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RESUMO 

 

O presente estudo trata da formação do trabalho rural nas atividades agrárias, 

no Brasil, considerando a conquista de direitos trabalhistas ocorrida na história dos 

trabalhadores rurais e suas perspectivas, com destaque para o contrato de curta 

duração – uma nova modalidade contratual – especificamente relacionado às 

atividades agrárias de pequeno prazo, fruto das mudanças sucedidas no campo e do 

processo de luta dos trabalhadores rurais por direitos. O procedimento metodológico 

adotado para levantamento de dados foi o da pesquisa documental, por meio da 

qual se procurou responder se essa nova modalidade contratual retira, garante ou 

acrescenta direitos aos trabalhadores rurais em atividades de curta duração. 

Objetivou-se compreender essa nova modalidade contratual, como parte da 

singularidade do trabalho rural, considerando-se a história e a legislação de cada 

época. A Teoria Crítica do Direito, que concebe e defende uma posição dialética do 

direito, foi utilizada como suporte da análise, objetivando interpretar as contradições 

existentes no processo de luta dos latifundiários para manter o Estado brasileiro a 

serviço de seus interesses. Por meio dela também buscou explicar o processo de 

luta dos trabalhadores rurais por direitos, contrapondo esse domínio, uma vez que 

todo esse processo de contradições de interesses compõe a singularidade do 

trabalho rural e emergem na construção das normas estatais, como foi o caso da Lei 

nº11.718/2008, que regulamentou o contrato de curta duração. Conclui-se que esse 

contrato possibilita aumento de direitos, como o previdenciário, previsto na regra de 

transição, inclusive para aqueles trabalhadores que laboram nas atividades de curta 

duração e que jamais tiveram contratos formalizados e, ainda, acrescenta o direito 

às verbas rescisórias nos contratos de até 14 dias.  

Palavras-chave – Trabalho rural. Precarização. Assalariamento. Luta. Direitos. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PINTO, Luismar Ribeiro. The agricultural work in Brazil: labour rights and short-

time contracts achievements. 2016, 148 pages. Dissertation (Post-Graduation 

Program in Law) Law Program, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

 

This study deals with the training of the rural work in agricultural activities in Brazil, 

considering the conquest of labour rights what occurred in the history of rural workers 

and their prospects, with detach for the short-term contract – specifically related to  

activities agricultural small term, resulting of the occurred changes in the field and of 

the struggle rural workers by rights. The methodological procedure adopted for data 

collection was the documentary research, through which it sought to respond if this 

new type of contract removes, ensures or adds rights to rural workers in short-term 

activities. This study aimed to understand this new type of contract, as part of the 

uniqueness of rural labour, considering the history and legislation of the each epoch. 

The Critical Theory of the right, which conceives and advocates a dialectical position 

of the right, was used to support the analysis, in order to interpret the contradictions 

existing in the process of struggle of the laird for  maintain the Brazilian state The 

their  interests service. Through her also sought to explain the process of struggle the 

rural workers by rights, opposing this one domain, since this whole process of 

contradictions of interests composes the uniqueness of rural work and emerge in the 

construction from state standards, as was the case of Law nº11.718 / 2008, which 

regulated the short-term contract. It is concluded that this a contract enables to 

increase right, such as Social Security foreseen in the transition rule, inclusively for 

those workers who work in the short-term activities and what never had formal 

contracts and, also, adds the right to severance pay in contracts of up to 14 days.  

 

Keywords– Agricultural Work.  Poverty. Wages. Struggle. Rights. 
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Elogio da dialética 
A injustiça avança hoje a passo firme; 

Os tiranos fazem planos para dez mil anos. 
O poder apregoa: as coisas continuarão a ser como são 

Nenhuma voz além da dos que mandam 
E em todos os mercados proclama a exploração; 

isto é apenas o meu começo. 
Mas entre os oprimidos muitos há que agora dizem 

Aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. 
 

Quem ainda está vivo não diga: nunca 
O que é seguro não é seguro 

As coisas não continuarão a ser como são 
Depois de falarem os dominantes 

Falarão os dominado 
Quem pois ousa dizer: nunca 

De quem depende que a opressão prossiga? De nós 
De quem depende que ela acabe? Também de nós 

O que é esmagado que se levante! 
O que está perdido, lute! 

O que sabe ao que se chegou, que há aí que o retenha 
E nunca será: ainda hoje 

Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. 
 

Bertolt Brecht 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa realizada sobre a formação do trabalho rural nas atividades 

agrárias no Brasil teve como recorte de análise as conquistas de proteção ao 

trabalho, consolidadas em normas de cada período histórico, culminando com o 

contrato em atividades de curta duração, ou pequeno prazo, estabelecido pela Lei nº 

11.718/2008. 

Considera-se, neste estudo, o trabalho rural no âmbito das atividades 

agrárias, compreendendo estas como o gênero e aquele como a espécie, 

considerando-as “resultado da atuação humana sobre a natureza, em participação 

funcional, condicionante do processo produtivo” (SILVA et al.,1998, p.18). 

Investigaram-se os sinais do assalariamento rural na formação do trabalho 

rural do Brasil, bem como sua luta desses trabalhadores por direitos, a organização 

deles e a construção de normas protetivas. Estudou-se também a influência de 

modificações dos sistemas fundiários e produtivos nas relações do trabalho rural. A 

relação entre o êxodo rural, a mecanização da produção, o aumento do trabalho 

temporário e o surgimento da contratação em atividades de curta duração como 

espécie desse trabalho temporário. Abordaram-se as dificuldades da precarização 

enfrentadas nas relações do assalariamento rural, o trabalho escravo 

contemporâneo, a insistente e alta informalidade/ilegalidade nas contratações, além 

da ineficácia do Estado em garantir os direitos conquistados. 

Quanto ao estudo do contrato de curta duração, faz-se necessário esclarecer 

que a pretensão dessa pesquisa foi investigar a evolução desse contrato e de sua 

normatização, após os estudos realizados, em 1996, por Heinen, considerando os 

desdobramentos no campo da construção do direito, da norma negocial e da norma 

estatal. O objeto de pesquisa de Heinen (1996) era, fundamentalmente, as 

influências da modernização agrícola nas relações de trabalho, tendo como recorte o 

plantio agrícola realizado com o uso intenso de irrigação, ocorrido em alguns 
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municípios de Goiás, onde o autor constatou a utilização do contrato de curta 

duração.  

O presente estudo, além de eleger como objeto uma nova modalidade 

contratual que difere do objeto de pesquisa de Heinen, quanto ao período histórico 

dessa, procurou compreender esse contrato como mais um sinal da singularidade do 

trabalho rural no Brasil.  

A pauta atual do patronato rural brasileiro também compôs este estudo com o 

objetivo de analisar até que ponto esta pauta impõe limites ao trabalho rural, uma 

vez que ela visa a aumentar os lucros do patronato com a precarização das 

condições de trabalho, inclusive daqueles já normatizados pela Lei n.º 11.718/2008. 

Essa pauta aponta para o recrudescimento da luta dos trabalhadores, em face do 

patronato rural, a fim de garantir direitos até então conquistados.  

Em vista de analisar a participação dos trabalhadores rurais e suas 

organizações no processo de luta por direitos trabalhistas, tanto nos conflitos de 

interesses no âmbito da atividade agrária quanto no processo de construção da 

normatização do contrato de curta duração e no confronto político-ideológico com o 

patronato rural, o presente estudo teve como pano de fundo a concepção filosófica 

reivindicatória e participatória, na qual o investigador procede colaborativamente, 

interligando sua pesquisa à política e à agenda política, abrangendo questões 

sociais atuais, como capacitação, opressão, desigualdade (CRESWEL, 2010). 

