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TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

 

LUCAS ANJOS ARAÚJO
1 

 

RESUMO: O presente trabalho visa abordar sobre o trabalho infantil no Brasil, que 
apesar de estarmos em pleno século XXI, está longe de ser solucionado. A 
Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as 
Consolidações das Leis do Trabalho tratam mais especificamente do tema, 
mostrando como cada uma se comporta e quais suas aplicabilidades. As causas, 
consequências e soluções também serão debatidas no trabalho, mostrando como o 
Direito brasileiro reage a tal prática. 
 

Palavras chave: Trabalho Infantil. Constituição/1988. Estatuto da Criança e 

Adolescente. Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

ABSTRACT:  This monograph aims to address child labor in Brazil. The study, in our 
legal system, is found in the Federal Constitution of 1988, in the Statute of the Child 
and Adolescent and in Labor Law. 
 

Key words: Federal Constitution of 1988. Statute of the Child and Adolescent . 

Labor Law. 
 

 

 

 

Sumário: Introdução; 1 Trabalho; 1.1 Definição; 2 Trabalho infantil e o 

ordenamento jurídico brasileiro; 2.1 ECA e o trabalho infantil; 2.2 CLT e o trabalho 

infantil; 2.3 Constituição de 1988 e o trabalho infantil; 2.4 Estatuto da Criança e do 

Adolescente versus  Constituição Federal de 1988; 3 Relações do trabalho infantil; 

3.1 Causas; 3.2 Consequências; 3.3Trabalho infantil e o entendimento 

jurisprudencial; Conclusão; Referências. 

  

INTRODUÇÃO  

 

                                                           
1
 Graduando em Direito pela Uniabeu Centro Universitário 
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 O presente artigo visa abordar sobre o trabalho infantil no Brasil. O estudo, 

em nosso ordenamento jurídico, é encontrado no Constituição Federal de 1988, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e no Direito do Trabalho. 

 Frequentemente nos deparamos com crianças trabalhando, seja nos sinais, 

nos comércios, dentre outros.   

 Com a grande crise financeira em nosso país, além do desemprego em alta, 

muitos pais de família não estão conseguindo sustentar seus lares, e como 

consequência está colocando seus filhos menores para trabalhar na rua, a fim de 

auxiliar na renda familiar, expondo o menor à situação de risco, que é a grande 

problematização, que tem por objetivo mostrar qual a solução para a erradicação 

deste tipo de trabalho no território nacional. 

É interessante observar como a Consolidação das Leis do Trabalho, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988 trabalham 

juntas, proibindo o trabalho dos adolescentes em atividades insalubres, penosas, 

noturnas e perigosas.  

Porém, diante de tudo que está exposto na teoria, não tem alcançado eficácia 

na prática, sendo notória a necessidade de tomada de novas providências visando 

coibir essa prática covarde e ilegal. 

 O trabalho infantil ainda está longe de ser um problema resolvido em nosso 

país apesar de o nosso ordenamento jurídico vedar. Segundo a PNAD ( Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), que trata de informações anuais sobre 

características demográficas e socioeconômicas da população, como idade, sexo, 

educação, trabalho dentre outros, e o  Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil (FNPETI), o trabalho infantil caiu 59% nos últimos 20 anos, mas 

como foi dito anteriormente, ainda está longe de ser solucionado, pois ainda existem 

3,2 milhões de crianças e  adolescentes nesta situação de risco. 

 O trabalho visa analisar como o direito brasileiro se comporta diante  desta 

grave “doença” que se encontra em nosso país, pois vai se passando de geração 

para geração. 

  

 

1 TRABALHO  

 

 



8 
 

1.1 Definição 

 

Para começar a presente pesquisa, precisa ter noção  que realmente 

significa trabalho. 

Segundo Aurélio, renomado professor da língua portuguesa, trabalho 

significa: 

 

1- Ato de trabalhar. 
2- Qualquer ocupação manual ou intelectual. 
3-Esmero, cuidado que se emprega na feitura de uma obra. 
4- Obra feita ou que se faz ou está para se fazer. 
5- Labutação, lida. 
6- O fenômeno da vitalidade dos órgãos. 
7 -Os exames, as discussões e deliberações de uma corporação, 
repartição, etc. 
8 -Trabalho de sapa:  tarefa de abrir fossos, trincheiras, caminhos 
subterrâneos. 
9 -Trabalho ardiloso e oculto. 
10- Trabalho forçado:  pena, que consiste na realização de trabalhos físicos, 
a que são condenados réus de crimes graves. 

