravidão ou práticas similares, como a venda e tráfico de crianças, 

crianças em regime de servidão, trabalho forçado e obrigatório, incluído em conflitos 

armados; a utilização, recrutamento ou oferecimento de crianças para prostituição, 

produção de pornografia ou atuações pornográficas, atividades ilícitas, 

especialmente para produção e tráfico de drogas e qualquer trabalho que, por sua 

natureza ou circunstâncias em que se realiza, possa prejudicar a saúde, segurança 

e moral das crianças.  

                                                 
46 O Brasil foi o primeiro país da América Latina a fazer parte do IPEC, como conseqüência 

das elevadas taxas de atividades de crianças entre 10 e 14 anos até 1989, que era de 18%, 

só perdendo para o Paraguai (19,9%) e o Haiti (24,4%). Em 1999 esta taxa, no Brasil, foi 

reduzida a 9%. Fonte: www.ilo.org.  
47 Os maiores doadores são Alemanha e Espanha, sendo Estados Unidos e Inglaterra os que 

mais têm contribuído em projetos específicos. Acción del IPEC contra el trabajo infantil – 

1998-1999. www.ilo.org  
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Os tipos de trabalho e a estimação da quantidade de crianças que trabalham no 

mundo é resultado de um estudo precedente à criação do IPEC. Até então nunca 

havia sido feito um levantamento profundo sobre sua magnitude, natureza, 

determinantes, conseqüência e distribuição. Dessa forma, a OIT, no começo dos 

anos 90, realizou uma profunda pesquisa em mais de 200 países.  

Deste esforço resultou a criação do SIMPOC, o Programa de Informação 

Estatística e de Seguimento em matéria de Trabalho Infantil, em 1998, hoje a 

principal fonte de dados sobre o trabalho infantil no mundo. 

Como resultado dessas pesquisas, a OIT concluiu que o trabalho infantil é um 

dos mais graves problemas do mundo atual, devendo ser combatido 

veementemente. Segundo o SIMPOC, o número de crianças que trabalham, com 

idades entre cinco e quatorze anos é de aproximadamente 246 milhões, dos quais 

73 milhões têm menos de 10 anos. A grande maioria desenvolve atividades em 

zonas rurais48. 

Devido à clara conexão com as condições socioeconômicas, o maior número de 

casos é observado em países subdesenvolvidos/em desenvolvimento, na África, 

Ásia e América Latina. No entanto, celeiros de trabalho infantil são encontrados 

também em países industrializados, em especial em minas, fábricas de fósforos, 

pesca e agricultura, onde muitas vezes toma as piores formas 49. 

No entanto, apesar das atividades empreendidas pela OIT, o trabalho infantil 

continua a existir e em grandes proporções, deixando clara a gravidade do problema 

                                                 
48 Segundo a OIT, no mundo atual o número de crianças que trabalham se divide da seguinte 

forma: 70% agricultura, caça e pesca comercial; 8% no setor manufatureiro; 8% em 

pequenos comércios, hotéis e restaurantes; 7% em trabalho doméstico.  Facts on Child 

Labour, www.ilo.org.  
49 IPEC Child labour (report): targeting the intolerable. 

 http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/clrep96.htm#title11  
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e a extrema dificuldade na sua solução, levando à OIT a buscar incessantemente 

meios capazes de trazer resultados significativos quanto a seu combate. 

2.4 A Organização Mundial do Comércio – OMC – e a cláusula social 

2.4.1. Regulamentação do Comércio Internacional – GATT y OMC 

O comércio, de forma geral, sempre se apresentou como uma ferramenta de 

indiscutível importância para as nações que, durante muito tempo, encontraram na 

tributação das relações mercantis a sua principal fonte de renda. O comércio 

internacional surge, então, como uma conseqüência natural e necessária das 

relações entre os países, vindo a tornar-se o mais importante vínculo econômico 

entre estes. 

Nos dias atuais, com a crescente interdependência econômica resultante do 

fenômeno da globalização e, quando o comércio internacional poderia atingir com 

mais eficácia suas finalidades, entre elas a de melhoras as condições gerais dos 

países menos desenvolvidos, o domínio exclusivo do sistema comercial 

internacional pelos interesses privados está levando a uma triste realidade: os bens 

são obtidos com custo de terceiro mundo e vendidos a preço de primeiro mundo, 

sacrificando, em geral, os direitos mínimos laborais. 

No âmbito do comércio internacional esse fato representa uma grande vantagem 

nas importações/exportações de bens e serviços obtidos nos países em 

desenvolvimento, fenômeno chamado dumping social. Em resposta, os países 

desenvolvidos buscam proteger seus mercados, através de subvenções, elevadas 

taxas de impostos e outras ferramentas que julguem eficazes. 

Desta discussão entre estabelecer ou não limites éticos à competição ou, em 

outras palavras, delimitar contornos à atuação dos contratantes internacionais, surge 

a necessidade, apontada pelos países desenvolvidos, da adoção de medidas 

capazes de pressionar os países em desenvolvimento a obedecer as normas 
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mínimas de trabalho. A criação deste mecanismo viria a proporcionar não só o 

respeito aos direitos humanos básicos, como também a redução das vantagens 

comparativas do baixo preço de seus produtos. 

Assim se pode observar que, atualmente, a questão principal quando se fala em 

comércio internacional já não é mais, como no passado, centrada nas fronteiras ou 

barreiras alfandegárias; o que se busca é uma compatibilidade dos mais diversos 

sistemas jurídicos e governamentais, conectando, em nível mundial, direitos 

humanos, regimes laborais e sociais e políticas comerciais. 

Com a chegada do Século XX, o cenário internacional estava representado pelos 

Estados-nação soberanos economicamente, mas já com suas economias nacionais 

vinculadas entre si por intercâmbios comerciais e fluxos de capital, o que permitia a 

celebração de tratados bilaterais de comércio. 

Sem embargo, na primeira metade desse Século, com a Primeira Guerra 

Mundial e a crise da bolsa de Nova York, os Estados adotam uma postura 

notadamente isolacionista e nacionalista, elevando as taxas alfandegárias e as 

subvenções, abandonando o livre comércio e centrando sua atenção nos problemas 

meramente internos. Em outras palavras, a idéia de soberania econômica dominava 

sobre qualquer tentativa de cooperação internacional no âmbito comercial50.  

Com a Segunda Guerra Mundial, se produzem mudanças radicais nos fluxos 

comerciais segundo as alianças levadas a cabo dentro dos blocos antagônicos. O 

cenário internacional se mostra, em resumo, com os Estados Unidos que produzem, 

podem exportar, mas cujos clientes estão arruinados. Com o final da guerra, Europa 

e Japão não só não têm bens a exportar, como perderam grande parte de seus 

investimentos no estrangeiro. 

                                                 
50 ROZAS, José Carlos Fernández. Sistema del Comercio Internacional. 1ª ed. Madrid: 

Civitas Ediciones, 2001. p.40. 
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De fato um novo momento se apresentava no âmbito do comércio internacional. 

Daí que, buscando reconstruir o mundo destruído, surgem os acordos neoliberais, 

baseados num crescimento sustentado pelo intercâmbio comercial mundial51 e uma 

noção de comercio internacional multilateral.  

Das conferências internacionais surgem acordos como o de Breton Woods, que 

cria o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD). Junto a estas duas instituições, se tentava criar um 

órgão apto a disciplinar o tema do comércio internacional, que seria o terceiro pilar 

das novas relações internacionais.  

Na busca por resolver o problema do protecionismo e a instauração do livre 

câmbio, é celebrado um tratado internacional (conhecido como a “Carta de Havana”) 

que têm como finalidade a criação de uma Organização Internacional do Comercio, - 

OIC – em 1948), uma instituição encarregada exclusivamente do tema da gestão do 

comércio internacional. Dito tratado tinha duplo objetivo: assegurar o pleno emprego 

e desenvolver o comércio internacional52. Porém a tendência à oposição da criação 

da OIC foi mais forte, daí que o GATT se converteu no único mecanismo multilateral 

para impulsionar o comércio internacional53.  

                                                 
51 São invocados três princípios básicos para o incremento do comércio internacional: o do 

livre comércio, onde os países poderiam se concentrar no que melhor produziam, para 

comprar de outros o que necessitam mas não produzem; o do livre câmbio, que põe o livre 

comércio como o caminho à prosperidade econômica, pois é ele quem vai permitir no âmbito 

internacional o desenvolvimento do princípio da divisão do trabalho e o princípio da igualdade 

de trato entre o estrangeiro e o nacional em matéria mercantil. 
52 BUHOUR, Chantal. El comercio internacional, del GATT a la OMC. España: Salvat 

Editores, 1996, p.91. 
53 Não obstante os esforços na Carta de Havana, a OIC nunca foi criada, pois não obteve o 

número mínimo de ratificações previsto entrar em vigor. Os interesses dos conferencistas 

(Estados Unidos e mais cinqüenta e dois países, entre eles França, Inglaterra, Canadá, Índia 

e China) se mostraram inclusive contrários. Por exemplo, os EUA, que necessitavam 

exportar, defendiam o principio da cláusula da nação mais favorecida, que se traduz em que 

um país que negocie vantagens aduaneiras a outro, está obrigado a conceder-las a todos os 
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Paralela à reunião em Havana, outra conferência se reúne em Genebra, com a 

finalidade de reduzir as tarifas aduaneiras e que termina por criar o GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade), assinado em 30 de outubro de 1947. O GATT 

tinha como meta principal liberar o comércio mundial, reduzindo ou extinguindo as 

barreiras alfandegárias e proporcionando um crescimento global, na medida em que 

se poderia investir nos países mais pobres. 

Assim foi que o GATT, um acordo que surgiu de maneira provisional, adquiriu 

caráter de permanência, sendo efetivamente aplicado e transformando-se no único 

instrumento multilateral a regular o comércio internacional por quase quarenta anos, 

trás as modificações provocadas por sucessivas conferências internacionais, as 

“rondas”.  

Nas suas origens, o GATT aponta duas obrigações fundamentais: estabelecer o 

estatuto da nação mais favorecida a todos os países-membros e aceitar concessões 

tarifárias54. Assim é que o multilateralismo substitui as relações puramente bilaterais 

e se converte no tom das negociações comerciais a partir desse ponto. 

Desse modo, aqueles que assinaram o GATT se comprometem a respeitar um 

código de conduta: não realizar mais restrições quantitativas aos intercâmbios; não 

                                                                                                                                            
demais. Os países europeus, por sua parte, sem indústrias, necessitavam meios para 

proteger seus setores em dificuldades. Herrero afirma que o caráter extraordinariamente 

exigente da Carta se converteu no obstáculo mais importante para a OIC. Grupos de opinião 

dos Estados Unidos, articulados com o Partido Republicano, se opuseram com grande 

firmeza à ratificação da Carta de Havana, porque entendiam que esse caráter constituía uma 

ameaça para o livre jogo das forças de marcado e limitava a autonomia da administração 

norte-americana em matéria de política comercial. In: HERRERO, Luis Fernando Lobejón. El 

Comercio Internacional. Madrid: Ediciones Akal S.A., 2001. p.30. 
54 Esta regra, habitual nos acordos comerciais celebrados na segunda metade do Século 

XIX, está no artigo primeiro do GATT, que estabelece que qualquer vantagem, favor, 

privilégio ou imunidade concedida por uma parte contratante a um produto originário de outro 

país ou destinado a este será concedido imediata e incondicionalmente a todo produto 

similar originário de todas as demais partes contratantes. 
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praticar o dumping, outorgar igualdade de tratamento a todos os membros e deter as 

subvenções à exportação. 

O campo de aplicação do GATT se limita às mercadorias, excluindo os serviços 

e os intercâmbios de produtos agrícolas se regem por normas especiais, o mesmo 

para os produtos têxteis.  

Em resumo, o GATT possui uma tripla função: fixar as regras de boa conduta 

comercial; organizar as conferências para liberalizar mais amplamente os 

intercâmbios (reduzindo os impostos de aduana e estudando a aplicação do pacto a 

outros temas, como os serviços) e sancionar aos membros que não respeitem as 

regras do jogo. 

A transitoriedade do GATT foi minorada em 1994, com o fim da Ronda Uruguai, 

a maior negociação internacional jamais empreendida (1986-1994), e quando se 

criou a Organização Mundial do Comercio (OMC), através da Ata Final ou Tratado 

de Marrakech. A OMC proporcionava, assim, o substrato institucional que faltava ao 

comércio internacional e, de certa forma, representava um retorno à intenção 

original, com a OIC55. 

A OMC é, hoje, o único organismo internacional que se ocupa das regras sobre o 

comércio internacional tendo como propósito o de “assegurar que as correntes 

comerciais circulem com a máxima facilidade, previsibilidade e liberdade possível”. E 

sua atuação se baseia em acordos internacionais que seguem o objetivo de 

liberalizar cada vez mais o comércio internacional, aplicando às atividades possíveis 

o princípio da livre concorrência e as leis de mercado.  

                                                 
55 Por quase meio século a regulação do comércio internacional foi representada por um 

simples acordo multilateral, sem a presença de uma “organização” nem membros desta, 

senão por umas “partes contratantes”. Isso nos ajuda a compreender por que a falta de 

consistência e reconhecimento de numerosas exceções sobre os princípios de caráter geral 

do GATT. 
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2.4.2 O dumping social e a cláusula social 

Segundo Buhour, em 1949 as Nações Unidas denunciaram em um documento 

intitulada “Os preços relativos das exportações e importações dos países 

subdesenvolvidos” a desigualdade das relações comerciais entre os países 

desenvolvidos e os em desenvolvimento. As matérias primas produzidas nestes são 

vendidas a um preço muito baixo, o que permite melhorar com muita rapidez o nível 

de vida nos países industrializados 56.  

Por outro lado, a divisão internacional do trabalho em tempos de livre comércio e 

a crescente interdependência entre as economias, tem facetas mais complexas que 

os temas meramente comerciais/aduaneiros. A adoção de estratégias orientadas a 

promover as exportações nos países subdesenvolvidos, em especial nos últimos 50 

anos, sob as regras do GATT, há acentuado sua vontade de aproveitar das 

vantagens comparativas, conceito clássico do comércio internacional. 

Como um dos traços dessa vantagem para os países subdesenvolvidos é a 

disponibilidade de grandes reservas de mão-de-obra, estes países buscam que 

estas reservas rendam ao máximo, aumentando as exportações de produtos que 

dependam desta mão-de-obra barata57 . 