A busca pela compreensão da singularidade do trabalho rural perpassa todo 

este estudo, cujos caminhos de análises são a leitura do tema a partir da história e 

da legislação de cada época e a utilização da Teoria Critica do Direito. O objetivo foi 

compreender as mobilizações e as lutas dos trabalhadores rurais contra a 

exploração imposta pelo patronato rural e por uma normatização estatal que garanta 

seus direitos, mesmo naquelas situações específicas, como é o caso do contrato de 

curta duração. 

A singularidade do trabalho rural tem a haver com a forma que latifundiários 

brasileiros organizaram o trabalho rural e com as alianças que fizeram com outros 

setores da classe dominante para garantir tal organização junto ao Estado. Parte-se 

de que, com a obrigatoriedade da aquisição para se chegar à propriedade da terra, 

foi instituído o sistema do colonato e não de assalariamento rural no pós-escravidão. 

Esse sistema impôs um pesado julgo sobre os trabalhadores, obrigando-os a 

produzir seu próprio alimento para amenizar os custos dos fazendeiros e aumentar 
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os lucros destes. A renda de um trabalhador naquele sistema representava um terço 

do que recebia um trabalhador urbano à época (MARTINS, 1981).  

O patronato rural sempre logrou junto ao Estado brasileiro condescendência 

para não remunerar regularmente o trabalhador da terra, seja por meio de normas 

que os beneficiavam diretamente, seja por omissão dessas na regulação das 

relações de trabalho. Essa condição de renda baixa dos trabalhadores rurais é um 

exemplo, pois se revela uma constante na história, seja no sistema de parceria ou 

no assalariamento. Por outro lado, as conquistas obtidas pelos trabalhadores rurais, 

em relação às normas, sempre foram frutos de muita luta. Mesmo assim, grande 

parte das normas que atendiam aos interesses dos trabalhadores rurais foi 

descumprida pelos fazendeiros e empresários rurais. Ainda hoje, a maior parte 

desses trabalhadores está na informalidade/ilegalidade. A contratação informal de 

trabalhadores rurais por curtos períodos tem sido utilizada como forma de continuar 

aumentando o lucro do patronato rural à custa de diminuição de renda desses 

trabalhadores.  

Outro aspecto que este estudo também procurou compreender, como mais 

um componente da singularidade do trabalho rural, foi a resistência dos 

trabalhadores do campo à imposição das várias formas de organização desse 

trabalho, uma vez que todas elas mantiveram a mesma característica da altíssima 

exploração do trabalhador.  

Essa análise está fundamentada na Teoria Crítica do Direito, considerando-a 

como um caminho epistemológico que junta a Filosofia à Sociologia Jurídica, 

enriquecendo-as mutuamente, a fim de se ter um pensamento crítico e 

comprometido do direito, que se insere em uma realidade dinamizada por relações 

contraditórias e também por suas mediações. A luta de classes se constitui de 

relações de exploração e de explorados, é o chão de onde se constrói o direito 

(LEMA, 1995).   

A compreensão de um direito dinâmico contrapõe à visão estática do direito 

existente na hegemônica teoria positivista e permite que a pesquisa identifique as 

contradições e os antagonismos existentes na sociedade, sendo capaz de revelar, 

de forma ampla, o processo social ocorrido na formação de uma norma estatal.  

O fato de reconhecer que o direito se origina não apenas na formalidade 

estabelecida pelo Estado, mas também da luta por reconhecimento e de resistência 

de grupos oprimidos ou minoritários, dá a esta teoria a capacidade de libertar o 
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pesquisador do jugo do direito apenas enquanto formalidade, permitindo-lhe não só 

aumentar sua proximidade com a realidade, mas também se comprometer com a 

luta contra a opressão e em apoio a uma agenda que visa a edificar princípios 

democráticos e garantias de direitos.  

A análise da luta pela formalização de normas reguladoras do trabalho rural 

no Brasil e especialmente no processo de formalização do contrato de curta 

duração, por meio da Lei n.º 11.718/2008, bem como pela implantação desse 

contrato, ocorre ao longo deste trabalho e especialmente no último capítulo. 

A Teoria Crítica do Direito, utilizada neste estudo, restringir-se-á à abordagem 

de Lyra Filho (1993 e 1998), Simões (1979) e Genro (1981), todos filiados à corrente 

crítica do direito. Para melhor compreensão desse processo, faz-se necessário 

refletir sobre a relação entre o direito e a norma estatal, bem como sua aplicação à 

análise no contrato fato, realidade que emerge das relações socioeconômicas, e o 

contrato normatizado, reconhecido e regulado pelo Estado. 

Vale ressaltar que a análise realizada neste trabalho parte de um lugar 

específico, do lugar do explorado, do oprimido, daquele que, no conflito, faz-se 

sujeito de direito. Parafraseando Dussel (2007), é a investigação da realidade sob o 

prisma da ética da vida, em que as vítimas se irrompem na história forjando o novo.  

Busca-se compreender como, por meio da luta, os trabalhadores rurais 

contratados por curta duração constroem sua concepção de direito e o colocam em 

contraponto aos interesses dos empregadores rurais, seja no campo das 

negociações coletivas de trabalho, seja no embate para a construção de uma 

normatização que dê guarida a seus interesses. Sabe-se que a luta desses 

oprimidos ainda se dá numa perspectiva de resistência e que suas conquistas serão 

resultado não só de seu direito, mas do confronto de forças sociais em luta. 

Nesse sentido, a compreensão sociológica do direito de Eugen Ehrlich (1986) 

contribui para o debate em tela, uma vez que sua Teoria do Direito Vivo distingue 

direito de norma, pela distinção do concreto e do genérico, considerando que a 

investigação do direito deve ser iniciada sobre o concreto, ou seja, hábitos, relações 

de dominação e jurídicas, que só podem ser explicados a partir de seu contexto 

histórico. É do concreto que surgem as regras que orientam o agir das pessoas. O 

autor critica o distanciamento das leis, códigos, do direito vivo existente em suas 

sociedades e a descontextualização da norma frente à realidade do direito. Não é 

possível aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um 
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código. Isto seria como querer aprisionar um grande rio em um açude. O direito vivo, 

como conduta dos grupos sociais, é dinâmico e está em contínua transformação, 

evoluindo espontaneamente; por outro lado, o direito morto, a norma, atua 

subjugando o direito vivo (SIMÕES, 1979). 

O direito é preexistente à norma escrita reconhecida pelo Estado. Thompson 

(1998), historiador de concepção marxista, corrobora essa compreensão quando 

demonstra que o costume se equivale à práxis e à lei, mesmo não estando 

normatizado pelo Estado. O direito é distinto das normas. São as relações culturais, 

históricas, sociais, econômicas, políticas, de classes que o forjam, como ato 

primeiro, enquanto a norma é ato segundo.  

Como o direito preexiste à norma, busca-se saber a fonte dessa concepção 

dos trabalhadores de serem portadores de direitos antes de qualquer regulação. O 

direito natural é uma explicação de que as pessoas possuem uma forma intuitiva: “a 

emoção psíquica interna que o indivíduo experimenta a respeito das diversas 

relações sociais, o juízo sob o ponto de vista da „justiça‟ da „consciência jurídica 

interna‟” (SIMÕES, 1979, p. 28).  

Mas, para Axel Honneth (2003), integrante da Teoria Crítica, da Escola de 

Frankfurt, o reconhecimento dos sujeitos, enquanto portadores de direitos, forma-se 

no conflito, sendo esse o lugar onde os grupos de indivíduos se percebem com os 

mesmos interesses e condições, colocando-se em luta de resistência à imposição de 

restrições comumente sofridas. Esse pensamento contribui com a análise do 

processo de normatização abordado neste estudo, ao considerar que a concepção 

do direito de determinado grupo social começa antes da existência da norma, ou 

seja, já na tomada de consciência dos referidos sujeitos ante as restrições lhes 

impostas.  