 

 

Já no âmbito jurídico, segundo Maurício Godinho Delgado (2005, P49), em 

seu curso de Direito do Trabalho, classifica como : 

 

O Direito do Trabalho é ramo jurídico especializado, que regula certo tipo de 
relação laborativa na sociedade contemporânea. Seu estudo deve iniciar-se 
pela apresentação de suas características essenciais, permitindo ao 
analista uma imediata visualização de seus contornos próprios mais 
destacados. 
 

 

Para a definição de Amauri Mascaro do Nascimento (2009, p.59): 

 

O ramo da ciência jurídica que tem por objeto as normas, as instituições 
jurídicas e os princípios que disciplinam as relações do trabalho, 
determinam os sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse 
trabalho em sua estrutura e atividade. 
 

Entretanto, entende-se por trabalho todo aquele em que há subordinação, 

habitualidade de trabalho. Há de se informar ainda que deve estar dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, pois fora disso e se falar algum dos elementos, não 

se caracteriza trabalho. A exploração de trabalho infantil foge desses pressupostos, 

e tal prática é ilegal, como será visto no presente trabalho. 
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2 TRABALHO INFANTIL E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

2.1 ECA e o trabalho infantil 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8069/90) foi estabelecido em 

âmbito federal. O referido estatuto  define como criança a pessoa de 0 a 12 anos 

incompletos e o adolescente, de 12 a 18 anos incompletos.  

Cabe ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o 

Código de Menores (lei 6698/79) e trouxe diferentes visões na forma de tutelar os 

direitos das crianças e adolescentes. 

O estatuto trata mais especificamente do assunto de vedação do trabalho 

infantil no capítulo V, do artigo 60 ao 69. O artigo 60 dispõe claramente: 

 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz. 

 

Entretanto, há dois tipos de “recompensa” para esses trabalhadores: os 

menores de 14 anos de idade recebem bolsa aprendizagem; os maiores de 14 anos 

têm os direitos trabalhistas e previdenciários. Além disso, há de se observar a Lei de 

Aprendizagem e a Lei do Estagiário, e elas dizem que o contrato de aprendizagem é 

para adolescentes a partir de 14 anos e respeita a lei de aprendizagem; já o estágio, 

para adolescentes a partir de 16 anos e respeita a lei do estágio. Observa-se ainda 

que o estagiário pode ou não receber uma bolsa como remuneração, ou seja, ser 

voluntário caso opte por este tipo de estágio; o aprendiz tem seus direitos previstos 

na CLT. 

Conforme mencionado, o ECA tem a função de cuidar da proteção e 

profissionalização dos menores, matéria esta de várias controvérsias e conflitos com 

a sociedade. No que tange, o entendimento do Min Mozart Víctor 

Russomano,(Russomano, M. V., p. 501): 

 

O  menor de hoje será o trabalhador adulto de amanhã. Por sua idade, por 
seu incipiente desenvolvimento mental e orgânico, a lei trabalhista lança 
mão de todos os meios ao seu alcance a fim de evitar desgastes 
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exagerados em seu corpo. É igualmente necessário que o trabalho 
executado pelo menor, por força das contigências da vida moderna, não 
prejudique a aquisição, através do estudo, dos conhecimentos mínimos 
indispensáveis à participação ativa do homem na vida do País”. E continua: 
“Só dando ao menor o que ele merece, defendendo a formação de seu 
espírito e a constituição de seu corpo, é que a sociedade poderá contar com 
homens úteis a si mesmos e à comunidade. 

 

 

 

2.2 CLT e o trabalho infantil 

 

Ao ser criado, na década de 40, um dos papéis mais importantes da 

Consolidação das Leis de Trabalho foi dar fim ao trabalho escravo e infantil no 

Brasil, regulamentando relações de trabalho entre empregado e empregador. 

A CLT reservou no título III, o capítulo IV inteiro acerca do trabalho do 

menor, mais especificamente, do artigo 402 ao 441. 

Assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, a CLT sofreu 

mudanças em razão de emenda constitucional 20/1998, alterando assim o artigo 403 

da CLT, que se refere à idade na qual é permitido menor fazer parte do jovem 

aprendiz e idade proibida de trabalhar. 

 

 
Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. (Redação 
dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 
Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais 
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral 
e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 
(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 
a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 
b) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 

 

É interessante observar como a CLT, o ECA e a CF/88 trabalham juntas, 

proibindo o trabalho dos adolescentes em atividades insalubres, penosas, noturnas 

e perigosas. 

 

 

 
CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho: (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/clt-decreto-lei-n-5-452-de-01-de-maio-de-1943#art-405
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I - nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para 
esse fim aprovado pelo Diretor Geral do Departamento de Segurança e 
Higiene do Trabalho; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
II - em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 1º Excetuam-se da proibição do item I os menores aprendizes maiores de 
16 (dezesseis) anos, estagiários de cursos de aprendizagem, na forma da 
lei, desde que os locais de trabalho tenham sido previamente vistoriados e 
aprovados pela autoridade competente em matéria de Segurança e Higiene 
do Trabalho, com homologação pelo Departamento Nacional de Segurança 
e Higiene do Trabalho, devendo os menores ser submetidos a exame 
médico semestralmente. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 
28.2.1967) 
(Revogado pela Lei 10.097, de 2000) 
§ 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá 
de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a 
ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, 
avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua 
formação moral. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 3º Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho: (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
a) prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, 
cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos;(Incluída pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
b) em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e 
outras semelhantes; (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
c) de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, 
cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer 
outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar 
sua formação moral; (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. (Incluída pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 4º Nas localidades em que existirem, oficialmente reconhecidas, 
instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se 
encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização 
do trabalho a que alude o § 2º. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 
28.2.1967) 
§ 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único. 
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

 

 

Portanto, de acordo com os dispositivos supracitados da CLT, existem 

diversas restrições ao trabalho do menor, proibindo os mesmos de atividades 

laborais antes dos 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz, na qual pode se 

começar aos 14 anos; de atividades insalubres e perigosas; noturnas; vendas de 

produtos alcoólicos; exploração sexual infantil. 

A CLT é bem clara ao se preocupar com a formação dos menores. Ela visa 

conciliar os estudos com o desempenho, principalmente, do lado profissional do 

menor, proibindo assim, as práticas acima citadas. 
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2.3 Constituição de 1988 e o trabalho infantil 

   

 

A Constituição Federal de 1988 surgiu depois de longos anos de governos e 

políticas conturbadas, ditadura militar, agressões aos direitos fundamentais e 

dignidade. Com o advento da Carta, esses direitos fundamentais e princípios foram 

recuperados e inseridos no artigo 1º ao 7°. 

Com a Constituição, crianças e adolescentes foram elevados ao nível máximo 

de proteção. Ao tocar no assunto, José Afonso da Silva (SILVA, 2009, p. 851) relata:   

 

A Constituição é minuciosa e redundante na previsão de direitos e situações 
subjetivos de vantagens das crianças e adolescentes especificando em 
relação a eles direitos já consignados para todos em geral, como os direitos 
previdenciários e trabalhistas, mas estatui importantes normas tutelares de 
menores, especialmente dos órfãos e abandonados e dos dependentes de 
drogas e entorpecentes. (Art 227, parágrafo 3º, CF) 

 

O referido artigo faz menção a garantir a proteção e direitos previdenciários e 

trabalhistas, garantir acesso a escola e idade mínima para trabalhar. 

Com relação à emenda constitucional 20/1998, já referida no trabalho, Mônica 

Rodrigues Cueno ressalta:  

 

 A grande discussão do momento, que mereceu inclusive especial destaque 
nos jornais, televisão, revistas e debates via internet, é a EC 20/98, que 
muitos surpreendeu com a notícia da elevação da idade mínima para 
ingresso no mercado de trabalho, de 14 para 16 nos, o que causou grande 
clamor social, principalmente por parte de organizações que vêm  se 
dedicando ao desenvolvimento de um trabalho educativo e 
profissionalizante com adolescentes na faixa etária atingida. A EC 20/98 
teve seus efeitos suspensos através de uma liminar obtida pelo Ministério 
Público Federal, a qual já foi cassada, podendo-se afirmar, pois, que a 
referida emenda encontra-se em pleno vigor, até que o mérito da ação seja 
julgado. 