Assim, a chegada de determinados produtos aos mercados das economias mais 

avançadas com preços extraordinariamente baixos advertiu para a suspeita de que o 

impulso exportador dos países do terceiro mundo está embasado não somente em 

sua grande capacidade de mão-de-obra, mas que se deve, também, à condições de 

trabalho precárias, muitas vezes ao limite da escravidão. 

                                                 
56 BUHOUR, Chantal. El Comercio Internacional, del GATT a la OMC. España: Salvat 

Editores, 1996. 
57 HERRERO, Luis Fernando Lobejón. El Comercio Internacional. Madrid: Ediciones Akal 

S.A., 2001. p. 119. 
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Esta característica habitual do mercado de trabalho dos países mais pobres às 

vezes pode ser usada como uma ferramenta eficaz para aumentar as vantagens em 

suas exportações, o que representa uma forma de concorrência desleal. É o que se 

chama dumping social, e representa um dos motivos pelos quais o comércio 

internacional é apontado como fomentador do subdesenvolvimento do terceiro 

mundo. 

Tais condições, combinadas com uma legislação laboral debilitada ou não 

respeitada, são hoje apontadas como um dos grandes motivos de preocupação dos 

países desenvolvidos, que baseiam seus argumentos tanto em motivos éticos como 

econômicos. Desde o prisma ético, surge a busca por considerar os direitos laborais 

verdadeiros direitos humanos. 

De fato, no mesmo contexto de reestruturação pós-guerra e incremento do 

comércio internacional, nasce também a noção do que virão a ser chamados depois 

de “direitos humanos”, tendo como base o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Em 1948 é criada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que põe em 

evidência o papel do Estado, não só dos indivíduos, no respeito a estes direitos. Ao 

mesmo tempo, nascem as idéias de Estado de Direito e independência do Poder 

Judiciário, como uma maneira de limitar o poder do Estado e proteger eficazmente a 

dignidade de homens, mulheres e crianças. 

Com o crescimento do comércio internacional, sua conexão com os direitos 

humanos se mostra cada vez mais nítida, em especial quanto ao tema das 

vantagens comparativas no comércio e a violação dos direitos humanos, em 

especial os direitos sociais e seu uso para reduzir custos da produção. 

Não obstante, as primeiras tentativas de relacionar comércio internacional e 

direitos humanos já podem ser vistas em 1919 com a criação da OIT. Seus 

membros, ao celebrarem o tratado constitutivo, lançaram dois objetivos 
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fundamentais a alcançar: “melhorar as condições de vida dos trabalhadores e 

equilibrar a concorrência entre os países, uniformizando as condições de trabalho”. 

Portanto, começa uma busca por instrumentos capazes de fazer com que os 

direitos humanos e direitos humanos de natureza laboral sejam eficazmente 

obedecidos nos países que participam do sistema mundial de comércio. 

Porém, se em um princípio estas preocupações parem ser de todo justificadas, 

há muitas dúvidas na hora de decidir que direitos deveriam ser garantidos em todos 

os países e que legitimidade têm a este respeito as economias desenvolvidas. 

Ademais, se os países subdesenvolvidos produzem a um custo muito mais barato 

que os desenvolvidos, este fato representa uma grande vantagem no mundo do 

comércio. 

E dessa forma, o mercado se encontra diante de um impasse, entre ampliar cada 

vez mis o comércio internacional, incentivando a concorrência, e a permissão de 

usar qualquer ferramenta para obter vantagens. 

Ademais o dumping social é também apontado como a causa fundamental do 

deterioro sofrido pelo emprego nos países desenvolvidos desde começos dos anos 

setenta, que se reflete no aumento das taxas de desemprego (especialmente na 

Europa ocidental) e da forte redução de salários. 

Desta discussão entre estabelecer limites éticos à concorrência, ou seja, tentar 

aclarar uns contornos à atuação dos contratantes internacionais, vem a 

necessidade, apontada pelos países desenvolvidos, de que sejam obedecidas umas 

normas mínimas de trabalho, que se refletem no respeito aos direitos humanos e 

reduziria a vantagem dos países subdesenvolvidos na concorrência internacional. 

Da busca por uma ferramenta capaz de pressionar os países que mantêm uma 

legislação menos rígida em matéria laboral, é que se tenta estabelecer um vínculo 
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entre o acesso aos mercados e as condições laborais, através de uma cláusula 

social58. 

Segundo Rozas, na década de setenta já se podem encontrar algumas tentativas 

de incorporar-se uma cláusula social aos contratos internacionais de comércio. Em 

1976, a International Textile, Garment and Leather Worker’s Federation exigiu a 

incorporação de uma cláusula ao GATT, mas não obteve sucesso. Em 1981 e 1986 

houve propostas por parte dos sindicatos para incluir-la nos protocolos de extensão 

do Acordo Multifibras (AMF), que tampouco se concretizaram59 . 

De fato, o problema do dumping social, ainda no âmbito do GATT havia 

provocado algumas tentativas de conectar formalmente comércio internacional e 

normas laborais. Em 1987 e 1990 o Governo dos Estados Unidos planteia a criação 

da cláusula social pelo GATT, o que foi reiteradamente rechaçado pelos países 

subdesenvolvidos (Ásia, África, América Latina y Caribe).  

                                                 
58 Desde antes que se finalizasse a Ronda Uruguai, vários países com interesse no comércio 

internacional sugeriram que a nova OMC estabelecesse um conjunto de normas justas e 

uniformes em nível mundial para que a diversidade das condições laborais não entrasse em 

choque com o comércio internacional. Como até agora não existe uma regulamentação 

multilateral no âmbito da OMC, se vêm tentando remediar a situação através da cláusula 

social, uma cláusula que se pretende inserir nos tratados internacionais, de caráter bilateral. 

Uma vez aceita, a cláusula permitiria a aplicação de sanções aos países exportadores de 

bens produzidos a baixo custo social (cláusula negativa), por exemplo, proibir a importação 

de tal mercadoria, ou , de outra maneira, beneficiar ao país que a cumpra, dando-lhe um 

acesso mais favorável ao mercado internacional (cláusula positiva). ROZAS, José Carlos 

Fernández. Sistema del Comercio Internacional. 1ª ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2001. p. 

55. 
59 ROZAS, José Carlos Fernández. Sistema del Comercio Internacional. 1ª ed. Madrid: 

Civitas Ediciones, 2001. p.55. 
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A última tentativa, antes da criação da OMC foi ao final de 1993, quando França 

e Estados Unidos pretendiam incluir, na declaração final da Ronda Uruguai, uma 

referência ao tema60. 

O que seria o conteúdo de ditas cláusulas sociais muda de acordo com a 

posição que adote o país, seguindo uma visão americana ou européia. Em princípio, 

seriam os chamados “estándares laborais”, ou seja, normas mínimas de proteção ao 

trabalhador, erigidas ao nível de direitos humanos61.  

2.4.3 A Relação OMC X OIT 

Segundo a própria OMC, em sua página web, “nenhum tema suscita entre os 

países-membros da OMC um debate tão intenso como o de comércio e normas 

fundamentais de trabalho62.” 

Os Estados Unidos e quase todos os demais países desenvolvidos que pedem a 

criação da cláusula social defendem que seja a OMC a organização que deverá ditar 

quais os estándares laborais poderiam constituir-se em cláusulas sociais. Seria 

também a OMC o organismo internacional mais adequado para atuar como árbitro 

nos conflitos sobre o tema, e seus países-membros seriam os responsáveis na 

execução das decisões. 

Não obstante, os países subdesenvolvidos defendem que o fato de atingir umas 

condições de trabalho equivalentes a dos países desenvolvidos resulta de um 

desenvolvimento interno, não de sanções comerciais isoladas. Dessa maneira, o 

                                                 
60 ROZAS, José Carlos Fernández. Sistema del Comercio Internacional. 1ª ed. Madrid: 

Civitas Ediciones, 2001. p. 56. 
61 Estão representadas pela Declaração da Organização Internacional do Trabalho – OIT – 

sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, de 1998. São os seguintes direitos e 

princípios estabelecidos por Convenções da OIT ratificadas por grande parte dos países: a 

liberdade de sindicalização (Convenção Nº 87), proibição do trabalho forçado (Convenções 

Nº 29 y 105), eliminação do trabalho infantil (Convenção Nº 138), a não-discriminação na 

contratação (Convenção Nº 100 y 111) e direito à negociação coletiva (Convenção Nº 98). 
62 Ver http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/brief_s/brief16_s.htm  
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foro adequado para resolver questões acerca de desobediência a normas mínimas 

de trabalho deve ser a OIT, através de suas convenções e recomendações, não a 

OMC63. 

A questão da cláusula social demanda, ademais, uma especial atenção no que 

se refere a que uma vez implementada, represente uma verdadeira intromissão nos 

assuntos internos dos países em desenvolvimento, podendo, inclusive, macular a 

um dos elementos constitutivos do conceito de “Estado”, sua soberania64. 

Apesar do importante debate sobre esse tema, deve-se ressaltar que, até hoje 

as normas de trabalho não estão sujeitas a nenhum regulamento no âmbito da 

OMC. Nas sucessivas Conferencias da OMC, foi acordado que o tema “trabalho” em 

nível de normas internacionais, é de competência exclusiva da OIT. 

Para demonstrar a dimensão do que representa o problema do trabalho infantil 

nos dias atuais, que vem levando, como se mostrou neste capítulo, a uma busca por 

ferramentas para combatê-lo até mesmo em nível internacional, como a cláusula 

social, a seguir é trazido um estudo de caso sobre o trabalho infantil no Brasil e, 

mais especificamente, na Região Metropolitana do Recife, ademais de apresentar os 

                                                 
63 Na Conferência Ministerial da OMC em Seattle, celebrada de 30 de novembro a três de 

dezembro de 1999, o então Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, tentando sensibilizar 

a opinião pública na defesa da criação da cláusula social e justificando as barreiras 

protecionistas do mercado interno norte-americano, acusou o Brasil de usar abertamente da 

mão-de-obra infantil no setor de calçados. No entanto o Governo Brasileiro se mostrou 

taxativo na sua posição em contra da implementação das cláusulas sociais, apesar da 

pressão internacional. 
64 Assim dispõe Esther Barbé: “los elementos constitutivos del estado moderno son tres: 

território, población y gobierno, com autoridad para gobernar sobre los otros dos. 

Jurídicamente, el estado se diferencia de cualquier otro actor porque goza de un status legal 

único, goza de soberanía. Lo que diferencia as estado de cualquier otro actor y lo que iguala 

a los estados entre sí. En términos jurídicos, todos los estados son iguales, en tanto que 

todos son soberanos”. In: BARBÉ, Esther. Relaciones internacionales. Madrid: Editorial 

Tecnos S.A., 1995, p. 126. 
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principais programas e instituições que vêm buscando erradicar o uso da mão-de-

obra infantil no país. 
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Capítulo 3 

Estudo de caso - o trabalho infantil no Brasil e na Região Metropolitana 

do Recife 

 

Sumário: 3.1 A representatividade da mão-de-obra infantil no Brasil; 
3.2 Ações de combate ao trabalho infantil; 3.2.1 O Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; 3.2.2 O 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 3.3 Análise de 
dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: 
PNAD 1999 na Região Metropolitana do Recife 
 

 

3.1 A representatividade da mão-de-obra infantil no Brasil 

Com a abolição da escravatura e a chegada dos imigrantes para trabalhar, 

principalmente nas indústrias que nasciam, não se cria qualquer distinção entre 

adultos e crianças, seguindo os moldes europeus. Posteriormente, como resultado 

das reivindicações da classe operária por melhores condições de trabalho nas 

fábricas, a partir de 1891 começa-se a regulamentar o trabalho de crianças, que 

culminou com a edição do Código de Menores, em 12 de outubro de 192765. 

Nos dias atuais, até a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, 

a idade mínima para o trabalho era de 14 anos, salvo para o aprendiz. A partir de 

então, continua a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

18 anos, mas a idade mínima para o trabalho passa a ser de 16 anos e de 14 anos 

para a aprendizagem. 

No entanto, apesar do avanço da legislação e da implementação de programas 

visando a erradicação do trabalho infantil, a mão-de-obra de crianças e adolescentes 

                                                 
65 Entretanto o Código de Menores só entrou em vigor dois anos depois de sua promulgação, 

vez que foi impetrado um habeas corpus visando suspendê-lo, justificado pelo fato de que o 

Código interferia no direito da família em decidir sobre o que é melhor para seus filhos. In: 

GRUNSPUN, Haim. O Trabalho das Crianças e dos Adolescentes. São Paulo, LTr, 2000, 

p.53. 



 68 

em idades inferiores ao mínimo legal é amplamente utilizada no Brasil, não apenas 

nas zonas rurais, onde assume maiores e piores proporções, bem como nas zonas 

urbanas.  

Tais relações de trabalho, em geral, não obedecem às normas jurídicas vigentes, 

dão-se na clandestinidade, em setores de difícil acesso à fiscalização, não sendo, 

em princípio, objeto de amparo legal, ademais de ferir expressamente norma 

constitucional. 

Relevante ressaltar, ainda, que é justamente nesta parcela de trabalhadores que 

as relações de trabalho assumem as piores formas, além de total desobediência às 

normas mínimas de proteção ao trabalho, como limitação de jornada, assinatura da 

carteira profissional e normas de segurança e higiene do trabalho. 

Anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – realiza a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD66 – que comprovou a 

existência de cerca de 7,7 milhões de crianças e adolescentes67 entre 5 e 17 anos 

de idade trabalhando no Brasil no ano de 1998. 

A PNAD é um sistema de pesquisas domiciliares que foi implantado 

progressivamente no Brasil a partir de 1967 tendo como finalidade a produção de 

informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. 

Este sistema de pesquisas por amostra de domicílios investiga diversas 

características socioeconômicas da população brasileira, sejam de caráter 

                                                 
66 No desenvolvimento do presente estudo, utilizamos o CD-ROM de microdados da PNAD 

1999 e alguns dados comparativos de pesquisas de anos anteriores. 
67 É utilizado o termo trabalho infantil para toda a forma de prestação de atividade laboral latu 

sensu, não necessariamente relação de emprego, prestada por crianças e/ou adolescentes. 

Para determinar que são crianças e adolescentes, seguimos o disposto no art. 2° do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei N° 8.069/90, verbis: considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 
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permanente nas pesquisas, como as características gerais da população, educação, 

trabalho, rendimento e habitação, sejam com periodicidade variável, como as 

características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e outros 

temas que são incluídos no sistema de acordo com as necessidades de informação 

para o País. 

Os dados da PNAD de 1999 confirmavam, entretanto, uma tendência a diminuir 

o trabalho infantil na faixa etária de 10 a 17 anos, que apresentou uma redução de 

27% para 26% sobre o número de crianças e adolescentes que desempenhavam 

uma atividade laboral.  