A norma estatal é resultado da luta de classe travada na concretização das 

relações socioeconômicas, mas determinada pelo controle político exercido sobre o 

Estado. A necessidade de melhores condições de vida e trabalho leva o trabalhador 

a buscar saídas além de suas próprias forças, superando suas fragilidades, 

enquanto indivíduo, e se organizar com aqueles que possuem os mesmos 

interesses e condições e a travar a luta de classe, tanto no âmbito das relações de 

trabalho, quanto no nível da normatização estatal, ou seja, o portador do direito, 

contrário aos interesses dos donos dos meios de produção, passa a se organizar em 

busca de incluir sua concepção e seus interesses na norma.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt
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Essa luta pode alterar o controle pleno da classe dominante sobre o ato de 

normatizar, o que significa dizer que, quando o legislador regulamenta um direito dos 

trabalhadores, tal ato nada mais é que resultado da luta e pressão dos 

trabalhadores. Nessa direção, Lyra Filho (1993, p. 32) afirma: 

 

A lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, ligada à 
classe dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos politicamente 
organizados, fica sob o controle daqueles que comandam o processo 
econômico, na qualidade de proprietários dos meios de produção. 
 
Nisto, porém, o Direito resulta aprisionado em conjunto de normas estatais, 
isto é, de padrões de conduta impostos pelo Estado, com a ameaça de 
sanções organizadas (meios repressivos expressamente indicados com 
órgão e procedimento especial de aplicação). No entanto, como notava o 
líder marxista italiano, Gramsci, a visão dialética precisa alargar o foco do 
Direito, abrangendo as pressões coletivas (e até, como veremos, as normas 
não-estatais de classes e grupos espoliados e oprimidos) que emergem na 
sociedade civil (nas instituições não ligadas ao Estado) e adotam posições 
vanguardeiras, como determinados sindicatos, partidos, setores de igrejas, 
associações profissionais e culturais e outros veículos de engajamento 
progressista. 

 

Lyra Filho (1998, p. 33) reafirma que “uma exata concepção do Direito não 

poderá desprezar todos esses aspectos do processo histórico, em que o círculo da 

legalidade não coincide com o da legitimidade, como notava, entre outros, inclusive 

o grande jurista burguês Hermann Heller”. 

Em outras palavras, Simões (1979) concorda com Lyra Filho (1993), quando 

afirma que as normas em sua forma abstrata possuem natureza estática para 

regular os direitos concretos dinâmicos, provocando uma oposição entre estas 

realidades. Honneth (2003) corrobora também esse pensamento ao reconhecer que 

o conflito pode gerar situações de legitimidade do direito ante uma lei ilegítima, 

quando esta retira ou inibe um direito concreto assentado sobre um padrão 

normativo vinculado diretamente às relações sociais. 

A construção da norma se dá em um processo de confronto de interesses, os 

despojados dos meios de produção reagem à imposição de regras que lhes tiram 

direitos, impondo resistência e minorando os prejuízos e até avançando nas 

garantias de seus direitos, dependendo de sua capacidade organizativa que 

contrabalanceia as forças dos dominantes. Essa relação dialética das forças 

envolvidas na construção da norma é que determinará a eficácia ou não dessa em 

garantir direitos aos despojados, equilibrando as desigualdades de condições deles 

com os detentores dos meios de produção. 
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Contextualizar o debate entre o direito e a norma na perspectiva do Direito do 

Trabalho, no qual se localizam os contratos de trabalho, inclusive o de curta duração 

em atividades rurais, é primordial para compreender o objeto deste estudo. A 

codificação das normas específicas das relações de trabalho e o caráter social da 

propriedade são tidos por Simões (1979) como compensações pela desigualdade 

econômica e necessárias à sobrevivência do próprio capitalismo. A participação dos 

trabalhadores nos lucros e o chamado direito coletivo do trabalho são exemplos de 

mecanismos minimizadores de conflitos nas relações de trabalho, tendo o condão de 

evitar a radicalização do conflito de interesses. O referido autor considera que o 

direito do trabalho é um instrumento de poder do capital que se impõe sobre o 

trabalho, estruturando as “relações de trabalho e, por isso mesmo, constitui, em sua 

sobredeterminação, a contradição expressa pela luta de classes” (SIMÕES, 1979, p. 

52). 

A vontade geral enquanto fundamento do Direito do Trabalho expressa a 

generalização dos interesses da classe dominante através da lei que o Estado 

impõe. Mas a luta de interesses contrários aos da classe dominante se faz nas 

relações socioeconômicas, no sistema legal e na mudança da vontade geral. Esta 

ameaça à vontade geral hegemônica se caracteriza como a luta de classe, 

interferindo no equilíbrio das forças sociais. A luta dos trabalhadores por direitos 

poderá alterar a vontade geral. Para isto precisam aliar a luta por direitos das 

categorias com a luta política de toda a classe trabalhadora, construindo hegemonia 

de forças, despindo-se do corporativismo que impede a expansão da consciência de 

classe (SIMÕES, 1979). 

O direito coletivo do trabalho é uma forma de ampliação da consciência de 

classe, caracterizando-se como um Direito Macrocorporativo, na concepção de 

Genro (1988), fazendo emergir: o interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse 

individual; as negociações coletivas (de natureza privada) que se constituem como 

fontes formais exclusivas do Direito do Trabalho, criando direito objetivo; os grupos 

profissionais que possuem legitimidade da ação direta; e a absorção dos conflitos do 

trabalho pela superestrutura jurídica burguesa.  

O direito coletivo do trabalho pressupõe a existência de sindicatos, enquanto 

expressão máxima da formação de uma categoria, os quais têm como missão unir 

os trabalhadores, superando a concorrência existente entre estes, imposta pelo 

mercado de trabalho, e defendendo a categoria profissional contra os permanentes 
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assaltos perpetrados pelo capital, o que torna a luta sindical por salário, pelo limite 

de jornada e melhores condições de trabalho necessárias. Marx e Engels (1866) 

consideram que “se os sindicatos são indispensáveis para a guerra de guerrilhas 

cotidianas entre o capital e trabalho, são também importantes como meio organizado 

para a abolição do sistema de trabalho assalariado”. 

A importância da existência do sindicato na defesa dos interesses coletivos 

descrita por Marx também é reconhecida na Constituição Federal do Brasil de 1988, 

que, em seu artigo 8º, inciso VI, estabelece a obrigatoriedade da participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, as quais estabelecem normas 

entre as partes, nos limites estabelecidos pela norma estatal. 

A relação do direito com a norma proveniente das negociações coletivas de 

trabalho é também conflitiva devido o antagonismo de interesses presentes: o 

empregador procura pagar menos e gastar o mínimo com o empregado, visando 

aumentar seu lucro; do outro lado, o empregado está travando uma luta de 

subsistência e por melhores condições de trabalho, o que exige do empregador 

pagamento e gastos maiores para atender a tais interesses.  

O trabalhador vê seus interesses como direitos mesmo antes de consolidá-los 

na norma. Por esse motivo, quando emerge uma nova espécie de contratação nas 

relações de trabalho, o empregado, a partir do conflito nas relações individuais de 

serviço, possui o sentimento de estar sendo injustiçado. Esse sentimento tem como 

raiz uma compreensão de direito, que se explicitará com mais inteireza nas mesas 

de negociações coletivas, quando o sindicato passa a exigir tais direitos. 

Na elaboração da norma coletiva ou da norma estatal, o direito do trabalhador 

será maior ou menor dependendo de sua capacidade organizativa e da importância 

do trabalho para a geração de produtos para o mercado, pois a ameaça à 

possibilidade de maior lucro do empregador ou da classe dominante dos meios de 

produção é que irá pesar no tamanho da conquista de direitos previstos na norma.  

