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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. TEMA 219/TNU. QUESTÃO SUBMETIDA A 
JULGAMENTO: SABER SE É POSSÍVEL O CÔMPUTO DO 
TEMPO DE SERVIÇO RURAL ÀQUELE QUE TENHA MENOS 
DE 12 ANOS DE IDADE.  RE 1.225.475, QUE TEM POR 
OBJETO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARA QUE A 
AUTARQUIA SE ABSTENHA DE FIXAR IDADE MÍNIMA 
PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE 
SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DAS 
ATIVIDADES PREVISTAS NO ART. 11 DA LEI 8.213/91. 
ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE "O ART. 7°, 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PODE SER 
INTERPRETADO EM PREJUÍZO DA CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE QUE EXERCE ATIVIDADE LABORAL. 
REGRA CONSTITUCIONAL QUE BUSCA A PROTEÇÃO E 
DEFESA DOS TRABALHADORES NÃO PODE SER 
UTILIZADA PARA PRIVÁ-LOS DOS SEUS DIREITOS, 
INCLUSIVE, PREVIDENCIÁRIOS". AS ATIVIDADES 
RURAIS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, EXIGEM, REGRA 
GERAL, BOM VIGOR FÍSICO PARA SUA EXECUÇÃO, POIS 
SÃO EXERCIDAS DE MODO RÚSTICO, EM CÉU ABERTO, 



COM EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. EM DECORRÊNCIA 
DESSA CIRCUNSTÂNCIA, HÁ ENTENDIMENTO NO 
SENTIDO DE NÃO SER CRÍVEL QUE UMA CRIANÇA DE 
ATÉ DOZE ANOS DE IDADE INCOMPLETOS, POSSUA 
VIGOR FÍSICO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO PLENO 
DA ATIVIDADE RURAL, SENDO SUA PARTICIPAÇÃO NAS 
LIDES CAMPESINAS, COMO REGRA, DE CARÁTER 
LIMITADO, SECUNDÁRIO. TODAVIA, CADA SER HUMANO 
TEM SUA PRÓPRIA COMPLEIÇÃO FÍSICA, 
POSSIBILITANDO EXCEÇÃO À REGRA DE QUE ALGUÉM 
COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS NÃO TENHA 
"VIGOR FÍSICO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA 
ATIVIDADE RURAL". HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE 
A PESSOA COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS 
TENHA, DE FATO, EXERCIDO ATIVIDADE RURAL, DEVE-
SE RECONHECER O LABOR CAMPESINO EFETIVAMENTE 
COMPROVADO, E NÃO FECHAR OS OLHOS PARA A 
REALIDADE FÁTICA, PREJUDICANDO AQUELES A QUEM 
SE DEVERIA CONFERIR MAIOR PROTEÇÃO SOCIAL. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À 
TURMA RECURSAL DE ORIGEM, PARA QUE REANALISE A 
QUESTÃO, ADOTANDO A SEGUINTE TESE: É POSSÍVEL O 
CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO 
POR PESSOA COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS NA 
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO LABOR CAMPESINO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do voto do Juiz Relator, 
julgando-o como representativo de controvérsia, para fixar a seguinte tese do Tema 219: 
"É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior 
a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino". 

Brasília, 23 de junho de 2022. 

 

JAIRO DA SILVA PINTO 

Juiz Relator 
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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte autora, 
contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, que negou provimento a 
seu recurso inominado, entendendo não ser possível reconhecer o labor rural do 
autor antes dos 12(doze) anos de idade. 

O incidente teve o rito convertido para os recursos representativos 
de controvérsia, Tema 219, com a seguinte questão submetida a 
julgamento: Saber se é possível o cômputo do tempo de serviço rural àquele 
que tenha menos de 12 anos de idade. 

Publicado o edital, não houve pessoas, órgãos ou entidades com 
interesse na controvérsia. 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do 
incidente. 

É o relatório. 

VOTO 

Incluí o presente incidente na pauta da Sessão de 28/04/2021, 
retirando-o da pauta a pedido do INSS, por conta do RE 1.225.475, que tem por 



objeto ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do 
Instituto Nacional do Seguro Social, para que a autarquia se abstenha de fixar 
idade mínima para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição 
pelo exercício das atividades previstas no art. 11 da Lei 8.213/91. 