Apesar da sensível melhora nos dados, são números bastante significativos, não 

só pela proibição legal do trabalho infanto-juvenil, bem como o que representa em 

termos de prejuízos físicos e psicológicos a que estes menores estão expostos. 

Segundo a PNAD, a faixa etária mais representativa no desempenho de 

atividade laboral é na idade acima dos 14 anos, influenciando a idade em outras 

características. Por exemplo, crianças e adolescentes de 10 a 13 anos trabalham, 

sobretudo, em atividades agrícolas nas zonas rurais. O trabalho agrícola diminui 

sensivelmente na medida em que a idade aumenta, passando a predominar o setor 

de serviços68.  

O que se constata é que nas zonas rurais, aproximadamente 77% do trabalho 

infantil consiste em atividades não remuneradas, sobretudo na agricultura, mas 

também se apresenta em outras atividades produtivas de natureza doméstica, 

incluindo a produção para consumo próprio.  

                                                 
68 Entre 1992 e 1998 não se nota grandes mudanças na proporção de crianças e 

adolescentes trabalhando nas diversas atividades. Dentro de uma tendência geral de 

redução do número de crianças e adolescentes trabalhadores, houve uma pequena 

diminuição na proporção dos que trabalham em atividades agrícolas (- 0.75%) e serviços (-

1.30%), e um aumento na proporção dos que trabalham na indústria (+2.58%). 

SCHWARTZMAN, Simon Trabalho infantil no Brasil. Brasília: OIT, 2001, p. 8. 
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Nas zonas urbanas, o que predomina é o emprego informal, aparecendo também 

um número bastante significativo de crianças e adolescentes trabalhando em 

atividades domésticas não remuneradas (15.8%).  

Segundo a PNAD o trabalho não domiciliar e não remunerado predomina nas 

zonas rurais das Regiões Nordeste e Sul ocupando, respectivamente, 65,4% e 

67,9% das crianças e adolescentes que trabalham. No entanto, o emprego informal 

é traço predominante nas regiões metropolitanas do Sudeste e do Centro-Oeste, 

mas também é observado nas zonas menos desenvolvidas das Regiões Norte e 

Nordeste 69. 

Quase todo o trabalho não remunerado é feito por trabalhadores rurais. Os 

empregados informais, remunerados, mas sem carteira de trabalho, se dispersam 

em diversos tipos de atividades. As principais são as de balconista, de ajudante de 

pedreiro e de serviços domésticos gerais.  

No serviço doméstico podem também ser também babás, diaristas, atendentes e 

cozinheiras. O emprego formal, quando ocorre é, sobretudo, nas atividades de 

balconista, contínuo e serviços domésticos gerais.  

O trabalho domiciliar não remunerado também é muito disperso e se concentra 

nos cargos de balconista e de vendedor ambulante. Em contrapartida, as principais 

atividades por conta própria são como ajudantes, ambulantes e agricultores. 

                                                 
69 Cerca de 80% das crianças e adolescentes que trabalham, desempenham atividade em 

zona rural. Em termos de Grandes Regiões, a maioria se concentra na atividade rural, mas 

esse predomínio é muito mais acentuado nas Regiões Nordeste e Sudeste que nas demais. 

Na Região Norte, apesar dos dados da PNAD limitarem-se à área urbana, predomina a 

presença do trabalho infantil nas atividades rurais, havendo grande participação no trabalho 

doméstico, como balconistas e ajudantes. Essas categorias são também predominantes, ao 

lado do trabalho rural, nas demais regiões do país. Os homens se concentram no trabalho 

rural (76,35%), enquanto as mulheres, ainda que a atividade mais freqüente seja também a 

agricultura, continuam a dedicar-se significativamente ao serviço doméstico (1,83%). 

SCHWARTZMAN, Simon. Trabalho infantil no Brasil. Brasília: OIT, 2001, p. 10. 
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Relevante ressaltar que o trabalho para consumo próprio é predominantemente 

rural. 

A remuneração das crianças e adolescentes que trabalham depende das 

atividades que exercem e de outros fatores, como idade, sexo e região em que 

vivem. Na média, o rendimento obtido é aproximadamente o de um salário mínimo.  

O emprego formal é o que paga melhor e, ao contrariando ao que comumente 

acontece em outras faixas etárias, as mulheres que estão nesse grupo ganham mais 

do que os homens. O trabalho informal paga pouco, e as crianças e adolescentes 

que trabalham por conta própria não chegam a receber sequer um salário mínimo 

mensal. 

Ressalte-se que é exatamente quanto ao rendimento que se observa uma das 

piores características do trabalho infantil, que é a quase escravidão. Quanto menor a 

idade, menor o rendimento. Em 1998, 88% das crianças de 10 anos que 

trabalhavam não recebiam qualquer remuneração e a média dos ganhos de quem 

recebeu é de aproximadamente R$ 40,00. Aos 17 anos, a proporção de pessoas 

trabalhando sem rendimentos caiu para 40%, e a renda chegou a R$ 155,00. 

A questão da remuneração é também influenciada pela região em que vivem as 

crianças e adolescentes que trabalham, e se a atividade que desempenham se dá 

em zonas rurais ou metropolitanas. Segundo a PNAD, o maior ganho médio nas 

áreas metropolitanas da Região Sudeste é de R$ 193,00; o menor, na área rural do 

Nordeste, é de três vezes menos: R$ 69,00. Assim, ganham mais as crianças e 

adolescentes que trabalham na Região Sudeste, e nas áreas metropolitanas. 

Isso se explica, em parte, pelo fato de que, no que se refere aos ramos de 

atividade, os serviços, a indústria e outras atividades urbanas pagam mais do que as 

atividades rurais. Ademais, nestas atividades os homens ganham, na média, um 

pouco mais do que as mulheres.  Elas ganham mais do que os homens na indústria 
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de transformação e nos setores de transporte, comunicações, comércio de 

mercadorias e outros, provavelmente por exercerem funções de natureza 

administrativa70.  

No que se refere à quantidade de horas de trabalho desenvolvidas pelas 

crianças e adolescentes, se pode determinar tanto em função da idade, quanto pelo 

do tipo de atividade desempenhada.  

Para as crianças de menos de dez anos, a média semanal é inferior a 15 horas, 

ou seja, cerca de três horas por dia útil. O total de horas semanais é de cerca de 20 

horas ao redor dos 10 anos, e evolui até cerca de 40 horas semanais, ou oito horas 

diárias, para o grupo de 17 anos.  

O emprego doméstico é o que mais absorve as crianças (do sexo feminino, na 

grande maioria dos casos), seguido do emprego formal, em contraste com o trabalho 

para o próprio consumo, que não chega a consumir a metade do tempo útil, e o 

trabalho não remunerado, domiciliar ou não, que fica por volta das 25 horas 

semanais.  

A comparação das horas trabalhadas nas regiões metropolitanas com as regiões 

urbanas e rurais mostra que o trabalho no campo tende a absorver menos tempo 

que nas cidades. Ditos dados sugerem que a exploração mais acentuada do 

trabalho de crianças e adolescentes não está centrada na atividade não 

remunerada, mas sim no serviço doméstico e no emprego formal. 

Quanto à escolaridade e sua relação com o trabalho, nota-se, como se poderia 

prever, uma relação inversamente proporcional71.  

                                                 
70 Outro dado relevante é o resultante da combinação entre anos de estudo e idade das 

crianças e adolescentes, que resulta em cerca de 20% da variação nos rendimentos.o que 

demonstra que o domicílio e o tipo de atividade são as variáveis que determinam os ganhos 

auferidos pelas crianças e adolescentes. 
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Aos 17 anos, a defasagem dos que trabalham é um ano maior que a dos que 

não trabalham. Mais grave do que a defasagem, entretanto, é o fato de, aos 17 

anos, 32% dos jovens já não freqüentarem mais a sala de aula; entre os que 

trabalham, essa percentagem chega a 40%.  

Neste grupo quase todos os jovens já sabem ler e escrever, mas é bastante 

provável que o conhecimento efetivo da língua e de outros conteúdos seja muito 

menor para os jovens que abandonam a escola ou ficam atrasados em relação a 

seu grupo de idade.  

Em relação ao impacto do tipo de trabalho sobre a freqüência à escola, a pior 

situação é a dos que se dedicam ao trabalho agrícola e às atividades de transportes 

e comunicações, que são essencialmente urbanas. Em contrapartida, as 

modalidades mais informais de trabalho e o trabalho domiciliar não remunerado não 

parecem afetar significativamente o acesso do jovem à escola.  

Apesar do fomento ao acesso à escola nos últimos anos, a situação ainda é 

extremamente precária nas regiões rurais, sobretudo para as séries mais 

adiantadas. Mesmo quando as escolas existem, normalmente funcionam em 

condições bastante precárias, não só no que se refere aos professores, bem como 

ao espaço físico, além da dificuldade de acesso ao local da escola.  

Seja por motivos culturais, sociais ou de acessibilidade, o que se observa, pelos 

dados da PNAD é que um grande número de jovens abandona a escola quando se 

aproxima dos 14 anos. A partir daí, surge mais latente a necessidade de trabalhar, 

evitando, inclusive, o ócio ou a marginalidade. E surge uma pergunta: a proibição de 

trabalhar aos menores de 16 anos condiz com a realidade brasileira? 

                                                                                                                                            
71 Note-se que a defasagem idade-série é uma característica da educação brasileira. Aos 17 

anos, quando os jovens deveriam estar concluindo o curso de ensino médio, eles estão, em 

média, com um atraso de 2,7 anos, ou seja, estão concluindo a oitava série do ensino básico.  
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3.2 Ações de combate ao trabalho infantil 

3.2.1 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA 

Foram escolhidas como exemplo de ferramentas utilizadas pelo Brasil no 

combate ao trabalho infantil, as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA – e do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, este apresentado no próximo item. 

Através da promulgação da Lei N° 8.242/91 foi criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – que integra o conjunto de 

atribuições do Presidente da República e é responsável por deliberar e fiscalizar as 

políticas de atenção a crianças e adolescentes no Brasil.  

O CONANDA é integrado por representantes do Poder Executivo, assegurada a 

participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas na área de ação 

social, justiça, educação, saúde, economia, trabalho e previdência social e, em igual 

número, por representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional 

em defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

As diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho são um conjunto de 

instruções que irão direcionar os procedimentos nas áreas das políticas sociais e de 

temas focais que orientarão a organização, a articulação, o desenvolvimento e a 

avaliação de programas executados pelos órgãos governamentais e pela sociedade 

civil nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer, além 

das ações especiais, para os três eixos temáticos principais: trabalho infanto-juvenil, 

violência e exploração sexual e adolescente autor de ato infracional. 

Quanto à questão do combate ao trabalho infantil, o CONANDA estabelece que, 

devido à sua complexidade, é um problema que demanda um enfrentamento a partir 
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de uma perspectiva histórica da evolução de valores sociais e de sistemas de 

produção. Daí a necessidade do envolvimento dos diferentes setores da sociedade, 

como os sindicatos, os empresários, as organizações internacionais, os setores de 

fiscalização do Ministério e Secretarias Estaduais de Trabalho. 

Para o período entre os anos de 2001 e 2005, o CONANDA elegeu como diretriz 

garantir uma política de erradicação do trabalho infantil e de proteção do trabalho do 

adolescente. Para tanto, estabelece como estratégias72:  

1. assegurar que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI seja 

ampliado e fomentar a continuidade desse labor no combate de toda e 

qualquer forma de trabalho infantil; 

2. assegurar que as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Combate 

ao Trabalho Infantil sejam implantadas; 

3. propor à Câmara Federal projeto de lei para regulamentação do trabalho 

educativo, previsto no Artigo 68 do ECA; 

4. acompanhar e assegurar a política nacional do trabalho do aprendiz, nos 

termos do novo contrato de aprendizagem; 

5. garantir e assegurar os direitos do trabalhador adolescente maior de 16 

anos de idade; 

6. exigir a ampliação e a regularidade da fiscalização do trabalho infantil e na 

proteção do trabalho do adolescente; 

                                                 
72 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. Diretrizes 

nacionais para a política de atenção integral à infância e à adolescência – 2001-2005. 

Ministério da Justiça, Secretaria de Estados dos Direitos Humanos, Departamento da 

Criança e do Adolescente. Brasília, outubro de 2000. 
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7. propor mecanismos para que os recursos advindos de multas pela 

exploração do trabalho infantil e/ou irregularidade no trabalho do 

adolescente sejam revertidos aos Fundos da Infância e Adolescência; 

8. assegurar que os programas de capacitação e treinamento de 

adolescentes para o mercado de trabalho sejam integrados com a área de 

educação; 

9. assegurar a implementação da política nacional de apoio ao jovem no 

acesso ao primeiro emprego; 

3.2.2 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

Na década de noventa, como conseqüência da ratificação, pelo Brasil, da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, da 

participação voluntária do país no Programa Internacional para a Eliminação do 

Trabalho Infantil – IPEC da OIT e da ratificação das diversas convenções desta 

organização, pertinentes ao trabalho infantil, surgiu a necessidade da criação de um 

programa que buscasse combater, efetivamente, o uso da mão-de-obra infantil no 

Brasil. 

Nasce, então, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil, em 29 de novembro de 1994, contando com a participação de organizações 

governamentais, sindicatos, empresariado e de organizações não-governamentais, 

tendo apoio técnico e financeiro da OIT e do Fundo das Nações Unidas para a 

Criança e o Adolescente - UNICEF. 

O Fórum surgiu da necessidade de se promover uma melhor articulação entre as 

diversas organizações capazes de atuar na área de eliminação do trabalho infantil, 

em decorrência de um número significativo de denúncias sobre a exploração laboral 

de crianças e adolescentes, em situações no mais das vezes desumanas e 

degradantes.  
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Tem como objetivo sensibilizar e mobilizar novos parceiros na busca de esforços 

com o fim de intervir, de forma organizada, nas situações onde se constate a 

presença do trabalho infantil no Brasil. 

Ademais, a política do Governo Brasileiro para o combate ao trabalho infantil 

assenta-se num conjunto de programas previstos no Plano Plurianual – 2000/2003, 

dentre os quais se destacam programas de renda mínima, geração de emprego e 

renda, qualificação profissional e, em especial, o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil integra-se ao conjunto de ações 

realizadas no âmbito do Governo Federal pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, 

Previdência e Assistência Social, Educação e Desporto, Integração Nacional, Saúde 

e Justiça, sob o acompanhamento da Casa Civil da Presidência da República, como 

também às articulações promovidas pelo Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil, geridos pelas três esferas de governo. 