Na formação do contrato de curta duração, objeto dessa análise, percebe-se 

que, antes da existência de uma norma coletiva e de uma lei regulamentadora 

daquela espécie de contrato, os trabalhadores rurais já haviam desenvolvido uma 

concepção de direito, como se constata em entrevistas realizadas por Heinen (1996, 

p. 201), a exemplo do entrevistado 2, que responde a pergunta o que mudou com a 

produção irrigada:  
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Mudou o tipo de serviço, porque antes de ter os pivôs a gente fazia outro 
tipo de serviço. Depois que montou os pivôs ficou melhor porque tem mais 
serviço, mas a gente também não ganha quase nada. Aí, depois que veio 
o povo do sindicato melhorou bastante. 

Outro entrevistado foi perguntado se recebia repouso semanal remunerado e 

este respondeu: 

Nunca recebi o RSR. Acho que as empresas estão a fim de tirar mais 
dinheiro do funcionário (HEINEN, 1996, p. 208). 

Um entrevistado respondendo a pergunta sobre a carteira de trabalho 

assinada, assim se expressou: 

 

R1 - No Estado de Goiás acho que nenhum boia-fria tem carteira assinada. 
Se pudesse assinar, seria melhor.  A gente teria um benefício a mais. 
 
R2 – Não temos carteira assinada. Se pudesse assinar, teria mais direitos, 
mais benefícios. O trabalhador sem carteira assinada está desmoralizando 
ele mesmo. 
 
R3 – Ninguém tem carteira assinada. Se tivesse seria melhor. A gente 
trabalharia mais efetivo, com mais segurança. Em caso de acidente, a 
gente teria garantia (HEINEN, 1996, p. 229). 

 

É possível constatar nas afirmações desses trabalhadores sobre o jeito que 

estavam sendo contratados que a situação estava pior, recebiam pouco, 

trabalhavam muito para aumentar o ganho e não tinham segurança quando se 

acidentavam. Destaca-se que a forma de contrato tido pelos trabalhadores como 

boias-frias se revelava como de curta duração. 

Essa nova espécie contratual já era percebida pelos trabalhadores devido ao 

curto período das contratações e a consciência de que seus direitos não estavam 

sendo garantidos naqueles contratos, principalmente no que tange aos baixos 

salários, à insegurança previdenciária, às condições de trabalho. Ressalta-se que, 

mesmo o patronato desconsiderando o direito ao repouso semanal remunerado, 

aqueles trabalhadores tinham a convicção do seu direito.  

A consciência de serem portadores de direitos nessa nova forma de 

contratação, com todos os seus problemas, desde a dificuldade de anotação de 

carteira de trabalho, o pagamento de verbas rescisórias e as garantias 

previdenciárias, levou os trabalhadores a uma luta para serem reconhecidos pelo 

patronato e pelo Estado em vista da garantia de seus direitos. Isso confirma o 
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pensamento de Honneth (2003) sobre a luta por reconhecimento como lugar onde 

ocorre a consciência de sujeito portador de direito. 

A formação das espécies de contrato segue o mesmo caminho aqui já 

delineado, considerando que este, muitas vezes, nasce das relações conflituosas na 

esfera socioeconômica e se desenvolve a partir da disputa de interesses entre os 

contratantes e contratados. Esta luta contra a hegemonia irá determinar a qualidade 

da norma que codificará o referido contrato no mundo das leis, podendo ser mais 

protetivo ou menos protetivo. 

No nascedouro de uma espécie de contrato é possível distinguir o contrato 

fato do legal, uma vez que cada um tem seu próprio tempo, aquele é ato primeiro, 

enquanto o contrato legal é ato segundo. A espécie de um contrato se origina nas 

necessidades socioeconômicas e não necessariamente no reconhecimento do 

Estado. Delgado (2009) considera que o momento de construção das regras e 

institutos do direito se caracteriza como fase pré-jurídica ou política. 

Quando Roppo (1988) considera a existência de uma realidade externa aos 

conceitos jurídicos, constituída de interesses e de relações, está afirmando que o 

contrato jurídico é uma forma de representação dessa realidade, estando em jogo 

interesses reais, os quais formam a substância do referido instituto. 

O contrato legal nada mais é que o Estado regulando o contrato gerado nas 

relações socioeconômicas. Para Tarrega (2007), o Estado, visando regular e 

equilibrar a vida social, se utiliza dos princípios da autonomia da vontade, do 

consenso, da boa-fé, da relatividade dos efeitos do contrato, entre outros, para impor 

limitações de ordem pública ao contrato de natureza privada. 

O contrato reconhecido e regulado pelo Estado, o legal, é fruto de uma 

construção da ciência jurídica elaborada com a finalidade de “dotar a linguagem 

jurídica de um termo capaz de resumir, designando-os de forma sintética, uma série 

de princípios e regras de direito, uma disciplina jurídica complexa” para atender e 

refletir realidades surgidas nas relações socioeconômicas, definindo “que 

composição, que arranjo recíproco receberão os interesses das partes, coenvolvidos 

na operação econômica e a que o contrato é chamado a dar veste e vinculatividade 

jurídica” (ROPPO, 1988, pp. 7 e 126). 

A distinção temporal entre o contrato fato e o contrato legal tratada neste 

trabalho tem objetivo pedagógico, qual seja, perceber que a formação de 

determinada espécie de contrato legal não surge do nada, mas ocorre a partir de 
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uma sucessão de interesses conflitantes presentes na esfera econômica e social, 

bem como das modificações ocorridas na organização da produção, desencadeando 

a luta por garantias e limites a serem positivados pela norma.  

Por outro lado, após a normatização de uma nova espécie de contrato, a 

chamada substância ou contrato fato continuará sua dinamicidade e tempo próprio, 

obrigando adequações na norma ou em sua interpretação, o que dá ao normatizado 

eficácia na representação da realidade conflituosa dos interesses socioeconômicos, 

tornando o contrato dinâmico. Essa relação conflituosa é resolvida pela interpretação 

ou jurisprudência, que, lastreada sobre os princípios, irá devolver à norma sua 

capacidade de representação da realidade que deve regular. Com o contrato de 

trabalho, essa bitemporalidade também não é diferente, seja no processo de 

normatização ou no de aplicação da norma, pois a formação de determinada 

espécie contratual está intrinsicamente vinculada às mudanças ocorridas nas 

relações socioeconômicas, as quais se alteram por força de transformações 

ocorridas nos meios de produção, exigindo adequações da norma à nova realidade.  

O contrato de trabalho possui semelhanças com o contrato civil, 

fundamentalmente, no que se refere ao acordo de vontades das partes, mas o 

primeiro se difere do segundo devido a inúmeras cláusulas já estarem determinadas 

pela legislação laboral, a exemplo da obrigatoriedade de anotação da CTPS, dos 

registros em livros administrativos, limitação do tempo do contrato de experiência 

etc. (DELGADO, 2009). Os princípios do direito do trabalho irão se assentar nesses 

contratos além do que ocorrerá nos civis, ressaltando-se que houve aproximação 

maior entre esses contratos com a introdução da função social do contrato civil. O 

princípio de proteção do trabalhador transpassa toda a regulação e as espécies de 

contrato laboral, pressupondo que na relação de trabalho há um profundo abismo 

entre o poder de impor as regras do empregador e a capacidade de resistência do 

empregado, uma vez que este foi despojado dos meios de produção.  

No sistema capitalista, é nas relações de trabalho que ocorrem a espoliação 

genuína para a concentração do capital à custa do suor alheio. O poder econômico, 

movido pela finalidade do lucro, não conhece limite quando se trata de submeter as 

pessoas para atingir tal fim. Massi (2010) aponta o álibi preferido dos empresários 

para submeter o obreiro: o medo. Para isso, utiliza-se do chamado antagonismo da 

concorrência desleal, em que uma empresa deve destruir a outra, obrigando seus 

respectivos empregados a entrarem nessa guerra, dando tudo de si, tempo, trabalho 
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e suas vidas para garantir o emprego. O autor ainda constata que mesmo com a 

prosperidade da empresa, a demissão ocorre. O esforço do empregado certamente 

garantirá lucro, mas não garantirá seu emprego. A fábula do leão e a gazela, 

utilizada pelas grandes empresas para motivar seus empregados, explicita bem essa 

realidade: 

 

Toda manhã, na África, uma gazela desperta. Sabe que deverá correr mais 
depressa do que o leão ou será morta. Toda manhã, na África, um leão 
desperta. Sabe que deverá correr mais do que a gazela ou morrerá de 
fome. Quando o sol surge, não importa se você é leão ou gazela: é melhor 
que comece a correr (MASSI, 2010, p. 31). 