No RE 1.225.475 o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão 
monocrática, nos seguintes termos: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AFASTAR A IDADE MÍNIMA 
PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 8.213/91 PARA FINS DE RECONHECIMENTO 
DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR DO 
MPF. RECONHECIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA. 
ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. ART. 16 DA LEI. 7.347/85. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRABALHO INFANTIL X PROTEÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. REALIDADE FÁTICA BRASILEIRA. 
INDISPENSABILIDADE DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS. 
POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO SEM 
LIMITAÇÃO DE IDADE MÍNIMA. ACP INTEGRALMENTE PROCEDENTE. 
JULGAMENTO PELO COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. 
RECURSO DO MPF PROVIDO. APELO DO INSS DESPROVIDO. 1. O 
interesse processual do MPF diz respeito à alteração de entendimento da 
autarquia no tocante às implicações previdenciárias decorrentes do exercício 
laboral anterior àquele limite etário mínimo, consubstanciadas inclusive na Nota 
76/2013. Em que pese efetivamente constitua aquela Nota importante avanço no 
posicionamento do INSS sobre a questão, não torna ela despicienda a tutela 
jurisdicional pleiteada, já que admite aquela Nota que, uma vez reconhecida na 
esfera trabalhista a relação de emprego do menor de 16 anos, possa a autarquia 
considerá-lo segurado e outorgar efeitos de proteção previdenciária em relação 
ao mesmo, permanecendo - não bastasse a já referida necessidade prévia de 
reconhecimento trabalhista - a não admitir a proteção para as demais situações 
de exercício laboral por menor de 16 anos, referidas na contestação como 
externadas de forma voluntária. Não bastasse isto, restaria ainda a questão 
referente à documentação e formalidades exigidas para a comprovação de tal 
labor, o que evidencia a permanência da necessidade de deliberação e, por 
consequência, a existência do interesse de agir. 2. Não há falar em restrição dos 
efeitos da decisão em ação civil pública a limites territoriais, pois não se pode 
confundir estes com a eficácia subjetiva da coisa julgada, que se estende a todos 
aqueles que participam da relação jurídica. Isso porque, a imposição de limites 
territoriais, prevista no art. 16 da LACP, não prejudica a obrigatoriedade 
jurídica da decisão judicial em relação aos participantes da relação processual. 
3. Logo, inexiste violação ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985, como aventou o INSS, 
porquanto não é possível restringir a eficácia da decisão proferida nos autos aos 
limites geográficos da competência territorial do órgão prolator, sob pena de 
chancelar a aplicação de normas distintas a pessoas detentoras da mesma 
condição jurídica. 4. Mérito. A limitação etária imposta pelo INSS e que o 
Ministério Público Federal quer ver superada tem origem na interpretação que 



se dá ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que veda qualquer trabalho 
para menores 16 anos, salvo na condição de aprendiz. 5. Efetivamente, a aludida 
norma limitadora traduz-se em garantia constitucional existente em prol da 
criança e do adolescente, vale dizer, norma protetiva estabelecida não só na 
Constituição Federal, mas também na legislação trabalhista, no ECA (Lei 
8.079/90) em tratados internacionais (OIT) e nas normas previdenciárias. 6. No 
entanto, aludidas regras, editadas para proteger pessoas com idade inferior a 16 
anos, não podem prejudicá-las naqueles casos em que, não obstante a proibição 
constitucional e legal, efetivamente, trabalharam durante a infância ou a 
adolescência. 7. Não obstante as normas protetivas às crianças, o trabalho 
infantil ainda se faz presente no seio da sociedade. São inúmeras as crianças que 
desde tenra idade são levadas ao trabalho por seus próprios pais para auxiliarem 
no sustento da família. Elas são colocadas não só em atividades domésticas, mas 
também, no meio rural em serviços de agricultura, pecuária, silvicutura, pesca e 
até mesmo em atividades urbanas (vendas de bens de consumos, artesanatos, 
entre outros). 8. Além disso, há aquelas que laboram em meios artísticos e 
publicitários (novelas, filmes, propagandas de marketing, teatros, shows). E o 
exercício dessas atividades, conforme a previsão do art. 11 da Lei nº 8.213/91, 
enseja o enquadramento como segurado obrigatório da Previdência Social. 9. É 
sabido que a idade mínima para fins previdenciários é de 14 anos, desde que na 
condição de aprendiz. Também é certo que a partir de 16 anos o adolescente 
pode obter a condição de segurado com seu ingresso no mercado de trabalho 
oficial e ainda pode lográ-lo como contribuinte facultativo. 10. Todavia, não há 
como deixar de considerar os dados oficiais que informam existir uma gama 
expressiva de pessoas que, nos termos do art. 11 da LBPS, apesar de se 
enquadrarem como segurados obrigatórios, possuem idade inferior àquela 
prevista constitucionalmente e não têm a respectiva proteção previdenciária. 11. 
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) no ano de 2014, 
o trabalho infantil no Brasil cresceu muito em comparação com os anos 
anteriores, quando estava em baixa. 12. E, de acordo com o IBGE, no ano de 
2014 havia 554 mil crianças de 5 a 13 anos trabalhando. Na atividade agrícola, 
nesta mesma faixa etária, no ano de 2013 trabalhavam 325 mil crianças, 
enquanto no ano de 2014 passou a ser de 344 mil, um aumento de 5,8%. Já no 
ano de 2015, segundo o PNAD (IBGE) houve novamente uma diminuição de 
19,8%. No entanto, constatou-se o aumento de 12,3% do 'trabalho infantil na 
faixa entre 5 a 9 anos'. 13. O Ministério do Trabalho e Previdência Social - MPTS 
noticia que em mais de sete mil ações fiscais realizadas no ano de 2015, foram 
encontradas 7.200 crianças em situação de trabalho irregular. Dos 7.200 casos, 
32 crianças tinham entre 0 e 4 - todas encontradas no Amazonas. Outras 105 
estavam na faixa etária de 5 a 9 anos e foram encontradas, também, no Amazonas 
(62) e nos estados de Pernambuco (13), Pará (7) Roraima (5), Acre (4) Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul (3 em cada Estado), Bahia e Sergipe (2 em 
cada Estado). Na Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins encontrou-se 
uma criança em cada Estado com essa faixa etária de 5 a 9 anos. 14. Insta anotar 
que a realidade fática revela a existência de trabalho artístico e publicitário com 
nítido objetivo econômico e comercial realizados com a autorização dos pais, 
com a anuência do Poder Judiciário, de crianças recém nascidas, outras com 01, 
2, 3, 4 e 5 anos de idade. Aliás, é possível a proteção previdenciária nesses 