Os objetivos específicos do Programa são: 

a) mobilizar a sociedade, comprometendo-a com o desenvolvimento integral 

da criança e do adolescente, por meio da remoção dos fatores básicos 

que levam ao engajamento no trabalho precoce;  

b) possibilitar o acesso, a permanência e o sucesso na manutenção das 

crianças e adolescentes na escola, mediante a concessão de uma 

complementação mensal de renda – Bolsa Criança Cidadã – às famílias 

com filhos na faixa etária de 7 a 14 anos; 

c) proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas por meio da 

oferta de ações sócio-educativas; 

d) fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da 

criança e do adolescente, por meio de atividades culturais, desportivas e 
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de lazer no período complementar ao da jornada do ensino regular – 

Jornada Ampliada;  

e) estimular mudanças de hábitos e atitudes, buscando a melhoria da 

qualidade de vida das famílias, numa estreita relação com a escola e a 

comunidade;  

f) estabelecer parcerias com agentes públicos que garantam ações de 

caráter intersetorial, principalmente no que diz respeito à oferta de 

programas e projetos de geração de trabalho e renda, como formação e 

qualificação profissional de adolescentes e adultos, assessoria técnica e 

crédito popular; 

Dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é da competência do 

Ministério do Trabalho e Emprego, um conjunto de ações que consistem em 

fiscalizar e mapear os focos de trabalho infantil; promover estudos e pesquisas 

sobre o trabalho infantil e seus impactos; edição e distribuição de publicações; 

promoção de eventos para sensibilização da sociedade; e realização de campanha 

nacional que enfoque a importância do combate ao trabalho infantil 73.  

A principal atuação do Ministério do Trabalho e Emprego se traduz na 

fiscalização repressiva – de competência do Auditor-Fiscal do Trabalho. Este tipo de 

fiscalização tem como finalidade a retirada imediata das crianças do trabalho, de 

acordo com a Constituição Federal e legislação pertinente.  

                                                 
73 O Ministério do Trabalho e Emprego atua diretamente no combate ao trabalho infantil por 

intermédio dos Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 

Adolescente – GECTIPA – constituídos no âmbito de cada Delegacia Regional do Trabalho, 

em todas as Unidades da Federação. Cada grupo atua no combate ao trabalho ilegal de 

crianças e na regularização do trabalho de adolescentes. Aos GECTIPA também compete a 

promoção de ações de caráter educativo, visando sensibilizar os diversos atores sociais 

sobre o trabalho infantil, tendo como finalidade atingir tanto as comunidades nas quais se 

verifique a incidência de trabalho infantil, como a viabilização de novas parcerias. Fonte: 

http://www.mte.gov.br.  



 79 

Entretanto, justamente nos setores onde mais se utiliza a mão-de-obra infantil, 

como visto anteriormente – na informalidade, no regime de economia familiar, em 

trabalho doméstico, etc. – é onde a atividade repressiva do Auditor-Fiscal do 

Trabalho encontra maiores entraves.  

Daí a busca por criar parcerias com outros órgãos governamentais e entidades 

ligadas à questão do trabalho infantil, a fim de encontrar soluções que efetivamente 

garantam a solução do problema, mantendo as crianças afastadas do trabalho, e 

que possam freqüentar regularmente a escola.  

Entre os principais parceiros do Ministério do Trabalho e Emprego estão o 

Ministério da Previdência e Assistência Social, o Ministério Público do Trabalho, os 

Fóruns Nacional e Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, os 

sindicatos, os Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente, além 

de organizações não-governamentais especializadas. 

O Ministério da Previdência e Assistência Social, por sua vez, desenvolve duas 

ações básicas no âmbito do PETI: a concessão da Bolsa Criança Cidadã para as 

famílias que retirarem suas crianças do trabalho e as mantiverem na escola; e o 

programa de jornada escolar ampliada74. 

                                                 
74 A Bolsa Criança Cidadã tem o valor de R$ 25,00 na área rural e até R$ 40,00 na área 

urbana, por criança ou adolescente, e sua distribuição tem obtido ótimos resultados no país. 

A Secretaria de Inspeção do Trabalho edita, periodicamente, um Mapa de Indicativos do 

Trabalho da Criança e do Adolescente, contendo as atividades, os municípios e as condições 

em que trabalham as crianças e os adolescentes encontrados pela fiscalização. Com base 

nesse mapeamento, são selecionados os locais e atividades onde será feita a distribuição da 

Bolsa Criança Cidadã, para famílias que retiram suas crianças e adolescentes de 7 a 14 

anos do trabalho, mantendo-os na escola e também participando de atividades educacionais 

adicionais no âmbito da jornada escolar ampliada. 
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3.3 Análise de dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios: PNAD 1999 na Região Metropolitana do Recife75 

Apresenta-se uma breve análise sobre o trabalho de indivíduos entre 10 e 16 

anos na Região Metropolitana do Recife, como forma de demonstrar a 

representatividade do trabalho de menores nesta região e alguns fatores que 

influenciam a probabilidade de uma criança trabalhar ou não.  

Como fonte de dados, foi utilizado o CD-ROM de microdados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 1999 – PNAD – do IBGE. Para a leitura e 

análise destes dados foram utilizados os programas Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS – e Stata. 

Usaram-se as seguintes variáveis: 

trab10: pessoas de 10 anos ou mais de idade que trabalham ou não; 

renda 5: valor do rendimento mensal familiar (inclusive agregado); 

sexo: masculino e feminino; 

estuda: pessoas que frenqüentam escola ou creche; 

idfaixas: idade das pessoas por faixas. Foi escolhida a faixa etária de 10 a 16 

anos vez que as observações em idades inferiores eram estatisticamente não-

significativas. 

A PNAD considerou como trabalho em atividade econômica o exercício de: 

a) ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios 

(moradia, alimentação, roupas etc.) na produção de bens e serviços; 

                                                 
75 Estudo elaborado com a colaboração dos Professores da UFPE Getúlio Amaral 

(Departamento de Estatística) e Katarina Campelo (Departamento de Economia). 
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b) ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios (moradia, alimentação, 

roupas etc.) no serviço doméstico; 

c) ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, desenvolvida 

durante pelo menos uma hora na semana: 

- em ajuda a membro da unidade domiciliar que tivesse trabalho como: 

empregado na produção de bens primários (que compreende as atividades da 

agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça, pesca e 

piscicultura), conta-própria ou empregador; 

- em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo; ou 

- como aprendiz ou estagiário; 

d) ocupação desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana: 

- na produção de bens, do ramo que compreende as atividades da agricultura, 

silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à própria 

alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar; ou 

- na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias 

(exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o próprio uso de pelo 

menos um membro da unidade domiciliar. 

Portanto, no conceito de trabalho caracterizam-se as condições de trabalho 

remunerado (itens a e b); Trabalho não remunerado (item c); e Trabalho na 

produção para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso (item d). 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Região Metropolitana do Recife 

Idade Número de observações 
de 0 a 4 anos      1459 
de 5 a 9 anos      1507 
de 10 a 16 anos       2341 
acima de 17anos    10905 
Total    16212 
 
 

Idade 

Trabalho 00a04 05a09 10a16 17acima Total 
      
Ignorado 1459 1 3 1463 
Sim  25 227 5776 6028 
Não  1481 2114 5126 8721 
Total 1459 1507 2341 10905 16212 
   
 
 

Idade 
Estuda de 0 a 4 anosde 5 a 9 anos de 10 a 16anos acima de 17anos Total 
    
    
Sim 363 1327 2136 1452 5278
Não 1096 178 205 9449 10928
Total 1459 1505 2341 10901 16206
 

Idade 
Sexo de 0 a 4anos de 5 a 9 anos de 10 a 16anos acima de 17anos Total 
     
Masculino 752 746 1159 5047 7704
Feminino 707 761 1182 5858 8508
Total 1459 1507 2341 10905 16212
 

Para obter os resultados pretendidos foi utilizada a regressão logística. Este tipo 

de regressão permitiu a estimação da probabilidade de uma pessoa trabalhar ou não 

condicionada às variáveis explicativas sexo, estuda e renda. 

Nesta regressão, a varíável dependente (trab10) é binária, ou seja, assume os 

valores de 1 = sim e 0 = não. Da mesma forma as variáveis explicativas sexo 

(masculino = 1 e feminino = 0) e estuda (sim = 1 e não = 0). 

A variável renda tem valores de 0 a 999.999.999.999. 

A regressão logística obtida foi a seguinte: 
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. logit  trab10 renda5 sexo estuda if  idfaixas==16 

Iteration 0:   log likelihood =  -692.67356 

Iteration 1:   log likelihood =  -661.61922 

Iteration 2:   log likelihood =  -656.7295 

Iteration 3:   log likelihood =  -656.63069 

Iteration 4:   log likelihood =  -656.63037 

Logit estimates                                   Number of obs   = 2243 

LR chi2(3)      = 72.09 

Prob > chi2     = 0.0000 

Log likelihood = -656.63037                       Pseudo R2       = 0.0520 

trab10 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

renda 5 -.0001839   .0000938     -1.960   0.050      -.0003679 -3.29e-08 

sexo 1.012238   .1599089      6.330   0.000       .6988225 1.325654 

estuda -.9546268   .1996191     -4.782   0.000      -1.345873 -.5633806 

_cons -1.930938   2111836 -9.143   0.000       -2.34485 -1.517026 

 

A regressão acima permitiu a obtenção das seguintes conclusões: 

Probabilidade 

 Sexo        
 Feminino  Masculino  Total    
 Estuda    Trabalha  Total  
Renda Não Sim 0 1Sim não Geral  

0 0,13 0,05 0,29 0,13 0,60 0,40 1,00 
50 0,13 0,05 0,28 0,13 0,59 0,41 1,00 

100 0,12 0,05 0,28 0,13 0,59 0,41 1,00 
200 0,12 0,05 0,28 0,13 0,58 0,42 1,00 
300 0,12 0,05 0,27 0,13 0,57 0,43 1,00 
400 0,12 0,05 0,27 0,12 0,56 0,44 1,00 
500 0,12 0,05 0,27 0,12 0,56 0,44 1,00 

1000 0,11 0,04 0,25 0,11 0,51 0,49 1,00 
2000 0,09 0,04 0,22 0,10 0,44 0,56 1,00 
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Relação entre Renda e Trabalho
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A probabilidade de um fato acontecer se dá numa escala de 0 a 1. Assim, quanto 

mais o valor se aproxima de 1, maior a probabilidade de ocorrer. 

Renda: consideramos a renda familiar de R$ 200,00. Os fatos que ocorrem com 

esta renda são semelhantes aos que ocorrem com as demais. 

O aumento da renda reduz a probabilidade da pessoa trabalhar; 

Se o rendimento familiar é R$ 200,00 a probabilidade do indivíduo trabalhar é 

0.58, ao passo que se o rendimento é de R$ 2000,00 a probabilidade é de 0.44. 

Sexo e estudo: estas variáveis influenciam em muito a probabilidade da pessoa 

trabalhar. 

Se a pessoa é do sexo feminino e não estuda, esta probabilidade e 0.12; se 

estudar,  a probabilidade é de  0.05. 

Se for do sexo masculino e não estuda, esta probabilidade e 0.28; se estudar, 

esta probabilidade e 0.13. 

Pelos dados analisados vê-se que a diferença de sexo e se estuda ou não são 

fatos que podem vir a duplicar a probabilidade do indivíduo trabalhar. 
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Dessa forma, conclui-se que na Região Metropolitana do Recife o fato de 

crianças de 10 a 16 anos estudarem reduz a probabilidade de trabalhar pela metade, 

o que comprova a ligação fundamental entre estudo e trabalho, semelhante ao que 

ocorre com a questão do sexo. Se for do sexo masculino e não estuda a 

probabilidade é o dobro da apresentada para pessoas do sexo feminino. 

Uma vez demonstrada a representatividade da mão-de-obra infantil no mercado 

laboral brasileiro, é trazido no capítulo seguinte o tratamento jurídico dado pelo 

direito do trabalho no Brasil a estas relações de trabalho que, a princípio, estão 

eivadas de nulidade por incapacidade absoluta da figura que se apresenta como 

empregado, qual seja, um menor com idade inferior ao mínimo legal. 
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Capítulo 4 

O trabalho do menor perante o direito brasileiro: alternatividade oficial do 
Direito do Trabalho 

 
Sumário: 4.1 Dos atos jurídicos: existência, validade, eficácia; 4.2 
Nulidade por incapacidade do agente: particularidades do Direito do 
Trabalho; 4.2.1 A norma trabalhista e sua aplicação; 4.2.2 Nulidade do 
contrato de trabalho 4.3 Alternatividade e direito do trabalho; 4.3.1 O 
trabalho do menor à luz do direito trabalhista brasileiro; 4.3.2 A 
incapacidade do agente no direito do trabalho; 4.3.3 Decisões de 
Tribunais Regionais do Trabalho 
  

4.1 Dos atos jurídicos – existência, validade, eficácia 

Relação jurídica é o vínculo estabelecido entre sujeitos de direito, em razão do 

qual são atribuídos poderes e deveres, que são os efeitos jurídicos decorrentes 

desta vinculação.  

O conceito de relação jurídica, conforme leciona Lourival Vilanova, é um dos 

conceitos fundamentais do Direito, não sendo particular de qualquer ramo em 

especial, sendo o seu estudo, de forma genérica, parte da Teoria Geral do Direito76. 

Continua o emérito Professor Lourival Vilanova: 

“Preocupou o ensaio a destacar, no dado da experiência: a) a norma incidente; 

b) o fato que pela incidência (de seu descritor ou hipótese fática) o faz fato 

jurídico; c) os efeitos jurídicos (eficácia, em sentido técnico-dogmático, nada 

tendo a ver com o uso técnico da teoria kelseniana), que são status de pessoas, 

qualificações de coisas, situações jurídicas, direitos, deveres, poderes/sujeições, 

tudo o que descabe no conceito restrito de direitos e deveres subjetivos77”. 

                                                 
76 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no Direito. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2000, p. 238. 
77 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no Direito. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2000, p. 241. 
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Para que este vínculo entre sujeitos venha a existir, modificar-se ou extinguir-se, 

torna-se necessária a ocorrência de um acontecimento capaz de gerar tais efeitos. 

Este acontecimento é chamado, na teoria jurídica, de fato jurídico. 

Jurídico é, portanto, a qualidade que se atribui a um fato que traz no seu bojo a 

aptidão de produzir efeitos jurídicos, que é atribuído ao fato através de previsão 

normativa, ou seja, fato jurídico é aquele previsto na norma78. 