 

 

Interessante notar que antes da Constituição Federal de 1988, a exploração 

do trabalho infantil sempre foi uma prática comum no meio da nossa sociedade, 

desde os primórdios. 

Neste sentido, Oliva(2006, p.31) pondera: 

 

No Egito, sob as dinastias XII a XX, sendo todos os cidadãos obrigados a 
trabalhar, sem distinção de nascimento ou fortuna, as crianças e os 
adolescentes estavam submetidos ao regime geral e, da mesma maneira 
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que as demais pessoas, trabalhavam desde que tivessem relativo 
desenvolvimento físico. Na Grécia e em  Roma, os filhos dos escravos 
pertenciam aos senhores destes e eram obrigados a trabalhar, quer 
diretamente para seus proprietários, quer a soldo de terceiro, em benefício 
dos seus donos. Organizadas as corporações romanas, inicialmente para os 
trabalhadores livres, os seus filhos trabalhavam como aprendizes para, mais 
tarde, ingressar no mesmo ofício paterno. Na Idade Média, organizadas as 
“corporações de ofício”, durante anos o menor trabalhava, sem perceber 
qualquer salário e muitas vezes pagando àquele ou o senhor feudal uma 
determinada soma. O trabalho se fazia de sol a sol, com um descanso para 
refeição. 

  
 Portanto, com o advento da Carta Magna, observa-se a grande preocupação 

com relação aos menores, proibindo tal prática de trabalho é a total preocupação 

com o menor, haja visto que, ao trabalhar durante sua infância, prejudicará seu 

futuro profissional, tornando esta prática  como uma atividade normal e passando de 

geração para geração. 

 Inicialmente, já havia tal proteção, e com a criação da EC 20/98, tal resguardo 

só fortaleceu, haja vista que alterou a  idade mínima do trabalho para os 16 anos, 

zelando cada vez mais pelo menor, dando assim a possibilidade de estudar e 

brincar, que são seus direitos. 

 Entretanto, não é permitido o trabalho infantil em nosso país antes da idade 

fixada na Carta Magna, afim de que não comprometa a formação psicológica, física 

e educacional da criança. 

 

 

2.4  Estatuto da Criança e do Adolescente versus Constituição Federal de 1988 

 

 

Um ponto a ser observado, é que há uma pequena divergência entre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e a Constituição/88 no que tange ao menor que pode 

trabalhar. O estatuto, em seu artigo 60, diz que é proibido qualquer menor de 14 

anos trabalhar, salvo na condição de menor aprendiz. Já na constituição, no artigo 7, 

XXXIII, essa idade aumenta para 16 anos, salvo na também condição de menor 

aprendiz, mas a partir dos 14 anos. 

Entretanto, a nossa Constituição Federal prevalece, pois é a lei suprema em 

nosso ordenamento jurídico: 
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Estatuto da Criança e do Adolescente 
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal) 
Constituição Federal de 1988 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

XXXIII proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 

 

Embora haja essa pequena divergência entre os dispositivos citados, não há 

antinomias, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente é constitucional.  

 

 

3 RELAÇÕES DO TRABALHO INFANTIL 

 

 

3.1 Causas 

 

Muitas são as causas do trabalho infantil no Brasil. A exploração e trabalho 

infantil começam dentro de casa, quando os líderes de famílias desestruturadas 

financeiramente obrigam seus filhos a trabalharem nas ruas ou nos campos, 

afastando dos mesmos a possibilidade de estudo, sendo que de acordo com a lei 

brasileira, mais especificamente no artigo 424 da CLT, afirma que:  

É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afasta-
los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, 
rezam seu tempo de repouso necessário á sua saúde e constituição física, 
ou prejudiquem a sua educação moral.  

 

“A família é a base de tudo, e pode ser definida como: “uma associação de 

pessoas que escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de 

cuidado mútuo e, se houver, com crianças, adolescentes e adultos” (SZYMANSKI, 

2002, p.9). 

A família pode ser definida também como: “uma construção humana que se 

consolida, se modifica se transforma sobre a influência recíproca com o meio social, 

pois a família é um fato cultural, historicamente construído” (RIBEIRO FILHO, 2000, 

p.8). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-federal-de-1988#art-7


15 
 

Como foi observado, a obrigação de evitar a exploração e trabalho infantil é 

uma ação conjunta do Estado, família e sociedade, sendo quando a família não 

conseguir o sustento deste menor, a obrigação passar para sociedade e Estado. 