casos? No caso de eventual ocorrência de algum acidente relacionado a esse tipo 
de trabalho, a criança teria direito a algum benefício previdenciário, tal como o 
auxílio acidente? 15. No campo da seguridade social extrai-se da norma 
constitucional (art. 194, parágrafo único) o princípio da universalidade da 
cobertura e do atendimento que preconiza que a proteção social deve alcançar a 
todos os trabalhadores do território nacional que dela necessitem. Por corolário 
lógico, incluem-se nessa proteção social aquelas crianças ou adolescentes que 
exerceram algum tipo de labor. 16. A despeito de haver previsão legal quanto ao 
limite etário (art. 13 da Lei 8.213/91, art. 14 da Lei 8.212/91 e arts. 18, § 2º do 
Decreto 3.048/99) não se pode negar que o trabalho infantil, ainda que prestado 
à revelia da fiscalização dos órgãos competentes, ou mediante autorização dos 
pais e autoridades judiciárias (caso do trabalho artístico e publicitário), nos 
termos dos arts. 2º e 3º da CLT, configura vínculo empregatício e fato gerador 
do tributo à seguridade, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição 
Federal. 17. Assim, apesar da limitação constitucional de trabalho do infante 
(art. 157, IX da CF/46, art. 165, X da CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), para fins 
de proteção previdenciária, não há como fixar também qualquer limite etário, 
pois a adoção de uma idade mínima ensejaria ao trabalhador dupla punição: a 
perda da plenitude de sua infância em razão do trabalho realizado e, de outro 
lado, o não reconhecimento, de parte do INSS, desse trabalho efetivamente 
ocorrido. 18. Ressalte-se, contudo, que para o reconhecimento do trabalho 
infantil para fins de cômputo do tempo de serviço é necessário início de prova 
material, valendo aquelas documentais existentes em nome dos pais, além de 
prova testemunhal idônea. 19. Desse modo, para fins de reconhecimento de 
tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 
11 da Lei 8.213/91, mostra-se possível ser computado período de trabalho 
realizado antes dos 12 anos de idade, qual seja sem a fixação de requisito etário. 
20. Recurso do INSS desprovido. Apelação do MPF provida” (págs. 410-412 do 
documento eletrônico 1). 

Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em 
suma, violação dos arts. 7°, XXXIII, e 194, parágrafo único, e 195 da mesma 
Carta. 

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição não pode ser 
interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, 
haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos 
trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos. Esse 
entendimento prevalece inclusive no trato de questões previdenciárias. Nesse 
sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: 

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. 
SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 
ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA 



PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 
INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. 
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, 
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.061.044-
AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 

“Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze 
anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. 
Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. 
Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso 
de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na 
doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de 
garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do 
STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: 
AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., 
Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega 
provimento” (AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE 
IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR 
DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado 
em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista 
que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, 
não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. 
Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616- 
AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 

Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões, entre outras: RE 
1.146.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.140.879/SC, Rel. Min. Roberto 
Barroso; RE 953.372/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 920.290/RS, Rel. 
Min. Teori Zavascki; RE 920.686, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 476.950-AgR/RS, 
Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 502.246/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 
633.797/SP, Rel. Min. Luiz Fux. 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 14 de agosto de 2019. 

Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator 

Interposto agravo regimental, sobreveio acórdão mantendo 
integralmente a decisão guerreada: 

RE 1225475 AgR 

Órgão julgador: Segunda Turma 

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI 

Julgamento: 21/12/2020 

Publicação: 05/02/2021 

Ementa 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA 
OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 

I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em 
prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra 
constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser 
utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. 
Precedentes. 