Segundo Lourival Vilanova, o conceito de fato jurídico é um “conceito-limite”. Se 

a norma não incide no fato, atribuindo-lhe efeitos jurídicos, o fato é juridicamente 

neutro, juridicamente irrelevante. Dessa forma, o juízo de relevância para o mundo 

jurídico é um juízo de valoração que o sistema jurídico faz dos fatos 79. 

Fato jurídico é, portanto, um acontecimento provindo da atividade humana ou de 

fatos naturais, capaz de gerar conseqüências na esfera jurídica, bastando, para isso, 

que o direito incida sobre estes, atribuindo-lhes efeitos. 

Quanto ao ato jurídico,80 o Direito Brasileiro exige, para sua validade, que este 

possua agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

                                                 
78 VENCELAU, Rose Melo. O negócio jurídico e suas modalidades. In: A parte geral do novo 

Código Civil: Estudos na perspectiva civil-constitucional. TEPEDINO, Gustavo (coord.). Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002, p.179. 
79 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no Direito. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2000, p. 216. 
80 O novo Código Civil adotou a teoria dualista, no que se refere aos atos e negócios 

jurídicos, vez que adota a divisão entre atos jurídicos strictu sensu e negócios jurídicos. Os 

primeiros seriam aqueles em que o elemento vontade se dirige à produção de certos efeitos 

previstos em lei, imodificáveis pelo mero consentimento. Os negócios jurídicos, por outro 

lado, são atos jurídicos em que a vontade possui uma direção certa, a dos efeitos jurídicos 

postos pelo ordenamento, mas cujo conteúdo é de livre eleição. VENCELAU, Rose Melo. O 

negócio jurídico e suas modalidades. In: A parte geral do novo Código Civil: Estudos na 

perspectiva civil-constitucional. TEPEDINO, Gustavo (coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 

p. 182. Dessa forma, o novo Código traz os requisitos e hipóteses de nulidades não do ato 

jurídico, mas sim do negócio jurídico que são, entretanto, perfeitamente aplicáveis aos atos 

jurídicos lícitos, por força do que dispõe expressamente o art. 185, verbis:  “aos atos jurídicos 
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prescrita ou não defesa em lei, conforme preceitua o art. 104 do Código Civil Pátrio. 

Quando o ato jurídico não obedece a tais pressupostos, é considerado nulo ou 

anulável, dependendo do grau de deficiência que o macula. 

Segundo a doutrina de Pontes de Miranda, ao discorrer sobre validade de atos 

jurídicos, de início, em Direito, como em qualquer outro ramo do conhecimento, 

surge o problema da existência do ato, o ser ou não ser  juridicamente, o que separa 

os acontecimentos em fatos do mundo jurídico e fatos estranhos ao mundo 

jurídico81. 

Partindo-se deste ponto, vê-se que muitas vezes, em Teoria do Direito, 

confundem-se as expressões inexistência, não-validade e ineficácia dos atos 

jurídicos, o que equivale dizer, em outras palavras, que o ato nulo não existe para o 

Direito. No entanto, os atos jurídicos mesmo nulos podem vir a produzir efeitos, daí a 

contradição: como se atribuir efeitos a algo que não existe? 

A confusão entre a inexistência e a invalidade dos atos jurídicos deriva do Direito 

Romano, excessivamente formalista, para quem o não ser jurídico significava não 

existir. O ato jurídico ligava-se essencialmente à forma. Para o Direito Romano não 

haveria de se cogitar a existência de atos anuláveis, algo que existe hoje e pode vir 

a não existir futuramente; caso fosse descoberto algum vício no ato, o único 

caminho era o da rescisão: ou o ato existia ou não existia no mundo jurídico82. 

Assim é que não se pode ligar ao Direito Romano a distinção entre nulidade e 

anulabilidade. Esclarece Pontes de Miranda que os estudiosos do Direito Romano 

ao tratarem do tema atos nulos e anuláveis, trouxeram elementos novos não 

                                                                                                                                            
lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do 

Título anterior.” 
81 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. 4. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, 

p. 41. 
82 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. 4. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, 

p. 43. 
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conhecidos pelos romanos. O Direito Romano apenas concebia o ato nulo, 

identificando-o com a inexistência. 

Daí a confusão que se faz até nossos dias entre os conceitos de existência e 

validade dos atos jurídicos. No entanto, Pontes de Miranda consegue resumir a 

discussão em uma fórmula simples: para o Direito, atualmente, atos nulos e 

anuláveis, ao contrário do Direito Romano, fazem parte do mundo jurídico; o que não 

faz parte é o que não existe, o que ficou fora do mundo jurídico.  

A existência da classificação ato jurídico nulo justifica-se porque se deve limitar o 

mínimo tolerado pelo mundo jurídico, embora para ser dito que aquele ato está 

viciado, deficiente83. 

Dessa forma, quando a norma jurídica incide sobre um fato social, esse fato é 

transportado para o mundo jurídico, ganhando existência perante o direito. Nessa 

dimensão, encontram-se todos os fatos jurídicos, lícitos ou ilícitos84. 

Atualmente é o legislador quem decide sobre incluir ou não o ato nulo no 

conjunto da existência (mundo jurídico) ou no da inexistência (não-jurídico). No 

entanto, não poderá considerar o nulo como inexistente e tratá-lo como existente. 

Nulidade é negação de validade, não é negação de existência85. 

                                                 
83  MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. 4. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, 

p. 53. 
84 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano da existência. 9ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 80, seguindo a teoria de Pontes de Miranda, dispõe que no plano da 

existência não se cogita a invalidade ou eficácia do fato jurídico, importando, apenas, a 

realidade da existência. A questão é saber há suporte fático suficiente a ensejar a incidência 

da norma jurídica. Se não existir esta suficiência, o fato não entra no plano da existência, não 

configurando, portanto, fato jurídico. 
85 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. 4. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, 

p. 47. 
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Constatada a existência do fato jurídico, irá o direito analisar a sua validade, se o 

ato é perfeito ou carece de algum elemento que vicie a sua validade jurídica86. 

Assim que, por exemplo, a falta de capacidade civil do sujeito macula o suporte 

fático, invalidando o ato jurídico. No entanto, a falta de personalidade – capacidade 

de direito – torna o suporte fático insuficiente, vez que essa manifestação de 

vontade nada significa para o direito.  

Vê-se, portanto, que é no plano da validade que atuam as normas jurídicas 

invalidantes, gerando conseqüências sobre os atos jurídicos defeituosos. 

Quanto ao plano da eficácia, pode-se traduzir como a dimensão em que os fatos 

jurídicos vão produzir efeitos, perfazendo as relações jurídicas e suas 

conseqüências, por exemplo, os direitos e deveres para as partes negociantes. 

Distinguir entre ato nulo e ato ineficaz pressupõe identificar o que seja ato válido 

e ato eficaz. Pontes de Miranda traduz esta distinção da seguinte forma: a validade 

liga-se ao momento em que o fato se transforma em jurídico; a eficácia será, 

portanto, uma conseqüência da juridicidade do fato jurídico. 

Para o fato jurídico ser analisado perante o plano da eficácia, é necessário ter 

passado pelo plano da existência, porém, não necessariamente pelo da validade. 

Assim é que, por exemplo, os atos nulos e anuláveis, objeto deste estudo, podem, 

sim, produzir efeitos. 

                                                 
86 Relevante ressaltar que no caso de fatos jurídicos lícitos em que a vontade não é elemento 

do suporte fático, como os fatos jurídicos stricto sensu (fatos da natureza a que o direito 

atribui efeitos), o ato-fato jurídico e os atos ilícitos lato sensu, não se pode discutir sobre sua 

validade, vez que não podem ser nulos ou anuláveis, pois tais defeitos dos atos jurídicos 

ligam-se à deficiência de elementos complementares do suporte fático relacionados ao 

sujeito, objeto, ou forma do ato jurídico. Daí que a invalidade pressupõe, essencialmente, a 

existência do fato jurídico. In: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano 

da existência. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 81 
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Os atos anuláveis, de imediato entram no plano da eficácia, podendo ser 

desconstituídos quando declarado o defeito. Caso contrário, poderão se tornar 

perfeitos, seja quando sanada a causa de anulabilidade, seja pela prescrição da 

ação anulatória correspondente. 

O ato jurídico inexistente é ato que não produz efeitos. A sua ineficácia é 

conseqüência da não-existência; já o ato jurídico nulo tem os seus efeitos 

suprimidos por declaração judicial, mas pode vir a produzir efeitos. Ele entra no 

mundo jurídico, muito embora sem preencher todos os requisitos necessários, vez 

que os conceitos de nulo e anulável pertencem ao mundo jurídico. 

Os atos nulos, via de regra, não desenvolvem sua plena eficácia. Devido a esta 

coincidência entre validade/ineficácia do ato nulo é que muitos confundem o ato nulo 

como ineficaz. No entanto, veremos mais adiante que há casos em que os atos 

nulos produzem plenos efeitos, como no contrato de trabalho realizado por menores 

absolutamente incapazes87. 

4.2 Nulidade por incapacidade do agente: particularidades do Direito do 

Trabalho 

Como dito anteriormente, é ao legislador quem incumbe a tarefa de estabelecer 

os requisitos necessários a que os fatos e atos da vida social sejam integrem ou não 

o universo jurídico. Da mesma maneira, é o legislador quem vai delimitar quando tais 

atos encontram-se defeituosos, suas causas de nulidade e anulabilidade. 

                                                 
87 Assim é que muito bem sinaliza Marcos B. de Mello quando dispõe que é preciso salientar 

que as questões de nulidade e eficácia dos atos jurídicos não podem ser resolvidas pela 

aplicação de critérios apriorísticos, porque, na verdade, tudo depende do traçamento jurídico 

estabelecido pelo sistema. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano da 

existência. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 83. 
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No Direito Civil Brasileiro, as causas de nulidade e anulabilidade encontram-se 

nos artigos 166 e 171 do Código Civil. O art. 166 enumera, taxativamente, as 

seguintes causas de nulidade dos atos jurídicos, verbis:  

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção. 

Vê-se, portanto, que nas hipóteses elencadas pela lei, falta algum elemento que 

o Direito considera essencial à validade do ato. Ele entra no mundo jurídico, 

existindo, pois, mas eivado de um defeito suficiente para retirar-lhe o poder de 

produzir efeitos. 

A primeira hipótese apontada pelo Direito Brasileiro como capaz de eivar o 

negócio jurídico de nulidade absoluta é a que tenha sido ele praticado por pessoa 

absolutamente incapaz. 

Pelo art. 3º do Código Civil Brasileiro, são absolutamente incapazes para a 

prática de atos jurídicos os menores de dezesseis anos; os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 

atos; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

A capacidade de direito é comum a todas as pessoas. Pelo Direito Brasileiro, 

basta o nascimento com vida para ser assegurada a capacidade ou personalidade. 
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Já a capacidade de agir, em nome próprio, assumindo direitos e obrigações e de ser 

responsável por atos ilícitos só a tem aqueles não elencados no art. 3º do Código 

Civil. 

Sendo a vontade elemento essencial para a perfeição do ato jurídico, necessita-

se que sobre sua manifestação não pesem dúvidas. Para tanto, são estabelecidos 

pelo Direito alguns critérios que atestam a válida exteriorização da vontade. 

Quanto às pessoas físicas e em Direito Privado, o primeiro critério é o que define 

o que é a capacidade de agir. Tal critério visa atestar o pleno discernimento do 

agente sobre as conseqüências do ato que pratica. Daí os critérios de idade, 

sanidade física e mental e efetiva manifestação da vontade88.  

Todo ser humano tem a chamada capacidade jurídica, inerente à personalidade 

civil, que atesta a possibilidade de ser sujeito de direitos e obrigações de ordem civil 

(Código Civil, art. 1°). A capacidade jurídica é um conceito genérico, do qual são 

espécies vários outros tipos de capacidades específicas, entre elas a de praticar 

atos jurídicos. Daí que os sistemas jurídicos estabelecem limitações à capacidade 

de agir, traduzindo-se na inaptidão ou incapacidade para realizar, pessoalmente, 

atos jurídicos válidos89. 

É incapaz aquela pessoa a quem o Direito nega a capacidade de praticar 

pessoalmente atos jurídicos válidos. Tem como fundamento proteger aqueles 

indivíduos que por algum motivo relacionado com requisitos pessoais se considera 

que não têm o discernimento necessário para medir as conseqüências dos atos que 

praticam. 

                                                 
88 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano da existência. 9ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 19. 
89 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano da existência. 9ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 21. 
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De acordo com a menor ou maior inaptidão em discernir sobre tais 

conseqüências, é que foram criados graus de incapacidade. Têm-se, portanto, a 

incapacidade absoluta, negando totalmente à pessoa a possibilidade de prática dos 

atos da vida civil e a incapacidade relativa, referente à limitação a determinados atos 

ou ao modo de praticá-los. 

Assim é que há em nosso ordenamento jurídico a obediência ao princípio da 

preponderância da tutela do incapaz90, pelo qual atribui-se como excepcional 

qualquer regra jurídica que o limite e mesmo assim, só através de lei, nunca por 

meio de atos jurídicos, sob pena de nulidade.  

Por esse motivo o Direito Brasileiro considera nulo ato jurídico praticado 

diretamente por pessoa absolutamente incapaz, quando deveria ser representado 

por alguém plenamente capaz e, considera anulável aquele ato praticado por pessoa 

relativamente incapaz, que deveria ter sido assistido. 

Relativamente à idade, pelas novas regras do Direito Civil são absolutamente 

incapazes os indivíduos até os dezesseis anos. Dos dezesseis aos dezoito anos, 

são considerados relativamente incapazes. Atualmente, a partir dos dezoito anos é 

que se adquire a capacidade plena para a prática dos atos jurídicos, não mais aos 

vinte e um anos como na vigência do código anterior. 

No entanto, aponta o parágrafo único do art. 5o do Código Civil, as seguintes 

causas de cessação da menoridade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 

instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

                                                 
90 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. 4. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, 

p.156. 
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III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de 

emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos 

tenha economia própria. 

4.2.1 A norma trabalhista e sua aplicação 

Tradicionalmente, e com fins metodológicos, costuma-se englobar os distintos 

ramos do direito em dois grandes grupos: o direito público, nos quais se encaixam 

aqueles ramos do direito em que o interesse público e social é dominante, e o direito 

privado, onde há uma prevalência do interesse individual ou particular91. 

O direito do trabalho, nas suas origens européias, que influenciaram a sua 

criação no ocidente, tem um caráter em princípio publicista, pressupondo a 

intervenção estatal para pôr limites na exploração da força de trabalho.  