 

A atual organização do trabalho merece a crítica de Massi (2010), pois 

transforma pessoas em animais presos ao limite de sua subsistência, obrigando-os a 

entrar em uma guerra que objetivam vitórias, não para si, mas para o capitalista. No 

campo brasileiro, a exploração é pior uma vez que além da concorrência entre 

empregadores há a concorrência dos trabalhadores com as máquinas. A 

precarização das condições de trabalho é grave, com a diminuição de postos de 

trabalho, contratações cada vez mais efêmeras e alta informalidade/ilegalidade na 

efetivação dos contratos. A relativização dos direitos dos trabalhadores rurais é 

muito maior, como será demonstrado nos próximos capítulos deste estudo.  

Contra esse tipo de prática foram estabelecidos princípios do Direito do 

Trabalho visando a proteger o trabalhador, e esses, apesar de serem insuficientes 

para impedir tais abusos, são importantes limites que se impõem à sanha pelo lucro 

a qualquer custo, como se passa a descrever. O Direito do Trabalho surge do 

movimento coletivo dos trabalhadores que obriga o Estado a intervir na relação 

tensa com os donos dos meios de produção, com a finalidade de recompor a 

equidade. Difere da relação individual de trabalho, em que a fragilidade do 

trabalhador mais se apresenta diante dos interesses do empregador. 

Ante tal realidade, faz sentido a existência do princípio protetivo do obreiro 

nas relações de trabalho, assim como o princípio da inalterabilidade contratual lesiva 

ao trabalhador e do seu direito de resistência, quando o empregador tenta impor 

obrigação ilícita. A utilização desses princípios no presente estudo cumpriu o papel 

de nortear a análise de possíveis contradições no processo de normatização e na 

aplicação do contrato de trabalho de curta duração, uma vez que estes funcionam 

como verdadeiras fontes materiais do Direito na compreensão de Delgado (2009). 
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O princípio in dubio pro operario, ou seja, na dúvida deve prevalecer aquele 

dispositivo que seja mais favorável ao trabalhador, sendo imprescindível tanto para a 

elaboração da norma quanto na aplicação dela, uma vez que, quando houver 

contradições dentro de uma norma, contrato, sentença normativa ou acordo e 

convenção coletivos de trabalho, deve-se aplicar a disposição mais favorável ao 

trabalhador. 

A contradição poderá haver também entre duas normas válidas, configurando 

uma antinomia: uma proíbe e a outra permite. Não se pretende no presente estudo 

discutir sobre os vários aspectos da antinomia, mas sim considerar a influência do 

princípio protetivo, que advém de um princípio maior, da igualdade substancial entre 

as partes envolvidas como critérios de solução de tal conflito, em que o interprete 

deverá se orientar pela norma mais favorável ao trabalhador. Entretanto, a referida 

aplicação não pode se dar de forma simplista, mas precisa a comparação das fontes 

e aplicar, em seu conjunto, aquela que for mais favorável ao trabalhador. É a 

chamada teoria do conglobamento (LONGHI, 2009). A aplicação da norma ou 

cláusula convencional que melhor beneficie o empregado é o que define a hierarquia 

das regras a serem seguidas na solução dos referidos conflitos.  

Outros princípios do Direito do Trabalho derivados do princípio protetivo são a 

irrenunciabilidade de direitos, continuidade da relação empregatícia, igualdade no 

trabalho, segurança e saúde no trabalho, tidos como basilares na solução de 

conflitos advindos da relação contratual trabalhista (HEINEN, 2011).  

O trabalhador pode ser levado a assinar um contrato ou documentos abrindo 

mão de seus direitos, com ameaça ou não, considerando sua situação de fragilidade 

ante o empregador. No entanto, a lei o impede de renunciar a seus direitos, uma vez 

que estes não se destinam unicamente ao obreiro, mas também a garantir o 

sustento de sua família. Da mesma forma, a norma estabelece a regra geral do 

contrato por tempo indeterminado, caso não esteja expresso ser o contrato por 

tempo determinado e não permite qualquer tipo de discriminação, inclusive 

garantindo aos obreiros com a mesma função salários iguais. O princípio protetivo 

tem seu fundamento na promoção da dignidade humana, um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, e impõe a necessidade de se garantir ambiente e 

condições de saúde e segurança para o desenvolvimento do trabalho (HEINEN, 

2011). 
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Após esboçar a fundamentação teórica do presente estudo, resta informar 

que a opção de pesquisa foi a documental, compreendendo fontes de leitura 

corrente, obras de referência, documentos, periódicos científicos e doutrinas 

específicas do Direito Civil, Agrário e do Trabalho, além de Anais de encontros 

científicos, dissertações, periódicos, informativos, como boletins, folhetos e notas.  

A busca de fontes seguiu, em primeiro momento, a junção de todo material 

impresso e digitalizado encontrado referente ao trabalho rural nas atividades 

agrárias no Brasil, considerando a perspectiva histórica e a especialidade do Direito 

relativo ao tema.  

O segundo momento se caracterizou pela seleção de abordagens mais 

diretas referentes ao tema, considerando a concepção filosófica adotada e o 

método, com a finalidade de se chegar a uma melhor analise da realidade e dos 

conceitos gerados no decorrer da história e que suscitassem uma compreensão 

mínima da interferência das mudanças do sistema produtivo rural do país nas 

relações de trabalho e na normatização das regras. Simultaneamente, utilizou-se o 

critério das fontes que abordavam a relação conflituosa entre classe dominante e 

classe de trabalhadores rurais, priorizando aquelas que indicassem ter havido luta 

de resistência e que descrevessem tais embates. 

Por fim, passou-se a uma seleção mais exigente, quando se chegou à análise 

do surgimento do contrato de curta duração, selecionando-se fontes informativas da 

realidade dos assalariados rurais que esboçam as dificuldades, limites e imposições 

sofridas, bem como fontes que descrevem as lutas travadas no campo da atividade 

econômica e da normatização do referido contrato. 

Boletins, sítios, notas e documentos (contratos e convenções coletivas de 

trabalho, contratos individuais de trabalho), produzidos por trabalhadores e suas 

organizações, bem como por organizações patronais, foram fundamentais para a 

compreensão de elementos importantes da luta pela normatização do referido 

contrato, da análise dos efeitos da aplicação da Lei n.º 11.718/2008, e dos desafios 

que essa realidade conflituosa entre empregadores e empregados tem gerado. 

O presente estudo abrangeu dois períodos históricos: do período colonial até 

1963, e desse ano até 2015. Divide-se em três capítulos: os dois primeiros abordam 

os primeiros passos do trabalho rural nas atividades agrárias no Brasil e a luta dos 

trabalhadores rurais a partir de 1963; o terceiro capítulo é dedicado à abordagem do 

contrato de curta duração. 
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No primeiro capítulo, aborda-se o trabalho rural no sistema latifúndio-

minifúndio, considerando o colonato, as normas trabalhistas daquele período, o 

camponês e a acumulação capitalista, Vargas e o assalariado rural, o êxodo rural e 

a organização dos trabalhadores rurais. O segundo é dedicado basicamente à luta 

dos trabalhadores rurais pela normatização de seus direitos, as greves de 

canavieiros, a Constituição Federal de 1988 e o início da abordagem do tema do 

assalariamento rural contemporâneo. O terceiro trata do contrato de curta duração e 

dos desafios colocados aos trabalhadores rurais pelas propostas da Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA) e da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), 

apresentadas aos então candidatos a presidência da República.  