II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 
1.021, § 4°, do CPC). 

O INSS opôs embargos de declaração, requerendo a suspensão do 
processamento do feito, tendo em vista o interesse em apresentar proposta de 
acordo, com vistas a uma solução consensual que atenda aos interesses do 
segurado, do Ministério Público Federal e do Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social. 

O MPF concordou com o pedido de suspensão. Ato contínuo, o 
Ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o trâmite do processo por 30 dias, para 
que as tratativas conciliatórias pudessem avançar (decisão publicada dia 
05/04/2021). 

Entendendo que o resultado do RE poderia afetar o julgamento do 
presente feito, pois trata de matéria referente à idade mínima para efeito de 
reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição, resolvi aguardar o 
desfecho do mencionado recurso extraordinário. 



Ocorre que os embargos de declaração do INSS foram rejeitados, 
com aplicação de multa, tendo transitado em julgado a decisão proferida no 
aludido recurso extraordinário. 

Nesse sentido, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
entendo que a questão referente ao presente representativo carece de maior 
fundamentação para o seu desfecho. 

Com efeito, as atividades rurais, por sua própria natureza, exigem, 
regra geral, bom vigor físico para sua execução, pois são exercidas de modo 
rústico, em céu aberto, com exposição às intempéries. 

Em decorrência dessa circunstância, há entendimento, como o do 
acórdão recorrido, de não ser "crível que uma criança (assim considerada a 
pessoa de até doze anos de idade incompletos, conforme o Estatuto da Criança e 
do Adolescente - lei nº 8.069/90) possua vigor físico necessário para o exercício 
pleno da atividade rural, sendo sua participação nas lides campesinas, por tais 
razões, como regra, de caráter limitado, secundário". 

Também entendia assim. Mas, analisando com mais vagar a questão, 
despertei para o fato de que cada ser humano tem sua própria compleição física, 
possibilitando exceção à regra de que alguém com idade inferior a 12 (doze) anos 
não tenha "vigor físico necessário para o exercício pleno da atividade rural". 

Além disso, caso haja comprovação de que a pessoa com idade 
inferior a 12 (doze) anos tenha, de fato, exercido atividade rural, deve-se 
reconhecer o labor campesino efetivamente comprovado, e não fechar os olhos 
para a realidade fática, prejudicando aqueles a quem se deveria conferir maior 
proteção social. 

Como bem explicitado no julgamento do RE 1.225.475: 

O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo 
da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que 
busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-
los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. 

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, ao 
apreciar questão análoga, assim decidiu: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. 
CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO 
DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. 
INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS 



CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO 
PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR 
A IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. 
EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE 
REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. 
ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA 
TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO 
INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de 
cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. 
Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da 
demanda ser realizada sob a influência do pensamento garantístico, de modo a 
que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere 
maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 
2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos 
de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho 
da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição 
Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em 
condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado 
pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de 
sua infância. 
3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, 
da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente 
que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada 
para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para 
privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 
9.8.2011). A interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos 
propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a 
compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva 
inspiradora da regra jurídica. 
4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao 
vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida 
a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, 
que os menores de idade não podem ser prejudicados em seus direitos 
trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade 
laboral na infância. 
5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma 
criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir 
duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho 
na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da 
concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria 
infringente do propósito inspirador da regra de proteção. 
6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas aliadas às 
testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde 
a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial para 
aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de 
idade (1969). 



7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento 
de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar 
em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, 
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em 
um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o 
trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, 
não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor 
o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se 
pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o 
empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o 
trabalho de menores. 
8. Agravo Interno do Segurado provido. 
(AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020) 

Também a Turma Nacional de Uniformização perfilha o mesmo 
entendimento: 

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. 
TRABALHO RURAL PRESTADO POR MENOR COM IDADE INFERIOR A 12 
ANOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS 
PREVIDENCIÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TNU. 
ACÓRDÃO RECORRIDO ADMITE ESSA POSSIBILIDADE, EM TESE, MAS 
NEGA O ALEGADO TEMPO LABORADO NESSAS CONDIÇÕES COM BASE 
NA PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO 
JULGAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA NACIONAL. 
NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. VEDAÇÃO PELA 
SÚMULA Nº 42.  INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5003117-
85.2017.4.04.7107, JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI - TURMA 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 14/12/2018.) 

Quanto à aferição do efetivo labor rural do menor de 12 anos de 
idade, trata-se de matéria de fato a ser analisada à luz do caso concreto. 

Posto isso, voto por dar provimento ao pedido de uniformização, 
determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que reanalise 
a questão, adotando a seguinte tese: É possível o cômputo do tempo de serviço 
rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da 
prestação do labor campesino. 

 

JAIRO DA SILVA PINTO 

Juiz Relator 

 