No entanto, no seu desenvolvimento, observa-se também a presença de 

instituições e normas de direito privado, o que resultou numa coexistência de 

instituições e normas tanto de direito público (normas tutelares como a limitação de 

jornada, proteção do trabalho da mulher e do menor) como de direito privado 

(referentes ao contrato individual do trabalho e demais institutos situados fora do 

âmbito tutelar)92.  

E a singularidade do direito do trabalho, diante dos demais ramos do direito, 

recai exatamente nesse caráter tutelar e protetivo, de natureza pública. Entretanto, 
                                                 
91 E daí a proposta de considerar-se uma nova classificação, chamada de direito misto, 

referindo-se àqueles ramos do direito em que os interesses coletivos e individuais 

coexistiriam de forma equilibrada. HERKENHOFF, João Baptista. Instituições de direito 

público e privado. São Paulo: Editora Acadêmica, 1992, p. 26. 
92 GENRO, Tarso. Natureza jurídica do direito do trabalho. In: Introdução crítica ao direito do 

trabalho: série o direito achado na rua v. 2. SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de; AGUIAR, 

Roberto A. R. de (orgs.). Brasília: UNB, 1993, p. 85. 
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devido às atuais mudanças no que se refere às relações de trabalho, o que se vê é 

uma tendência cada vez maior a que o direito do trabalho abandone o caráter 

público e aproxime-se do privado93. 

No que se refere às fontes do direito individual do trabalho, de forma sucinta, 

pode-se dizer que a norma trabalhista tem como fontes as normas jurídicas, 

produzidas pelo Estado, bem como as normas convencionais, que resultam de 

acordos coletivos entre empregados e empregadores e as normas 

regulamentadoras, criadas no âmbito da empresa, resultantes do poder diretivo do 

empregador.  

No âmbito do direito coletivo do trabalho, tem-se a sentença normativa, decisão 

emanada dos tribunais do trabalho quando da resolução dos chamados dissídios 

coletivos 94. 

No Século XX o direito do trabalho sofreu o que se pode chamar de um processo 

de constitucionalização, o que fez com que normas de caráter principiológico, 

emanadas principalmente de organismos internacionais, como as convenções da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT – assumissem relevância tal que 

fossem erigidas a normas constitucionais.  

O reflexo deste fenômeno no direito brasileiro pôde ser verificado, quando da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, em que foi incluído o Capítulo “dos 

                                                 
93 Este fenômeno se pode observar claramente em todo o movimento em prol da 

flexibilização e desregulamentação da relação de emprego. GENRO, Tarso. Crisis de la 

democracia – derecho, democracia directa y neoliberalismo em el orden global. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, 2003, p. 94. 

94 No tocante às fontes, há que ressaltar ainda que no direito do trabalho, devido à 

singularidade do seu objeto, o poder normativo do que ainda é fato (às vezes até contra 

legem) sem ser direito, em sentido estrito, é às vezes tão intenso que obriga o Estado a 

absorver rapidamente a criação normativa do mundo real. Daí o caráter aqui chamado 

alternativista do direito do trabalho, como se verá mais adiante. 
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direitos sociais” (arts. 6° a 11), no Título referente aos “direitos e garantias 

fundamentais”, bem como o estabelecimento dos “valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa” (art. 1o, IV) como um de seus princípios fundamentais. 

Entretanto, é no tocante à interpretação e aplicação de suas normas que o direito 

do trabalho apresenta certas peculiaridades diferenciadoras dos outros ramos que, 

no mais das vezes, causa reações de repúdio entre os estudiosos do direito de 

tendência mais dogmática, principalmente no tocante à hierarquia das suas normas. 

Pela teoria da hierarquia normativa dogmática, há uma verticalidade 

fundamentadora95 entre as normas contidas nas leis emanadas do Estado, de 

maneira que uma norma encontra fundamento e respaldo naquela que lhe é 

superior.  

No direito brasileiro, a hierarquia normativa está assim disposta: a Constituição 

ocupa o nível hierárquico mais elevado, juntamente com as Emendas 

Constitucionais, e o escalonamento que se segue dá-se sucessivamente, diante da 

extensão e eficácia dos diplomas normativos. A hierarquia é, pois, rígida e inflexível, 

nada agredindo à Constituição, que confere legalidade e constitucionalidade às leis 

e normas hierarquicamente inferiores. 

Não é este, todavia, o critério adotado pelo direito do trabalho, que apresenta, no 

tocante à hierarquização, a peculiaridade que visa adequar a hierarquia normativa 

ao caráter essencialmente finalístico de suas normas, qual seja, restaurar, no plano 

jurídico, um equilíbrio entre as partes que não se verifica no plano fático da relação 

de emprego.  

Tal fato leva a uma construção da pirâmide normativa de modo plástico e 

variável, estando no vértice a norma que mais se aproxime do caráter teleológico do 

                                                 
95 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 

1999, p. 133. 
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direito do trabalho, que se baseia no princípio da norma mais favorável ao 

trabalhador 96. Assim, no caso concreto, o juiz aplicará a norma que for mais 

benéfica ao empregado, mesmo que contrarie, a princípio, a Constituição Federal. 

O princípio da norma mais favorável ao trabalhador traduz-se, em suma, em que 

no processo de interpretação e aplicação do direito o operador jurídico deverá 

escolher aquela norma que seja mais favorável ao trabalhador, não individualmente 

considerado, mas como componente de um universo mais amplo, por exemplo, de 

uma categoria profissional.  

Este princípio atua na fase pré-jurídica, como critério de política legislativa, 

influindo no processo de construção do direito do trabalho e na fase jurídica, quando 

atua como critério de hierarquia, permitindo ao aplicador do direito que num conflito 

de normas escolha a que for mais favorável ao trabalhador e como princípio de 

interpretação das normas, em que se escolhe a interpretação mais favorável. 

4.2.2 Nulidade do contrato de trabalho 

Considera-se nulo o contrato de trabalho nas mesmas hipóteses de nulidade do 

ato jurídico em geral (atualmente do negócio jurídico – art. 166 do Código Civil), ou 

quando celebrado tendo como objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as normas 

de proteção ao trabalho. Tais normas são consideradas de ordem pública, daí a 

nulidade do ato jurídico que as contrarie97. 

O Direito Civil, no entanto, destaca a figura de leis imperativas que, embora não 

sendo de ordem pública, impõem-se, obrigatoriamente, à vontade das partes, por 

exemplo, as que protegem os incapazes. Daí que, a princípio, não é permitido 

afastá-las, mas continuam sendo normas que protegem interesses privados. O 

princípio da proteção, nuclear do Direito do Trabalho, é de ordem pública, mas a 

                                                 
96 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 

1999, p.135. 
97 MARANHÃO, Délio. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p.257. 
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organização desta proteção diz respeito apenas a interesses privados. Daí que a 

nulidade resultante de uma violação dessas leis não é absoluta, mas relativa. 

Vê-se, portanto, que casos há em que normas de proteção ao trabalho, relativas 

a interesses individuais, acarretam apenas a anulabilidade do ato. Sua declaração 

depende, pois, do exercício, pelo empregado, de ação judicial, sujeito, portanto, o 

direito violado, à prescrição na vigência do contrato. Cita-se como exemplo a 

alteração unilateral das condições de trabalho, fixadas, exclusivamente, pela 

vontade dos contratantes98. 

A nulidade absoluta, portanto, decorre da natureza predominante do interesse 

protegido pela norma e o seu limite confunde-se com o da renúncia. Sendo o 

interesse protegido de ordem pública, ainda que se torne necessária ação judicial 

para anular o ato, é caso de nulidade absoluta e, assim, sendo, o prazo prescricional 

só começará a correr a partir da extinção do contrato. 

Quando a nulidade atinge apenas parte do contrato, ou alguma de suas 

cláusulas, aplica-se a regra do art. 184 do Código Civil, pela qual utile per inutile non 

vitiatur, ou seja, não atinge todo o contrato, se não for sobre elemento essencial 

deste. Quando a cláusula desrespeita o conteúdo mínimo necessário do contrato, 

pressuposto por lei, convenção coletiva ou sentença normativa, dá-se a sua 

automática substituição, na medida dessa regulamentação. A nulidade é, portanto, 

automaticamente sanada, em benefício do empregado, já que o contrato mínimo não 

pode ser afastado pela vontade das partes99 

Atingindo a nulidade não apenas cláusulas, mas o próprio contrato, seguindo-se 

os princípios do Direito Civil, resultaria na dissolução ex tunc da relação, vez que via 

de regra a nulidade do contrato retroage ao momento de sua formação. Dessa 

                                                 
98 MARANHÃO, Délio. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p.257. 
99 MARANHÃO, Délio. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p.258. 
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forma, as partes deveriam restituir o que receberam, retornando ao status quo ante, 

como se nunca tivessem contratado. 

No entanto, sendo o contrato de trabalho de trato sucessivo, seus efeitos, uma 

vez produzidos, não podem retroagir. Não pode o empregador “devolver” ao 

empregado a força de trabalho que este despendeu sob a luz de um contrato nulo. 

Dessa forma, não é possível aplicar-se a regra da retroatividade das nulidades, 

não podendo ser devolvidos os salários pagos como contraprestação de uma 

atividade já realizada. 

Resolve-se da mesma forma se o empregador ainda não pagou pelo serviço já 

prestado, vez que não se admite em Direito o enriquecimento sem causa em 

detrimento de outrem. Se o trabalho foi prestado, ainda que com base em contrato 

nulo, o salário é devido. 

4.3 Alternatividade e direito do trabalho 

Aos juízes é delegada pelo Estado a função especial de decidir os conflitos que 

as pessoas não conseguem resolver por si próprias, a que se chama jurisdição. 

Quando se fala em direito alternativo ou uso alternativo do direito, a imagem que 

normalmente surge é a de juízes que, ao aplicar a lei ao caso concreto, 

fundamentam suas decisões em outros instrumentos que não a legislação estatal, a 

única legítima por ser emanada do Estado (agindo, portanto, contra a lei) ou, quando 

menos, decidindo apenas com base em convicções pessoais (decisão imparcial). 

No entanto, na busca por entender o que de fato é direito alternativo, podemos, 

com certa surpresa, nos deparar com algo que consegue levar, de fato, o direito a 

atingir sua finalidade última de produzir justiça, regulando a vida das pessoas em 

sociedade e correspondendo plenamente a suas expectativas. 

No direito brasileiro há decisões judiciais que a princípio não seguem 

estritamente as normas legisladas, até mesmo constitucionais, e não são 
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consideradas ilegítimas ou ilegais pelo sistema. Ao contrário, são tomadas como 

perfeitamente consentâneas com a legislação estatal.  

Por isso o direito do trabalho brasileiro é aqui chamado de um direito alternativo 

oficial, diante do estudo sobre as conseqüências jurídicas advindas do trabalho 

prestado por indivíduos que tenham idade inferior à expressamente delimitada pela 

Constituição Federal de 1988 e posteriores Emendas Constitucionais. 

A conceituação do que vem a ser direito alternativo não é algo simples. Para 

tentar demonstrar essa dificuldade conceitual, traz-se aqui as concepções de três 

estudiosos do tema: Amilton Bueno de Carvalho, Cláudio Souto e Solange Souto.  

Amilton Bueno de Carvalho100 considera o direito alternativo como um movimento 

que concebe o direito enquanto concretização da liberdade, caracterizando-se pela 

busca de um instrumental teórico-prático a ser aplicado por seus operadores, numa 

perspectiva de sociedade radicalmente democrática, comprometida com a utopia da 

vida digna para todos. O direito seria, portanto, um instrumento de defesa/libertação 

contra qualquer tipo de dominação.  

Na tentativa de propor uma conceituação, o mesmo autor, preliminarmente, traz 

duas posições que não correspondem ao que se chama direito alternativo. Em 

primeiro lugar, não é a negativa da lei, mas sim a busca pelo surgimento de leis 

efetivamente justas, comprometidas com os interesses da maioria da população. A 

lei escrita é uma conquista da humanidade, não podendo ser descartada.  Porém 

não se pode limitar a concepção de direito como apenas lei, ou seja, não só o 

Estado é apto a criar o direito.  

Em segundo lugar, refuta a alegação de que o direito alternativo significa dar aos 

julgadores poderes em excesso, pois o juiz pode decidir a partir de seu sentimento 

                                                 
100 CARVALHO, Amilton Bueno de. Teoria e prática do direito alternativo. Porto Alegre: 

Síntese, 1998, p.50. 
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individual de justiça. Ora, tal sentimento de justiça do juiz não pode jamais estar 

divorciado da realidade social, emanando, indiscutivelmente, desta101 . 

Direito alternativo seria o reconhecimento de que a criação do direito não é 

prerrogativa exclusiva do Estado. Há, pois, toda uma realidade além da estatal, que 

pode ser chamada de direito paralelo, emergente, insurgente, achado na rua, não 

oficial 102.  

Cláudio e Solange Souto103, no entanto, consideram que a questão sobre direito 

alternativo X direito estatal, no Brasil ou internacionalmente, carece de uma 

preocupação teórico-substantiva que ultrapasse os limites dos meros formalismos e 

nominalismos estatais e grupais. 

Direito seria o que eles chamam de um “sentimento normal de agradabilidade 

(que tem como ‘infra-estrutura’ o impulso de conservação individual e da espécie) 

informado de conhecimento geral empiricamente comprovável (conhecimento 

científico-empírico, no caso das sociedades civilizadas)”, ao passo que direito 

alternativo seria esse mesmo direito quando “desviante de leis ou decisões estatais, 

ou de ‘leis’ ou decisões de grupos sociais não-estatais (às quais, por sua vez, lhe 

seriam também desviantes)”104 . 

                                                 
101 CARVALHO, Amilton Bueno de. Teoria e prática do direito alternativo. Porto Alegre: 

Síntese, 1998, p.53-54. 
102 A alternatividade é, portanto, fenômeno que busca uma superação do legalismo estreito, 

tendo, porém,  como limites, o próprio caso concreto e os princípios gerais do direito, pois é a 

partir destes que emergem as normas legais, visando colocá-los em prática. São os 

princípios “o pano de fundo donde deve emergir a legalidade e dão o suporte interpretativo 

ao operador jurídico”. CARVALHO, Amilton Bueno de. Teoria e prática do direito alternativo. 

Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 58. 
103 SOUTO, Cláudio; SOUTO, Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. 2.ed. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p.148. 
104 SOUTO, Cláudio; SOUTO, Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. 2.ed. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 242. 
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Direito alternativo não é apenas interpretar a lei estatal em benefício geral, 

utilizando-se das aberturas que a própria legislação oferece (que seria um processo 

meramente interpretativo, chamado também de uso alternativo do direito). A 

alternatividade vai além, significando mesmo “o desvio aberto do sistema normativo 

estatal, o contra legem – que se pode atuar, explícita ou implicitamente, em nome da 

justiça social”105. 