Outro fato importante que acaba acarretando no crescimento do trabalho 

infantil é de que os nossos juízes não punem esse tipo de prática. O ordenamento 

jurídico prevê punição a quem contratam menores, mas fica apenas na teoria. 

Mas sem dúvida alguma, a falta de uma boa educação é a principal causa do 

trabalho infantil, uma vez que sem qualificação, crianças e adolescentes acabam 

indo para o mundo das facilidades, como tráfico de drogas, prostituição, prática de 

roubos, dentre outros terríveis caminhos. 

 

 

3.2 Consequências 

 

Infelizmente, as consequências do trabalho infantil não são nada boas. Como 

visto anteriormente, muita das vezes a exploração começa com o consentimento dos 

próprios pais. Com isso, os menores não estudam e quando crescem não 

conseguem se colocar no mercado de trabalho. 

É direito de toda criança brincar, se divertir, receber da melhor educação, pois 

ao contrário disto, afetará sua saúde, educação, desenvolvimento. 

É de se observar que a falta de estudo faz com que essas crianças acabem 

indo para o “caminho do mal”. Muitos vão para o tráfico de drogas, seja por 

curiosidade, seja por falta de oportunidade, trocam tiros com a polícia, roubam 

bancos, idosos e carros. Estes menores convivem com a violência desde cedo e 

acabam aposentando sua inocência antes do devido tempo. Tornam  vítimas de si 

mesmos, crescem frustradas por não terem tido condições de estudo e partem para 

uma “vingança” contra quem estudou e se esforçou para conseguir algo na vida, 

praticando as referidas práticas contra nós. 

Outra consequência desastrosa é a prostituição infantil, um submundo 

esquecido por muitos. Esta prática atinge principalmente o sexo feminino e  muitas 

das vezes os pais não sabem. Fazendo uma correlação com os meninos do tráfico, 

que se frustraram por não terem oportunidades de estudos, muitas destas meninas 
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foram abusadas na infância ou nunca tiveram uma boa relação familiar, causando a 

desilusão.  

Os reflexos sociais causados pela exploração do trabalho infantil são 

desastrosos, pois a falta de uma família estruturada e de planejamento familiar e 

social acabam influenciando negativamente na formação das crianças, causando 

nefastas consequências  não só para suas vidas, mas alterando também a estrutura 

econômica, social e política do Brasil. 

Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), somente no 

Brasil, 120 mil crianças são exploradas sexualmente. Além disso, o CENSO do IBGE 

em 2010 divulgou que 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de 

idade já trabalhavam, número 3,5% maior do que 10 anos antes. 

Como pôde ser observado, a falta de educação faz com que os menores 

sejam iludidos pelo dinheiro, guiados pela miséria, satisfação de prazeres. Por conta 

disto os pais e familiares têm uma importância muito grande na formação destes. 

 

 

 

3.3Trabalho infantil e o entendimento jurisprudencial 

 

Há de se observar que  além da nossa Constituição, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Consolidação das Leis do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça também estão preocupados com a questão do trabalho 

infantil em nosso país, conforme julgados a seguir: 

 

