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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PRE VIA
Em

INFORMAçAO PRE VIA N2 i,yP

1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 296/99, de autoria do Deputado Durval Angelo, que dispöe sobre a

condicao de aprendiz para adolescente.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5/99.

2- PONTOS DE ATENcAO
2.1 - 0 projeto de lei em tela condiciona o trabaiho do adolescente aprendiz a programa

de formaçao profissional desenvolvido por empresas e submetido a aprovaçao do Conseiho

Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Exige ainda que tat prograrna esteja em

conformidade corn as disposiçôes do Estatuto da Crianca e do Adolescente.

Além disso, a proposição responsabiliza a empresa pelo pagamento de bolsa de

aprendizagem e pelo acompanhamento da vida escolar do aprendiz. Dispöe, ainda, sobre

seu horário de trabalho.

2.2 - 0 exarne da matéria mostra sua relaçao corn dispositivos da Consolidação das

Leis do Trabaiho - CLT- que tratam do trabalho do rnenor (arts. 402 a 441). A proposiçào

guarda ainda semelhanca bastante estreita corn o disposto no CapItulo V da Lei n 2 8.069, de

1990, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alias, dispositivos sobre formas e condicöes de trabaiho podem ser encontradas, no

Brash, em documentos federals de diversos tipos, como leis, portarias, normas

regulamentadoras, Enunciados do Tribunal Superior do Trabaiho e Sümulas do Supremo

Tribunal Federal.
Na verdade, o projeto, de cunho social evidente e relevante, contém dispositivos de

feição trabalhista.
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2.3 - E importante, neste caso, mencionar a existência de normas internacionais sobre

o tema, em especial as contidas nas Convençôes da Organizaçao Internacional do Trabalho

- OIT - ratificadas pelo Brash.

0 conteüdo dos tratados e convençoes so tern efeito normativo interno no pals que as

assina e ratifica. A ratificaçao é feita pelo Estado Federal, e nao pelo Estado-membro. No
Brasil, Os Estados-membros podem ratificar tratados de financiarnento (Constituicao Federal,

art. 52, V).Talvez seja esse urn dos motivos que levaram o Constituinte a destinar

privativamente a União o poder de regulamentar a rnatéria.

De fato, a Constituicao da Repüblica é clara ao atribuir a União a competência privativa

para legislar sobre Direito do Trabaiho, consoante o disposto no art. 22, I.

2.4 - E oportuno enfatizar-se que a legislaçao trabalhista tern, além de bases

econômicas e histórhcas, urn forte componente social.

0 estudo da evoluçao legislativa revela preocupação corn o trabalhador e corn suas

condicoes de trabaiho. Houve avanços e recuos nesse caráter protecionista, porern os

avanços ref letern mobilizaçao da classe trabalhadora.

Exemplo da preocupação da sociedade organizada corn o conteüdo das convençães é

a luta desenvolvida pelo Brasil em prol da criança e do adolescente, ao realizar o "Tribunal

Internacional lndependente Contra o Trabaiho Infantil", em defesa da Convençao 138 d91

OIT, que prolbe qualquer forma de trabalho ate os 15 anos de idade.

A tendência, pohs, parece ser universalizar a forma de tratar os direitos sociais, e não
particularizá-la, legislando em caráter local ou regional.

Ressalte-se finalmente que, no Brasil, apos a ediçao da Ernenda n 2 20 a Constituiçao
Federal de 1988, nao é permitido a trabaiho do menor, rnesmo do aprendiz, antes dos 14
anos de idade (art. 7, XXXIII).

3- TRAM ITAçAO
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0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissães de Constituição e

Justica, do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social e de Fiscalizacao Financeira e

Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 19/5/99.
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