4.3.1 O Trabalho do menor à luz do direito trabalhista brasileiro 

No tocante ao trabalho do menor e suas medidas protetivas, quando se observa 

a realidade sócio-cultural brasileira, verifica-se que as opiniões sobre a matéria 

muitas vezes estão em sentidos contrários.  

De um lado, há os que buscam impedir o trabalho para preservar a infância e 

não concorrerem as crianças com os trabalhadores adultos. Do outro lado, há 

aqueles que entendem que deve ser permitido o trabalho para dar ocupação às 

crianças abandonadas, evitando a criminalidade infantil e preparando o menor para 

uma profissão que venha a desempenhar no futuro.  

A CLT, Decreto-Lei n° 5.452/43, em seus artigos 402 a 441, dispõe sobre as 

normas de proteção ao trabalho do menor, considerando este como o trabalhador 

com idade entre 12 e 18 anos. 

A partir da Constituição Federal de 1988 a idade mínima para o trabalho 

instituída pela CLT foi modificada: pelo art. 7°, XXXIII, era proibido o trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a 

menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. 

Seguindo os ditames constitucionais, em 1990 foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, que, no Capítulo V do Título II (dos Direitos 

                                                 
105 SOUTO, Cláudio. Tempo de direito alternativo: uma fundamentação substantiva. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1997, p. 97 
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Fundamentais) da Parte Geral (Livro I) trata do “direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho” (arts. 60 a 69), repetindo o texto constitucional de proibição de 

qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. 

Em 15 de dezembro de 1998, com a Emenda Constitucional n° 20, tais idades 

aumentaram para 14 e 16 anos, respectivamente, mudança que veio a adequar a 

legislação brasileira à Convenção 138 da OIT, ratificada pelo Brasil. O dispositivo 

constitucional passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 7°  -  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.” 

Ou seja, até os 16 anos, é proibida qualquer forma de trabalho que não seja a 

aprendizagem, esta permitida a partir dos 14 anos. 

O trabalho permitido ao menor (a partir dos 16 anos e aos 14 como aprendiz) é 

regulamentado por vários dispositivos legais, inclusive quanto à aprendizagem e 

trabalho educativo.  

Pela Constituição de 1988, para os trabalhos permitidos, proíbe-se a diferença 

de salários, de exercício de funções e do critério de admissão por motivo de idade 

(art. 7°, XXX).  

Proíbe-se, ainda, o trabalho noturno, perigoso e insalubre (Constituição, art. 7°, 

XXXIII e arts. 404 e 405 da CLT), bem como o trabalho que seja prejudicial à 

moralidade do menor (art. 405 CLT), como o exercido em teatros, boates e comércio 
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de bebidas alcoólicas, e a prorrogação de jornada de trabalho, que é permitida 

apenas como exceção (art. 413 CLT). 

Nota-se, portanto, que a legislação brasileira têm buscado adequar-se à 

tendência internacional de coibir o trabalho de crianças e adolescentes, o que se 

manifesta não só pela mudança constitucional trazida pela Emenda N°20, bem como 

pelas leis já existentes, com ela compatíveis, e outros instrumentos normativos 

criados posteriormente. 

No entanto, como mostrado no capítulo anterior, o número de crianças que 

trabalham ainda é extremamente elevado, apesar da fiscalização e legislação que 

visam proibi-lo. Daí o apontado paradoxo entre a realidade social do Brasil e suas 

normas jurídicas. 

Entretanto, como será demonstrado adiante, o direito do trabalho brasileiro, ao 

deparar-se com a questão do trabalho proibido do menor, utiliza-se das 

características próprias que lhe conferem o caráter alternativista e consegue minorar 

esta distância entre realidade e legislação. 

4.3.2 A incapacidade do agente no direito do trabalho 

Foi dito linhas acima que no Brasil há uma norma constitucional que proíbe 

expressamente qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo como aprendizes e 

aos menores de 18 anos é vedado o trabalho noturno, perigoso e insalubre. 

Faz-se aqui uma pergunta: se houver trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

executado por menor de 18 anos e qualquer trabalho que não a aprendizagem por 

menor de 16 anos, o que acontece? 

Segundo o Código Civil Brasileiro, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz 

(art. 3°, I), o que, à luz da teoria das nulidades do direito civil, gera a nulidade 

absoluta dos atos jurídicos por estes praticados: 
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Art. 166.  É nulo o negócio jurídico quando: 

 I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz.” 

A nulidade é um dos motivos que levam a que o ato jurídico não produza os 

efeitos almejados. Quando revestido de nulidade absoluta, como o praticado por 

menor absolutamente incapaz, é eivado de ineficácia total, não podendo prosseguir, 

nem ser ratificado pelas partes ou pelo juiz.  

Por não gerar efeitos válidos, por força de lei as partes são restituídas ao estado 

anterior à prática do ato. Dessa forma, no âmbito do Direito Civil a questão seria 

resolvida com base no art. 182 do Código Civil, verbis: 

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as 

partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não 

sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o 

equivalente.” 

Como no caso de dispêndio de energia de trabalho não há como se reverter a 

situação ao momento anterior à prática do ato eivado de nulidade, seria arbitrada 

uma indenização equivalente aos direitos a que o incapaz faria jus. 

No campo do Direito do Trabalho, no entanto, a incapacidade do agente não 

gera a nulidade nos mesmos termos da lei civil. Baseando-se nos princípios que são 

peculiares a este ramo do direito, a questão é resolvida da seguinte forma: 

A norma constitucional que proíbe o trabalho ao menor de 16 anos é norma que 

visa proteger o trabalhador, inserta no artigo referente aos direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais.  

Se a norma é destinada à proteção do menor, jamais poderia ser invocada em 

seu prejuízo depois do trabalho prestado. A retroatividade ao estado anterior à 

celebração do negócio só teria cabimento se o empregador pudesse devolver ao 

empregado a energia dispendida com a prestação do serviço. Como isso não é 
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possível, os efeitos decorrentes da retroatividade seriam unilaterais, beneficiando 

apenas o empregador. 

Em direito do trabalho, na aplicação da norma proibitiva do trabalho do menor, 

seguindo os princípios que lhes são peculiares, a regra é a da irretroatividade das 

nulidades, através da qual o contrato nulo produz efeitos até a data em que for 

declarada a nulidade, subvertendo-se um dos princípios fundamentais da teoria 

civilista das nulidades. 

Dessa forma, não é devida ao menor trabalhador apenas uma indenização 

equivalente aos seus direitos como no âmbito do Direito Civil, mas são 

reconhecidos, de fato, todos os direitos inerentes a uma relação de emprego formal, 

como se plenamente capaz fosse. 

Conclui-se, portanto que, quanto à incapacidade para o trabalho, o direito 

material do trabalho é guiado por três princípios norteadores: 

a) o da irretroatividade das nulidades, pelo qual no contrato de trabalho 

todos os efeitos se produzem até o momento em que for declarada a 

nulidade pela autoridade competente;  

b) o do enriquecimento sem causa, onde o empregador estaria 

ilicitamente se aproveitando da força de trabalho do incapaz; 

c) e o da impossibilidade da restituição das partes à situação anterior, já 

que uma vez prestado o trabalho, não há como ser devolvido ao 

agente, não sendo justo não receber os seus direitos106. 

4.3.3 Decisões de Tribunais Regionais do Trabalho 

São apresentados a seguir dois acórdãos da Justiça do Trabalho brasileira, já 

em 2ª Instância, de Tribunais Regionais do Trabalho distintos: o da 13ª Região (João 

                                                 
106 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 18 ed. São Paulo: LTr, 

1992, p. 132. 
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Pessoa - Paraíba) e o da 3ª Região (Belo Horizonte – Minas Gerais), concedendo, 

em Recursos Ordinários, todos os direitos trabalhistas a menores de 14 anos, idade 

mínima vigente à época das decisões107. 

1.  

“Trabalho do menor – contrato de trabalho firmado com menor de 14 

anos – Verbas deferidas – Conseqüências. 

Ementa oficial: Contrato de trabalho. Menor de 14 anos. Estabelecida a 

relação de emprego, esta produz todos os efeitos, estendendo a este 

menor todos os direitos do trabalhador sem qualquer ressalva. Isto pelo 

fato de não se poder admitir que o infrator, aquele que contratou o menor, 

possa invocar em seu favor o ilícito praticado após ter se beneficiado do 

trabalho prestado. Negar os direitos decorrentes da relação de emprego 

havida seria converter a proteção do menor preconizada na legislação 

contra ele mesmo. 

Rec. Ord. 5.391/94 –Recte.: José Marinho – Recdo.: Eurides 

Gonçalves Fernandes – Relª.: Juíza Deoclécia Amorelli Dias – J. em 

25/01/1995 – TRT 3ª Região. 

RELATÓRIO 

A MM. 3ª JCJ de Betim/MG, sob a presidência da Dra. Taísa Maria 

Macena, pela sentença de fls. 80/86, cujo relatório adoto e a este 

incorporo, julgou a reclamatória procedente, em parte, condenando o 

reclamado a pagar: a) diferença salarial no período de 19/12/90 a 18/12/92; 

b) 07/12 de 13° salário de 1990; c) décimos terceiros salários de 1991 e 

                                                 
107 Relevante ressaltar que em termos de nulidades dos atos jurídicos, como já visto 

anteriormente, o Novo Código Civil Brasileiro (Lei N° 10.406/02) contém basicamente o 

mesmo teor dos dispositivos do Código Civil anterior, vigente à época destas decisões, o que 

não altera os efeitos dos presentes acórdãos. 
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1992; d) férias vencidas no período de 01/06/90 a 31/05/91 em dobro; e) 

férias proporcionais (7/12) do período de 01/06/92 a 18/12/92; f) abonos de 

abril até ago./91 e dez./91 e g) anotação da CTPS do autor tendo como 

data de admissão 01/06/90 e saída em 18/12/92, fazendo constar a 

evolução salarial como deferida e efetuar os depósitos de FGTS em conta 

do autor. 

Inconformado recorreu o reclamado às fls. 87/90, sustentando ser 

impossível proceder-se às anotações na CTPS do reclamante, bem como 

aos recolhimentos previdenciários e de FGTS, vez que há vedação 

constitucional ao trabalho do menor de 14 anos, completados somente em 

mar./93. Afirma ainda que esta Justiça seria incompetente para determinar 

o recolhimento da parcela previdenciária, competência exclusiva da Justiça 

Federal. 

Afirma que a v. sentença de 1° grau incorreu em outro grave erro, pois 

o r. sendo produtor rural não se encontra sujeito ao recolhimento de 

contribuições previdenciárias na forma determinada pela sentença. 

Quanto ao tempo de serviço, afirma que a v. sentença de 1° grau não 

poderia reconhecer 02 anos e meio como tempo de serviço, eis que admite 

como única prova produzida o depoimento da testemunha Maria da 

Conceição Gomes Pereira que afirmou como tempo quase 02 anos. 

Corroborando a assertiva do recorrente lançada em sua defesa de que não 

poderia ter ocorrido prestação de trabalho antes de 01/09/91, data em que 

admitiu nos seus serviços o pai do reclamante. 

Com relação ao período em que deverão ser pagas diferenças 

salariais, aduz que não foi produzida prova de quando iniciou este a 

prestação de trabalho em tempo integral. Que a testemunha já mencionada 
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afirmou também não saber se isto ocorreu em 1991 ou 1992, pelo que 

quaisquer diferenças poderiam ser reconhecidas somente a partir de 1992. 

Diante da ausência de prova da duração do contrato de trabalho por 

mais de dois anos não pode prosperar a condenação em férias dobradas e 

adicionais. Restaria ao recorrido tão-somente as férias simples acrescidas 

de 1/3 e proporcionais de 4/12, o mesmo se aplicando ao 13° salário. 

As contra-razões ao recurso vieram às fls. 96/99. 

O d. MPT manifestou-se, através do parecer de fls. 101/102, de lavra 

da i. Procuradora Dra. Soraya Tabet Souto Maior, pelo conhecimento e 

desprovimento do apelo. 

É o relatório. 

VOTO 

Admissibilidade. 

Presentes os pressupostos necessários, conheço. 

MÉRITO 

Trabalho do menor de 14 anos. 

Pretende o r. ver-se desobrigado de arcar com os ônus decorrentes da 

relação de emprego havida, conforme reconhecida pelo v. acórdão de fls. 

60/63, invocando, para isso, dispositivo constitucional de proteção ao 

menor de 14 anos. 

Entretanto, o entendimento que mantenho e que encontra respaldo 

dentre a maioria dos doutrinadores, é de que, estabelecida a relação de 

emprego, esta produz todos os efeitos, estendendo a este menor todos os 

direitos do trabalhador sem qualquer ressalva. Isto pelo fato de não se 

poder admitir que o infrator, aquele que contratou o menor, possa invocar 
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em seu favor o ilícito praticado após ter se beneficiado do trabalho 

prestado. Negar os direitos decorrentes da relação de emprego havida 

seria converter a proteção do menor preconizada na legislação contra ele 

mesmo. 

Sendo assim, correta a v. sentença de 1° grau ao determinar as 

anotações na CTPS do autor, recolhimento de FGTS e Previdência Social, 

estes últimos decorrentes do comando contido no art. 43 e parágrafo único 

da Lei 8.620/93, e assim determinam: ‘Nas ações trabalhistas de que 

resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição 

previdenciária, o Juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o 

imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social’. 

Parágrafo único: ‘Nas sentenças judiciais ou acordos homologados em que 

não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas à 

contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em 

liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado’. 

Cabe à autoridade judiciária, a teor do art. 44 desta lei, velar pelo fiel 

cumprimento de tal comando legal, devendo, ainda, oficiar ao INSS 

informando-lhe os termos da sentença ou acordo homologado, e, cujo 

procedimento a ser observado quanto à incidência e recolhimento das 

contribuições devidas à Previdência Social encontra-se explicitado no 

Provimento 02/93 do c. TST. 

Nego provimento. 

Data de início da prestação laboral. 