O primeiro tema do terceiro capítulo tem destaque no estudo realizado, com 

uma abordagem mais detalhada. O destaque se justifica por dois motivos: primeiro, 

por compreender a importância da luta organizada que os trabalhadores rurais e 

suas organizações travaram para normatizar o contrato de curta duração, visando 

garantir direitos trabalhistas de milhares de trabalhadores que estão espalhados em 

56% dos domicílios rurais do país; e segundo, porque existe a pré-compreensão de 

que a contratação em atividades de curta duração é portadora e reveladora das 

influências da opção fundiária, organizada em grandes propriedades, e do modelo 

de desenvolvimento rural baseado na mecanização e outras inovações tecnológicas 

que foram introduzidas progressivamente na história do Brasil. Essas motivações se 

adequam ao tema do trabalho rural investigado. 
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1 AS CONDIÇÕES DO TRABALHO RURAL NO COMPLEXO LATIFÚNDIO-MINIFÚNDIO 

 

O trabalho rural nas atividades agrárias, no regime capitalista, nada mais é 

que a ação do homem e da mulher sobre a natureza, com a finalidade de produzir 

riquezas capazes de alimentar a humanidade e fornecer matéria-prima à indústria, 

em vista da transformação da matéria-prima em produtos que garantam a 

subsistência e boas condições para a vida prosperar. 

A especificidade do trabalho rural nas atividades agrárias tem origem também 

em seus limites impostos pela natureza. A sazonalidade impacta no tempo, no modo 

e no produto específico a ser produzido, uma vez que os períodos de estiagem e os 

períodos de chuva limitam a produção, e isso afeta o trabalho rural. O uso de 

tecnologia tem diminuído o impacto desse limite; entretanto, a sazonalidade continua 

interferindo substancialmente na produção agrária. Essa especificidade da produção 

rural influenciará as relações de trabalho; mas, essas relações são definidas pela 

correlação de forças existente dentro do modelo de desenvolvimento estabelecido, 

em cada época. Na história do Brasil, o trabalho rural nas atividades agrárias teve 

como sujeito um trabalhador que exerceu suas atividades de forma submissa, 

subordinada ou autônoma. 

A formação do trabalho rural, no país, fez-se a partir das relações de 

apropriação da terra, da propriedade privada, do controle dos instrumentos de 

trabalho, iniciando-se no período escravocrata, 1530 a 1888, passando pelo 

complexo latifúndio-minifúndio, pela constituição das empresas rurais, pela extensão 

das leis trabalhistas para o campo e pelo golpe no complexo latifúndio-minifúndio. O 

termo „submissão‟ serve, pois, para caracterizar o trabalhador escravo em sua 

condição de dependência em relação ao senhor.  

Trabalho subordinado é um termo jurídico, que significa dependência do 

empregado em relação ao empregador, como dispõe o artigo 3º da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT); mas a doutrina traduz dependência por subordinação, 
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considerando-a obediência do empregado às ordens determinadas pelo 

empregador, em decorrência do contrato de trabalho, proveniente do poder de 

direção do empregador estabelecido no artigo 2º da CLT. A doutrina ainda 

esclarece, quanto à subordinação, que não se trata de uma sujeição capaz de levar 

o trabalhador à escravidão ou à servidão (MARTINS, 2010). 

O trabalhador rural autônomo é definido pela doutrina trabalhista, 

basicamente, como aquele que trabalha em contrato de empreitada. Neste, a 

direção do serviço prestado é do próprio trabalhador, inexistindo subordinação ao 

tomador (MARTINS, 2010). O camponês ou agricultor familiar se caracteriza como 

trabalhador autônomo porque trabalha pessoalmente ou em regime familiar e não 

contrata outros trabalhadores para fazer toda a sua produção. Esse trabalhador é 

especial porque possui o livre acesso a terra, às ferramentas e ao capital, bem como 

não possui relação de subordinação com empregador.  

O trabalho autônomo constitui objeto do presente estudo apenas como 

interface com o trabalho assalariado, considerando-o como instrumento da 

acumulação capitalista, seu despojamento do uso da terra e sua transformação em 

trabalhador rural subordinado. 

Faz-se necessário ressaltar que, quando se narra o período de predominância 

do uso da mão de obra escrava no Brasil, imagina-se que, à época, não havia outro 

tipo de trabalho. Entretanto, não era essa a realidade e, nesse sentido, Mattos 

(2007) afirma que nas pequenas glebas se produzia o algodão, o arroz, a farinha de 

mandioca e produtos, em vista da subsistência, revelando a existência de uma forma 

de produção marginal da época, mas com interferência na capacidade alimentar 

interna. Esse fato revela a coexistência de trabalho subjugado e outra forma de 

trabalho livre no uso efetivo da terra, mesmo os trabalhadores sendo 

impossibilitados de regularizar suas terras e tendo que, constantemente, enfrentar 

litígios com os seus meeiros e, não raras vezes, sendo expulsos de suas terras, 

mediante execução de sentenças (MOTTA, 2012). 

Silva (2008) segue o mesmo entendimento ao afirmar que, nos primeiros 

séculos da colonização, os pequenos lavradores não possuíam recursos para 

solicitar uma sesmaria, fazendo uso da posse como forma de ocupação da terra e 

desenvolvendo atividades de subsistência e de abastecimento interno.  

Woortmann e Woortmann (1997, p.151) compreendem que, para o 

camponês, o que gerava o direito de estar naquela terra não era necessariamente o 
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título: “trabalhar e transmitir fazem o sitiante, mesmo porque este não é apenas um 

lavrador. Ele é também, e sobretudo, um pater famílias”. 

A posse da terra pelo camponês, desde o século XVII, dava-se de formas 

variadas, revelando a existência das chamadas „terras soltas‟ ou de „uso comum‟, 

consideradas espaço para produção camponesa. Mas, a ausência de propriedade 

formal e o conflito com o latifúndio por terra e por aguadas, simbolizada na disputa 

de criadores de gado e dos agricultores, vai restringindo o uso dessas terras pelos 

camponeses. Isso se acentua principalmente com o advento da Lei de Terras, que 

impôs mudanças nas práticas e estratégias dos camponeses, limitando-as, 

progressivamente, a um pequeno pedaço de terra, que era denominado de sítio 

(WOORTMANN; WOORTMANN, 1997). O trabalho escravo hegemônico nas 

grandes fazendas e o trabalho livre, a partir das posses de pequenas glebas, de 

forma marginal, perduraram durante todo o período de vigência do regime sesmarial.  

Durante o regime de posses, 1822 a 1850, permanece a estrutura latifúndio-

minifúndio, mesmo quando o trabalho escravo começa a perder sua intensidade. O 

latifúndio continua submetendo os produtores livres existentes em seu interior, bem 

como as pequenas propriedades, parceiros e outros, a partir do fornecimento e da 

comercialização de itens de subsistência. Nesse período, surgem as primeiras 

normas para regular o trabalho livre. 

Maia e Pinto (2015) compreendem que o trabalho livre, caracterizado pelo 

colonato e assalariamento parcial, emerge paralela e timidamente no mundo jurídico 

brasileiro com a Lei de 13 de setembro de 1830 e a Lei nº 108, de 11 de outubro de 

1837, no período do Brasil Império. Nessas leis o trabalhador e o contratante tinham 

a liberdade de pactuar, à exceção de determinados trabalhadores “africanos 

bárbaros”, com regras rigorosas por descumprimento, principalmente para o 

trabalhador, que poderia ser preso e trabalhar na prisão para indenizar o 

empregador, estando prevista ainda a possibilidade de contratação de locação de 

serviços de colonos por tempo determinado ou por empreitada. 