Ementa  
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO 
DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA, ALICIAMENTO DE 
TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO TERRITÓRIO 
NACIONAL E DEIXAR DE PROMOVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS DE 
PROTEÇÃO À SAÚDE DO EMPREGADO. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO 
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS EXTINTO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. 1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, 
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da 
lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o 
meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as 
evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para 
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escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, 
Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 
106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 
20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen 
Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJ de 27/05/2011. 2. A periculosidade do agente, evidenciada 
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem 
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 
de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, 
DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe de 05/11/2013. 3. In casu, a) o paciente foi denunciado e 
teve sua prisão preventiva decretada, em 27/8/2013, pela suposta 
prática dos crimes previstos no art. 203, caput e § 2º (frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista); art. 207 (aliciamento de 
trabalhadores de um local para outro do território nacional); art. 149, 
caput, (redução a condição análoga à de escravo), todos do Código 
Penal e art. 16 da Lei 7.802/1989 (deixar de promover as medidas 
necessárias de proteção à saúde dos empregados), na forma do art. 
69, todos do Código Penal. b) Segundo a denúncia, o paciente que é 
agricultor, frustrou direitos trabalhistas mediante fraude; aliciou 
trabalhadores de um local para outro do território nacional para 
trabalhar em fazenda de sua propriedade; sujeitou os trabalhadores à 
condição degradante de trabalho; submeteu-os à excessivas jornadas 
de trabalho; deixou de promover as medidas necessárias de proteção 
à saúde e ao meio ambiente no tocante à exposição de trabalhadores 
adultos e menores a produtos agrotóxicos sem o fornecimento de 
equipamentos de proteção; explorou o trabalho infantil de crianças de 
13 a 16 anos de idade em condições vedadas pela legislação 
trabalhista. As condições a que eram submetidos os trabalhadores 
foram objetos de diversas notificações em fiscalizações realizadas por 
fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. c) A prisão preventiva 
restou devidamente fundamentada nas hipóteses legais, sobretudo 
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, 
em razão das reiteradas condutas ilícitas cometidas, da gravidade em 
concreto do crime e do grande poder de influência que o paciente 
exerce sobre as vítimas. 4. O Supremo Tribunal Federal não é 
competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão 
de Relator de Tribunal Superior que indefere a ordem em idêntica via 
processual com base na Súmula 691/STF. A supressão de instância 
inequívoca, revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, 
XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a 
mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Precedentes: 
HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe de 15/04/11; HC 107.415, Segunda Turma, Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.11; HC 104.674-AgR, Primeira 
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.03.11; HC 102.865, 
Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 08.02.11. 5. 
Habeas corpus extinto pela inadequação da via eleita. 

 

 

Tal jurisprudência negou pedido de habeas corpus ao acusado sem a 

extinção do mérito, uma vez que este praticava práticas proibidas em nosso país, 

como trabalho escravo, aliciamento de menores e a exploração do trabalho infantil, 
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que conforme o ordenamento jurídico brasileiro é completamente vedado, visto que 

ele beneficiava-se dos trabalhos prestados por adolescentes entre 13 e 16 anos. 

 

 

 

Ementa  
Ementa PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-
MATERNIDADE. TRABALHADORA 
RURAL MENOR DE 16 ANOS. ATIVIDADE CAMPESINA COMPROVADA. 
ART. 11, 
VII, c, § 6o. DA LEI 8.213/91. CARÁTER PROTETIVO DO DISPOSITIVO 
LEGAL. NORMA DE GARANTIA DO MENOR NÃO PODE SER 
INTERPRETADA EM SEU 
DETRIMENTO. IMPERIOSA PROTEÇÃO DA MATERNIDADE, DO 
NASCITURO E DA 
FAMÍLIA. DEVIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO 
ESPECIAL DO INSS 
DESPROVIDO. 
1.   O sistema de Seguridade Social, em seu conjunto, tem por 
objetivo constitucional proteger o indivíduo, assegurando seus 
direitos à saúde, assistência social e previdência social; 
traduzindo-se como elemento indispensável para garantia da 
dignidade 
humana. 
2.   A intenção do legislador infraconstitucional ao  impor o limite 
mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS era a de evitar 
a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no 
art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. 
3.   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, aplicando-se o princípio da universalidade da cobertura da 
Seguridade Social. 
4.   Desta feita, não é admissível que o não preenchimento do 
requisito etário para filiação ao RGPS, por uma jovem impelida a 
trabalhar antes mesmo dos seus dezesseis anos, prejudique o acesso 
ao benefício previdenciário, sob pena de desamparar não só a 
adolescente, mas também o nascituro, que seria privado não apenas 
da 
proteção social, como do convívio familiar, já que sua mãe teria de 
voltar às lavouras após seu nascimento. 
5.   Nessas condições, conclui-se que, comprovado o exercício de 
trabalho rural pela menor de 16 anos durante o período de carência 
do salário-maternidade (10 meses), é devida a concessão do benefício. 
6.   Na hipótese, ora em exame, 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 a autora exerceu atividade campesina pelo período de carência 
exigido por lei, preenchendo todos os requisitos para a concessão do 
benefício. 
7.   Recurso Especial do INSS desprovido. 
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Na jurisprudência acima mencionada, não há nem o que se discutir, o 