Alega o recorrente que o reclamante não logrou comprovar a data em 

que foi admitido nos seus serviços 01/06/90, ante o declarado por sua 

testemunha, de que o contrato teria perdurado por quase 02 anos, 
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devendo prevalecer portanto a data de 01/09/91. Entretanto, não se pode 

olvidar que a despeito desta declaração, também afirmou a testemunha 

que no princípio ele só trabalhava por meio horário, uma vez que estudava 

numa das partes do dia, mas que ultimamente ele passou a trabalhar o dia 

todo (ata de fls. 36). Cuidou o próprio recorrente de trazer acompanhando 

sua defesa declaração escolar em que esteve matriculado o menor 

noticiando que o mesmo freqüentou o estabelecimento de ensino de 

maio/90 a 19/12/90 (doc. de fls. 15). Assim, ainda que a noção de tempo 

não tenha sido coincidente com o alegado pela peça exordial, a matéria 

fática que restou comprovada o foi. 

Nada a prover. 

Diferenças salariais. 

Restando comprovado que o reclamante a partir de 19/12/90 passou a 

trabalhar em jornada integral – 44 horas semanais, restam, igualmente 

devidas as diferenças deferidas decorrentes do pagamento de apenas 50% 

do salário mínimo que persistiu sendo feito após aquela data. 

Nego provimento. 

Férias e 13°s salários. 

Mantida a decisão quanto à data de admissão do reclamante, são 

devidas as parcelas em exame na forma deferida, inclusive quanto às 

conseqüências de não adimplemento da obrigação na época própria com 

relação às férias do período aquisitivo de 01/06/90 a 31/05/91. 

Nego provimento. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. 

Fundamentos pelos quais, 
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Acordam os Juízes do TRT da 3ª Região, pela sua 4ª Turma, à 

unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, sem divergência, 

negar-lhe provimento. 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 1995 – Carlos Alberto Reis de Paula, 

Presidente – Deoclécia Amorelli Dias, Relatora.”108 

 

 

2.  

“Trabalho do menor – Contrato de trabalho – Nulidade – Menor de 14 

anos – Verbas devidas. 

Ementa Oficial: Inépcia da inicial. Inocorrência. 

Demonstrado o interesse de agir do postulante, apesar dos termos 

precários da petição inicial, não se declara a inépcia desta, quando, aliada 

aos depoimentos das partes, oferece condições objetivas à formação do 

convencimento do Juiz. 

Trabalho do menor. Reconhecimento da relação de emprego. 

A vedação constitucional ao trabalho do menor de 14 anos, não impede 

que, reconhecida a efetiva prestação de serviços em idade até inferior, 

tenha direito o empregado às reparações legais inerentes ao contrato de 

trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do empregador. 

Recurso a que se nega provimento. 

Rec. Ord. 421/94 – Recte.: Engenho Olho D’Água (Maria Alves Lima – 

Espólio) – Recdo.: Antônio Serafim da Costa – Rel.: Juiz Geraldo Teixeira 

de Carvalho – J. em 01/09/1994 – TRT 13ª Região. 

                                                 
108 Fonte:  Trabalho do menor. Jurisprudência brasileira trabalhista. Curitiba: Juruá, 1997, p. 

43-44. 
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RELATÓRIO 

A MM. Junta decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de inépcia 

da petição argüida pelo reclamado e, no mérito, pela mesma votação, 

julgar procedente em parte a reclamação, condenando o reclamado a 

pagar ao reclamante, no prazo de 05 dias da sua ciência da sentença de 

liquidação, o que for apurado em relação à indenização dobrada (34 anos), 

além dos salários vencidos e vincendos, desde a saída do autor (set./90), 

até o trânsito em julgado da decisão. 

Inconformado, recorre o reclamado. 

Nas suas razões, alega a inépcia da inicial e nulidade da sentença, por 

cerceamento de defesa, além de requerer a prescrição do direito de ação 

do postulante e a compensação de valores recebidos pelo reclamante. No 

mais, pede a exclusão da condenação em indenização por antiguidade 

desde o ano de 1954. 

Contra-razões às fls. 98/102. 

O MPT se resguarda na faculdade de se pronunciar verbalmente ou 

pedir vista dos autos na sessão de julgamento, caso entenda necessário e 

na exigência de sua intervenção obrigatória, face à inexistência de 

interesse público. 

É o relatório, na forma regimental. 

VOTO 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 

Preliminar de inépcia da inicial. 
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A preliminar supra, argüida também na contestação, foi sucintamente, 

porém, bem analisada pelo Juízo a quo, cujos fundamentos adoto. 

Acrescento, ainda, por oportuno, que na Justiça do Trabalho, onde se 

aceita o jus postulandi, o interrogatório do reclamante tem, dentre outros 

objetivos, o de suprir eventual lacuna existente na petição inicial. 

Demonstrado o interesse de agir do postulante, apesar dos termos 

precários da petição inicial, não se declara a inépcia desta, quando aliada 

aos depoimentos das partes, oferece condições objetivas à formação do 

convencimento do Juiz. 

A vedação constitucional ao trabalho do menor de 14 anos, não impede 

que, reconhecida a efetiva prestação de serviços em idade até inferior, 

tenha direito o empregado às reparações legais inerentes ao contrato de 

trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do empregador. 

Por essa razão é que o princípio do inquisitório é de grande aceitação 

no processo trabalhista. O Juiz não fica alheio ao que ocorre no processo, 

ante a omissão das partes e na dependência de sua iniciativa. 

Principalmente em relação ao reclamante, deve suprir as naturais 

deficiências do seu conhecimento técnico-jurídico, suprindo-as, se 

entender necessário, com sua efetiva participação, sempre que isso 

implique numa tomada de parti pri na análise da prova produzida na 

solução do litígio posto a decidir. 

Rejeito a preliminar. 

Da nulidade da sentença por cerceio de defesa. 

Alega o recorrente que ocorreu cerceamento de defesa em três 

momentos: quando do acolhimento da contradita da 1ª testemunha do 

promovido, quando do indeferimento de uma pergunta formulada a sua 2ª 
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testemunha pelo defensor do reclamado; e quando do indeferimento do 

testemunho do Sr. Francisco de Araújo, 3ª (terceira)  testemunha do 

reclamado, face à falta de documentos. 

A 1ª testemunha do reclamado não foi ouvida pelo fato de ser irmão do 

reclamante, impedimento constante no art. 405, §2°/CPC. 

Quanto ao indeferimento de pergunta à 2ª testemunha, patente ficou 

que a questão levantada pelo advogado do réu não foi pertinente. Ainda 

que fosse, ao Juiz é dada a prerrogativa de dirigir o processo e zelar pelo 

rápido andamento das causas (CLT, art. 765). 

Equivocou-se o recorrente quanto à argüição de nulidade pelo 

indeferimento de oitiva de sua 3ª (terceira) testemunha, Sr. Francisco de 

Araújo. O que se evidencia às fls. 39, é que o Juiz, usando do seu poder 

discricionário, atendeu o requerimento do próprio signatário do apelo e 

ouviu a referida testemunha, que não portava nenhum documento, 

assinando-lhe prazo para apresentação deste. 

Rejeito, pois a preliminar. 

MÉRITO 

O recorrente repete alguns itens da sua contestação. 

Argúi a prescrição bienal dos créditos resultantes da relação de 

trabalho. 

Afirma que a ruptura do pacto laboral ocorreu em abr./90 e, assim, o 

reclamante só poderia interpor reclamação trabalhista até abr./92. Como o 

autor a interpôs em 22/06/92, ou seja, após o prazo de 02 (dois) anos, 

prescrita estaria a ação trabalhista. 
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Acontece que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

extinção do contrato de trabalho em abr./90, seja por intermédio de sua 

testemunha, que não foi convincente, seja pelo doc. de fls. 41, acostado, 

que, igualmente, nada demonstra neste sentido. O documento é estranho 

ao assunto. Aliás, como salientado pela sentença de fls. 63/66, o próprio 

recorrente não tem noção de quando ocorreu tal ruptura, se em abril ou 

maio/90. 

Não comprovando a data de extinção do contrato, que ensejaria a 

prescrição, têm-se que este se extinguiu em set./90, conforme inicial de fls. 

04. 

No tocante à data do início do pacto laboral, também não enseja 

reforma o julgado sub judice. A própria defesa não chega a contrariar as 

alegações exordiais do autor quanto ao início de sua prestação laboral na 

demandada, muito embora sugira que de 1954 até 1975 o reclamante era 

apenas um garoto ‘prestando serviços de natureza ‘doméstica’ e assim 

ajudava o então proprietário’. 

Ora, a declaração supra do recorrente, de que seus serviços o 

ajudavam é suficiente para caracterizar a figura do empregado, nos termos 

do art. 3° consolidado, ainda que de natureza doméstica. 

A verdade é que houve labor dispendido, em favor do demandado, 

sendo irrelevante, para tanto, o fato de o obreiro ser ainda criança, de 10 

(dez) ou 12 (doze) anos. 

Demonstrado o interesse de agir do postulante, apesar dos termos 

precários da petição inicial, não se declara a inépcia deste, quando, aliada 

aos depoimentos das partes, oferece condições objetivas à formação do 

convencimento do Juiz. 
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A vedação constitucional ao trabalho do menor de 14 anos, não impede 

que, reconhecida a efetiva prestação de serviços em idade até inferior, 

tenha direito o empregado às reparações legais inerentes ao contrato de 

trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do empregador. 

Correto, pois, o marco inicial da relação de emprego pontificado pelo 

Juízo a quo. Por conseguinte, mantém-se, também a indenização por 

antiguidade declinada no decisum impugnado. 

Adiante, aduz o recorrente que o reclamante não tem direito à 

indenização por antiguidade por ter abandonado o emprego. O 

inconformismo não merece maiores dilucidações, eis que, se tivesse 

abandonado o emprego, ao réu caberia instaurar o competente inquérito 

judicial, dada a estabilidade do empregado, o que não fez. 

Quanto à compensação, esta já foi muito bem apreciada por ocasião 

dos embargos declaratórios, cujos fundamentos adoto. 

Isto posto, nego provimento ao recurso. 

Assim, acordam os Juízes do TRT da 13ª Região, por unanimidade, 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial; por unanimidade, rejeitar a 

preliminar de nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa; Mérito: 

Recurso do reclamado. Por maioria, negar provimento ao recurso, vencidos 

os Juízes relator e revisor e contra o voto da Juíza Ana Clara de Jesus 

Maroja Nóbrega, que lhe davam provimento parcial para limitar a 

indenização devida ao reclamante em 28 anos e 07 meses. 

João Pessoa, 01 de setembro de 1994. – Paulo Montenegro Pires, Juiz 

Vice-Presidente no Exercício da Presidência – Geraldo Teixeira de 
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Carvalho, Juiz designado para redigir o acórdão – José Neto da Silva, 

Procurador-Chefe do MPT Substituto.”109 

                                                 
109 Fonte:  Trabalho do menor. Jurisprudência Brasileira Trabalhista. Curitiba: Juruá, 1997, p. 

86-87. 
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CONCLUSÕES 

Como se tentou demonstrar na presente pesquisa, o estudo do trabalho infantil e 

suas conseqüências jurídicas demanda uma análise não só do fato em si, vez que 

pode ter raízes tão complexas como o enfraquecimento do poder estatal diante do 

atual quadro produtivo mundial, com o declínio do Estado do bem-estar social e 

onde as empresas dominantes, os segmentos mais importantes da economia e seus 

núcleos estratégicos são dependentes do mercado mundial, que é quem dita as 

regras. 

O acirramento da concorrência entre as empresas, nos planos nacional e 

internacional e a disputa pela maior fatia do mercado vem levando a que estes agora 

entes transnacionais busquem, de todas as maneiras, cortar os custos na produção. 

E daí as conseqüentes demissões em massa, formas precárias de contratação e uso 

da mão-de-obra infantil. 

Diante da patente gravidade que representa o trabalho infantil, a participação de 

entidades internacionais como a Organização Internacional do Trabalho ganha uma 

dimensão de extrema relevância, com a emissão de suas convenções e 

recomendações e a criação de programas especializados sobre o tema, 

especialmente quanto à quantificação e qualificação das suas piores formas.  

Esse trabalho específico da OIT tem apresentado bons resultados em todo o 

mundo, especialmente no que concerne à implementação, pelos ordenamentos 

jurídicos dos diversos países, da regulamentação sobre trabalho de crianças e 

adolescentes. 

No caso específico do Brasil, o trabalho da OIT resulta numa cada vez maior 

adequação da legislação do país a suas convenções. No entanto, da análise dos 

dados se pode auferir que, embora não se poupem esforços no combate ao trabalho 

infantil, ainda é bastante representativa a população de crianças trabalhadoras no 
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Brasil, e que os fatores de ordem socioeconômica são fundamentais para determinar 

a probabilidade de uma criança trabalhar ou não e em que idade. 

Daí o paradoxo entre uma legislação extremamente avançada no que se refere à 

proibição do uso da mão-de-obra infantil e uma realidade social em que a grande 

maioria de crianças e adolescentes que trabalham continua à margem do amparo 

legal. 

Tal situação se apresenta ainda mais grave para aqueles indivíduos que 

desempenhavam uma atividade regular na antiga faixa etária permitida, qual seja, a 

compreendida entre os 14 e os 16 anos e que, de repente, se encontraram em uma 

situação de ilegalidade.  

Portanto, se pode concluir que a eleição da idade de 16 anos como mínimo legal 

para o trabalho talvez seja por demais elevada para um quadro como o da 

sociedade brasileira, pois claro é que a busca por erradicar o trabalho infantil 

demanda não só a adoção de leis proibitivas ou estabelecimento de uma idade 

mínima ideal.  

Como se pode deduzir do caso brasileiro, adequar unicamente o ordenamento 

jurídico interno às normas internacionais sobre o tema do trabalho infantil e 

estabelecer uma idade mínima para o trabalho de 16 anos pode levar, praticamente, 

a uma incompatibilidade entre ditas normas e a realidade socioeconômica que se 

vive no país. 

Numa tentativa de minorar a discrepância entre os fatos da vida social e as 

normas jurídicas, o direito do trabalho brasileiro, aqui chamado de direito alternativo 

oficial, ao entrar em contato com ditas relações de emprego, utiliza-se dos princípios 

que lhe orientam para tentar conciliar os mundos dos fatos sociais e do Direito, 

atribuindo, como visto nos acórdãos trazidos, todos os efeitos a esta relação de 

emprego em princípio ilegal. 
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Entretanto, patente é o fato de que a proibição de algo por lei não faz com que 

ele deixe de existir no mundo real. A elevação da idade mínima para o trabalho para 

16 anos pode, paradoxalmente, prejudicar de maneira severa àqueles menores que 

estariam aptos a desempenhar atividades laborais legais, protegidas juridicamente e 

compatíveis com sua educação.  

E diante da real necessidade e não encontrando outra alternativa, não haverá 

muitos caminhos a seguir que não o do trabalho clandestino, mesmo que proibido. 
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