Com a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, sob o calor do aumento da 

produção do café e do deslocamento da primazia econômica do Norte para o 

Centro-Sul, pretendeu-se romper definitivamente com o regime de posse e jogar 

uma pá de cal sobre o sistema sesmarial, que continuava a influenciar a estrutura 

fundiária pelo uso e costume (SILVA, 2008). Essa Lei transformou “os novos 

posseiros em figuras ilegais, transgressores que agiam ao arrepio da lei”, 
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dificultando o acesso à propriedade pelo uso da terra e a aquisição de propriedade 

rural pelos trabalhadores. Com isso, se pretendia manter uma reserva de mão de 

obra para suprir a demanda da produção nas grandes fazendas (SILVA, 2008, 

p.168). 

A Lei de Terras significou o lançamento das bases para o rompimento com o 

sistema escravista com vistas a criar um mercado de trabalho livre hegemônico, 

trazendo trabalhadores imigrantes da Europa para substituir os escravos nas 

grandes fazendas produtoras de café e cana-de-açúcar. Smith (1990) considera que 

a transição do trabalho escravo para o trabalho livre se revelou um processo difícil, 

decorrente da persistência do tráfico de escravos, mesmo quando proibido 

formalmente. 

Com a chegada dos imigrantes europeus, o trabalho rural livre se intensificou 

em dois frontes: na grande fazenda de produção para a exportação e na pequena 

gleba de terra à margem dos grandes latifúndios, em que os pequenos lavradores 

continuaram a produzir para sua subsistência (SILVA, 2008). Os lavradores 

constituíam o elo mais fraco da corrente na relação do latifúndio e do minifúndio, 

compunham o sistema de forma marginal, aproveitavam o vácuo deixado pela 

monocultura, que não oferecia a gama de produtos necessários para o consumo 

interno (MOTTA, 2012). 

 

1.1 O sistema do colonato 

  

A passagem do trabalho escravo para o trabalho livre não ocorreu com o 

assalariamento no Brasil. O peso político e econômico dos grandes fazendeiros 

produtores de café impôs um diferente sistema de trabalho livre em substituição ao 

cativo, o chamado colonato. Martins (1981) compreende que a importação de mão 

de obra de outros países, especialmente europeus, teve como motivação não só 

maior disponibilidade de força de trabalho, mas também de se ter trabalhadores 

advindos de uma experiência não escrava e já convencidos a se submeterem à 

exploração do capital, sem a necessidade da submissão física, ou seja, o controle 

ideológico da força de trabalho substitui o controle da pessoa do trabalhador. 

Com a chegada dos imigrantes europeus, tinham-se trabalhadores diferentes 

daqueles da escravidão; no entanto, os antigos senhores de escravos, então 
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fazendeiros, resistiam à liberdade destes trabalhadores poderem vender sua força 

de trabalho a quem melhor lhe pagassem e ao custo da mão de obra assalariada. A 

saída encontrada para continuar, de forma diferente, vinculando o trabalhador a um 

determinado fazendeiro e suas propriedades, foi a de submeter o imigrante por meio 

do vínculo de uma dívida, antes mesmo de se iniciar a relação de trabalho e antes 

que ele iniciasse a travessia do oceano. O imigrante saía de seu país de origem já 

devedor do dono da propriedade onde iria trabalhar, pois todas as despesas de 

viagens seriam pagas pelo fazendeiro. 

A motivação para os trabalhadores aceitarem se tornar prévios devedores era 

a perspectiva do imigrante: primeiro, a de sair de uma situação de miséria vivida em 

seu país de origem; segundo, pela perspectiva de quitar sua dívida e pela 

possibilidade de adquirir a própria terra com o fruto de seu trabalho. Martins (1981) 

compreende que, tanto para o fazendeiro como para o colono, a liberdade era 

sinônimo de ser proprietário, e como a Lei de Terras proibia a simples ocupação de 

terras devolutas e exigia que o acesso à terra somente se fizesse por meio de 

aquisição, o colono não tinha outra opção a não ser trabalhar para ser livre, ou seja, 

proprietário. Com isso, submetia-se ao fazendeiro, ficando preso naquela 

propriedade até que pagasse sua dívida ou até que outro fazendeiro a pagasse em 

seu lugar, o que em nada mudaria sua situação, pois continuava o colono devedor. 

Nesse sistema, o direito do trabalhador se dava como extensão do direito do 

fazendeiro, na condição de agregado, situação que limitava os imigrantes à condição 

de meeiros e parceiros do grande proprietário (MARTINS, 1983). 

Quanto à resistência dos grandes fazendeiros ao custo da mão de obra 

inteiramente assalariada, a saída se deu na instituição de duas formas de trabalho: a 

primeira consistia em o colono ter a obrigação de trabalhar no cafezal do fazendeiro, 

recebendo um valor fixo no cultivo da lavoura e na colheita, um valor proporcional ao 

café colhido; e a segunda, no cultivo de produtos de subsistência dos próprios 

colonos, que tinham a liberdade de cultivar suas lavouras, intercaladas com a 

lavoura de café, sem nada receber por este trabalho.  

Dessa forma, o valor da mão de obra paga pelo fazendeiro diminuía, uma vez 

que se retirava, do que deveria ser pago ao colono, aquele valor destinado à 

subsistência deste e de sua família, ocorrendo ali a transferência de parte do custo 

da mão de obra para o próprio trabalhador. Martins (1981) considera que essas 

relações não se caracterizam como capitalistas ou assalariadas, por entender que o 
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colono não era trabalhador individual, mas familiar, onde os adultos e as crianças 

eram incorporados ao trabalho e pelo fato de que 

 

A prévia mercantilização de todos os fatores envolvidos nessas relações, 
mediante o que o salário não pode ser um salário aritmético, isto é, 
disfarçado, mas deve ser salário em dinheiro para que os meios de vida 
necessários à produção da força de trabalho sejam adquiridos pela 
mediação do mercado, é condição para que as relações de produção se 
determinem como relações capitalistas de produção. Tal condição, porém, 
não se dá neste caso. O salário-aritmético é um salário que entra na cabeça 
do capitalista, mas que não entra no bolso do trabalhador, não produz renda 
social (MARTINS, 1981, p.19). 

 

Outro motivo dado por Martins (1981) para não considerar as relações de 

trabalho no sistema do colonato como capitalista ou assalariada tem a ver com o 

fato de o colono receber pelo produto, fruto de seu trabalho, e não pela mão de obra 

empregada na produção. A mais valia ocorria, ao final da safra, quando o fazendeiro 

fechava as contas com o intermediário, com o agente comercial e também com o 

colono. No entanto, Martins (1981, p. 81 e 85) reconhece a existência de 

assalariados no período do colonato, citando pesquisa que, em determinadas 

fazendas, os colonos representavam 75% dos trabalhadores no cultivo e na colheita 

do café e que os dispêndios com esta mão de obra representava apenas 41,4%; 

sendo que mais da metade dessas despesas advinha de pagamento de “diversas 

modalidades de assalariados”. Constata ainda que 

 

Por outro lado, é claro também que o colono recebia pagamento em 
dinheiro pelo café entregue ao fazendeiro. Mas, esses pagamentos estavam 
muito aquém dos salários urbanos. O que um operário ganhava em um mês 
era geralmente o que o colono recebia em um ano para cuidar de mil pés de 
café. É certo, porém, que havia outros rendimentos monetários para o 
colono, pois em geral podia cuidar de 2.000 pés de café, além dos ganhos 
proporcionais à colheita. 

 

O tempo da colheita do café, geralmente, era de seis meses, iniciando em 

maio e encerrando em novembro. Este era o tempo que o ganho dos colonos 

aumentava a ponto de representar 54,9% de seus ganhos do ano todo e 37,7%, 

advindos do pagamento ao serviço do cultivo. Além disso, o colono poderia trabalhar 

como diarista na fazenda (MARTINS, 1981). 