Superior Tribunal de Justiça negou  a dar provimento ao recurso especial do INSS, 

haja visto que trata-se de uma menor, com 16 anos de idade sendo explorada na 

atividade campesina, fazendo cumprir, assim, as leis de proteção à criança e ao 

adolescente. 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADE 
RURAL. MENOR DE 12 ANOS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. 
1. Esta Corte já firmou a orientação no sentido de que a legislação, 
ao vedar o trabalho infantil, tem por escopo proteger o menor, não 
podendo ser utilizada em prejuízo do trabalhador. 
2. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins 
de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso 
especial. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

Mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça se negou a dar provimento, 

desta vez, ao agravo regimental, pois trata-se de um menor de 12 anos sendo 

explorado. 

Como pôde ser observado, os tribunais são extremamente rígidos com 

relação à proteção do trabalho infantil, negando a maioria dos recursos, fazendo 

valer os dispositivos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da Consolidação das Leis do Trabalho, embora haja muitas pessoas 

burlando o nosso ordenamento jurídico. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A grande questão apontada no trabalho foi sobre os aspectos que envolvem 

o trabalho infantil em um todo. Como visto, desde a Idade Média as crianças eram 

exploradas, e em nosso país, desde a época da escravatura até a promulgação da 

Constituição de 1988, que vedou tal prática e se fortaleceu ainda mais com a 

EC20/1998. 



20 
 

A Constituição Federal combate a referida prática, em seu artigo 227, que 

confere à família, sociedade e Estado o dever de cuidar dos menores. 

Ante o exposto, sabe-se que  o Estado brasileiro é o grande responsável ao 

não garantir condições com educação de qualidade, de garantir oportunidades para 

que a criança possa a se desenvolver na sua totalidade. Para que as  crianças que 

sofrem com o trabalho infantil venham um dia a estar na escola, que é o lugar delas, 

é necessário que os governos em todos os níveis atuem de forma conjunta. 

Além disso, os pais precisam educar seus filhos da melhor forma possível, 

pois é dos lares que os exemplos começam a ser seguidos. Muitos casos os 

próprios pais passam produtos para os menores venderem, por exemplo.  

Para que esse tipo de trabalho não cresça, é necessário que todos se 

conscientizem e não adquiram, pois se não há demanda, a oferta não irá existir,  

além de denunciar às autoridades competentes. 

Infelizmente, enquanto o trabalho infantil no Brasil for enxergado como 

questão social e os pais não enxergarem isso como um problema, certamente esse 

ciclo de pobreza irá se perpetuando e passando de geração para geração, pois 

estas crianças, ao chegarem na vida adulta, não conseguem ocupar uma 

qualificação profissional e no trabalho; não encontram condições sociais para que se 

rompam essa miséria.  

Projetos que visem o recrutamento de crianças e adolescentes para as 

escolas além de programas de restruturação familiar devem ser usados em favor da 

população, sendo mais uma ferramenta para combater esta prática. 

O fato é que o trabalho não irá tirar a criança da condição de pobreza. A 

solução e conclusão para o trabalho é de que os pais conscientizem seus filhos a 

estudarem a fim de conquistar uma excelente colocação no mercado e não ficar de 

subemprego para o restante da vida; que o governo forneça um sistema educacional 

que forme profissionais capacitados para que elas sejam participantes da sociedade, 

recuperem sua autoestima e despertem interesse pelo conhecimento. Investir em 

esportes, danças e cultura são outras alternativas que o governo pode usar. 

É na infância que se forma a personalidade e a base do homem, com isso 

erradicando este tipo de problema, cria-se um ser humano melhor e um país com 

mais qualidade. 

Foram verificadas as legislações pátrias vigentes , como a CF, ECA e a CLT, 

que buscam minimizar o trabalho infantil no Brasil. Agora não basta apenas ficar na 
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teoria das leis, cabendo a cada um de nós, como cidadãos do bem, mudar essa 

realidade. A mudança começa de nós, nos pequenos atos, e não adianta cobrar do 

Estado e dos governantes algo que não praticamos. Devemos fiscalizar, denunciar, 

orientar e cobrar. Com isto, certamente teremos um país melhor, com menos 

pobreza e com as crianças nos lugares na qual devem ficar. 
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