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RESUMO

TÍTULO DO PROJETO : O CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR-APRENDIZ EM CONFORMIDADE COM A CLT.

TÍTULO DO TRABALHO A SER APRESENTADO: O CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR-APRENDIZ EM CONFORMIDADE COM A CLT.

AUTOR PRINCIPAL: Márcia Nazaré Silva.

APRESENTADOR: Márcia Nazaré Silva.

PALAVRAS-CHAVE: MENOR-APRENDIZ, CONTRATO DE TRABALHO, CLT, ECA    

RESUMO : Grandes organizações como a OIT (Organização Internacional do Trabalho) aconselha a extinção do labor infantil, pois a função desse tipo de mão-de-obra barata e

abundante é a de ser utilizada de maneira intensa pelos países subdesenvolvidos e até mesmo por aqueles que se encontram em vias de desenvolvimento.

O presente estudo tem o intuito de promover uma conscientização mais abrangente dos empregadores ao contratarem crianças e adolescentes para desenvolver o labor na

condição de menor-aprendiz, de acordo com a legislação vigente da CLT, permitindo, contudo o acesso desse menor-aprendiz à educação. 

O projeto será fundamentado na pesquisa bibliográfica e análise da legislação do menor-aprendiz do Brasil, na Carta Magna vigente e nas que a precederam, na Consolidação

das Leis Trabalhistas (CLT) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) buscando uma interpretação teleológica, utilizando para tanto, o método dedutivo. Também

utilizou-se o método analítico-sintético. 

Segundo a redação da Lei n. 10.097/00 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê que o contrato de aprendizagem seja um contrato especial acordado por escrito, com

prazo determinado, onde o empregador garante ao maior de 14 (quatorze anos) e menor de 18 (dezoito anos) participante de algum programa de aprendizagem, formação

técnico-profissional metódica de acordo com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico cabendo ao aprendiz a execução diligente e zelosa das atividades essenciais de tal

formação. A Carta Magna assume essa doutrina de proteção integral onde a lei garante aos adolescentes e crianças saciar suas precisões no âmbito geral.

O aprendiz, segundo a Profa. Alice Monteiro de Barros é empregado regido pelo Direito do Trabalho, sendo destinatário de normas específicas na CLT. Paralelamente à formação

técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação em vigor, ele trabalha na empresa reunindo os pressupostos do art. 3º da CLT, sendo-lhe assegurados

todos os direitos de cunho trabalhistas conferidos à modalidade especial de seu contrato a termo. 

Nos artigos 12 62 e 63 do Estatuto da Criança e do Adolescente conceitua aprendizagem como formação técnico-profissional ofertada de acordo com o previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da educação que determina a articulação entre educação profissional e ensino regular no local de trabalho ou nas instituições especializada norteada por

princípios que garantam o acesso e freqüência obrigatória do ensino regular com horário especial para o desempenho do trabalho que deva ser compatível com o

desenvolvimento do menor.

O projeto foi fundamentado na pesquisa bibliográfica e análise da legislação do menor-aprendiz do Brasil, na Carta Magna vigente e nas que a precederam, na Consolidação das

Leis Trabalhistas (CLT) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) buscando uma interpretação teleológica, utilizando para tanto, o método dedutivo. 

Também foi utilizado o método analítico-sintético ao verificar os textos jurídicos e documentos existentes.        

O  contrato  de  aprendizagem  só  é  válido  se  constar  na  Carteira de Trabalho e

Previdência Social do menor aprendiz sendo que o mesmo deverá ainda estar matriculado e frequente a instituição escolar, além de estar inscrito no programa de aprendizagem

promovido por entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Tais atividades são discriminadas pelo Ministério do Trabalho através de portarias que explicitam

também o tempo de duração das mesmas.

Assim sendo, a fundamentação em que se baseia este trabalho está nessa premissa que discorre sobre o desenvolvimento do trabalho do menor – aprendiz, em consonância

com a legislação vigente e atual.

A finalidade deste trabalho consistiu em explicar que a exploração do labor dos adolescentes e crianças causa diversos prejuízos ao desenvolvimento dos mesmos, em vários

aspectos, como por exemplo no âmbito cognitivo, físico, mental, moral e de sua saúde, embora a Carta Magna proteja esse tipo de labor. Teve também o intuito de conscientizar

os empregadores que o labor, se estiver em conformidade com as normas da CLT, é permitido, desde que não prejudique o acesso do menor-aprendiz à educação.
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