A exploração da força de trabalho do colono se dava mediante o controle do 

tempo desse trabalhador, sobre o qual se distribuía entre a cultura do fazendeiro e a 
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cultura do colono. Martins (1981) assinala que existiram escassas pressões por uma 

remuneração monetária maior do trabalho, com um número reduzido de greves de 

colonos. Ele considera que as causas dessas poucas reações não se deveram 

unicamente pela dispersão dos trabalhadores ou pela relação de trabalho, se com a 

família e não somente com o trabalhador individual, mas também pela própria 

relação de produção e do controle ideológico. 

 

1.1.1 A face monetária do colonato 

 

O sistema do colonato constituía-se de dois elementos fundantes: a parceria 

ou autorização de uso da terra pelo colono e o pagamento em dinheiro pelo cultivo e 

pela colheita do café. Esses dois elementos compunham as duas faces da mesma 

moeda, o colonato. Segundo Welch (2009), a imposição do colonato criou o 

campesinato justamente quando permitiu que os colonos plantassem produtos de 

subsistência intercalados com as „ruas de café‟. 

Segundo Martins (1983, p.17), “foi o próprio capital que, com a crise do 

trabalho escravo, instituiu a apropriação camponesa da terra”, mantendo a 

propriedade nas mãos do fazendeiro. O autor detecta também a realidade do 

trabalho remunerado monetariamente no colonato, quando afirma que 

 

(...) em São Paulo, os trabalhos que eram rotineiramente executados por 
escravos, passaram a ser realizados por colonos estrangeiros, sendo o 
colono um trabalhador livre que recebia em dinheiro pelos trabalhos da 
limpa do cafezal e de colheita do café (equivalente a pouco menos da 
metade do salário de um operário de fábrica), tinha o direito de plantar 
alimentos (feijão, milho e arroz) entre as leiras do cafezal a seu cargo, podia 
receber salário diário por serviços extras(MARTINS, 1983, p. 43-44). 

 

O Decreto nº 2.827, de 15 de março de 1879, fruto dos reclames dos colonos 

a seus países de origem e da luta por melhor remuneração, atendia a essa dupla 

realidade presente no colonato, a chamada locação de serviços e a parceria rural 

(BRASIL, 1879). Esse decreto conceituava locação de serviços como sendo 

“própria”, parceria agrícola e parceria pecuária.  

A chamada locação própria tem a ver com o trabalho remunerado 

monetariamente, com contrato delimitado a seis anos e possibilidade de renovação, 

e não tendo sido delimitado  presume-se  ser de três anos; pressupondo renovado, 
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caso não haja manifestação das partes até o último mês do ano agrário. A lei 

impedia a transferência de serviços locados a outro locatário, sem a concordância 

do locador, considerava nulos os contratos que impunham obrigações por dívidas de 

outros e limitava gastos com passagens a serem ressarcidos pelos locadores.  

O locatário era obrigado a ter um livro de conta corrente com os locadores do 

mesmo prédio rústico, livro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Juiz de 

Paz. O instrumento de resolução do contrato era o chamado “attestado”. O locador 

podia se despedir com justa causa, em caso de falta ou atraso de pagamento de 

salários, imposição de serviços fora do contratado, doença que o impedia de 

continuar o serviço, haver casado fora da freguesia, quando era obrigado a comprar 

gêneros alimentícios do locatário, fosse ferido pelo locatário, por injúria deste contra 

o locador ou a alguém de sua família. O fato de a norma proibir a obrigatoriedade de 

aquisição de gêneros alimentícios revela que essa era uma prática comum e 

abusiva, parte do sistema de dominação do trabalhador. 

O locatário também podia despedir o locador em caso de doença, desde que 

prolongada, impossibilitando-o de prestar o serviço, embriaguez habitual, injúria do 

locador em face do locatário ou de sua família, insubordinação e imperícia. Em caso 

de despedida com justa causa, o locador somente teria direito aos ganhos vencidos, 

descontado o seu débito. Já na demissão sem justa causa, o locador teria direito aos 

salários vencidos e os por vencer, correspondentes ao restante do tempo do 

contrato. 

O Decreto considera parceria agrícola o contrato pelo qual uma pessoa 

entrega, a outra, algum prédio rústico para ser cultivado com a condição de partirem 

os frutos, pelo modo que acordarem; entretanto, estabelece a meação como regra 

geral. As sementes deverão correr por conta da parceria, os utensílios necessários à 

exploração deverão ser prestados pelo parceiro locado, cabendo participação do 

parceiro locado nas despesas para a cultura ordinária dos campos e colheitas. A 

parceria pecuária se caracteriza como o contrato pelo qual uma pessoa entrega a 

outra os seus animais para guardá-los e alimentá-los, partilhando entre si os lucros 

futuros. Considera objetos da partilha as lãs, pelos, crinas e as crias (BRASIL, 

1879). 

A regulamentação do Decreto de 1904 ocorreu por meio do Decreto nº 6.437, 

de 27 de março de 1907, que, além de conceituar o chamado operário rural como 

sendo operário agrícola, criou um procedimento de ação sumária para a cobrança 
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de dívida trabalhista e revestia a caderneta como prova literal da dívida, desde que 

registrada perante um oficial de cartório, juiz ou repartição pública, podendo o 

trabalhador cobrar judicialmente, conforme dispunha o artigo 3º deste Decreto: 

 

Art. 3º - Cabe acção summaria ao “operário agrícola” para a cobrança das 
dívidas de que trata este regulamento, qualquer que seja o valor dellas; 
podendo, bem assim, lançar mão do embargo ou arresto preventivo, como 
medida assecuratoria, quando couber, bastando, neste caso, a “caderneta”, 
com os requisitos do artigo anterior, para prova literal da dívida e seguindo-
se, quanto ao mais, o disposto na legislação em vigor. (BRASIL, 1907). 

 

O colono passava a ter direito de embargo ou arresto de produtos colhidos 

pelo fazendeiro, desde que o trabalhador houvesse concorrido com sua força de 

trabalho, naquele processo, sem ter recebido seu pagamento equivalente. O artigo 

1º do Decreto dispõe: 

 

Art. 1º - E' privilegiada a divida proveniente de salarios de operários 
agricolas, de modo a ser paga, com preferencia sobre todas e quaesquer 
outras, pelo producto da colheita ou safra a que houverem os mesmos 
prestado o concurso do seu trabalho. 

 

Já o § 2º do mesmo artigo, define quem é o operário agrícola com direito a 

salário. A saber: 

§ 2º - Consideram-se “operários agricolas" os jornaleiros, colonos, 
empreiteiros, feitores, carreiros, carroceiros, machinistas, foguistas e outros 
empregados no predio rural. 

 

Constata-se que a dívida tem a ver com o trabalho remunerado 

monetariamente e não com produtos advindos da relação de parceria, 

principalmente porque a expressão “e outros empregados no prédio rural” bem 

caracteriza todos os citados em uma condição diferenciada de parceiro ou de outra 

modalidade de trabalho. 

 

1.1.1.1 Greve de colonos 

 

Martins (1981) reconhece que existiram pressões e greves de colonos por 

aumento na remuneração monetária dos serviços de cultivo e principalmente da 

colheita, mas minimiza o impacto dessas dentro daquele sistema de dominação. 
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Para Welch (2009), no entanto, aconteceram lutas significativas de colonos por 

melhores salários, inclusive com greves, ocorridas em São Paulo, no final do século 

XIX e início do século XX, quando a imigração de trabalhadores italianos começou a 

estancar por causa do tratamento que os fazendeiros davam aos colonos: utilizavam 

a força e a violência para impor disciplina nas relações de trabalho, com a utilização 

de capangas, que faziam o papel de policiais nas propriedades, coagindo os 

trabalhadores a fazerem o serviço determinado.  

Os colonos recebiam um valor muito baixo pelo serviço da colheita do café, e 

o que era estabelecido ainda não era pago, devido às anotações serem unilaterais. 

Essa situação gerou insatisfação nos trabalhadores, levando-os a reagir em duas 

frentes: fizeram reclames aos seus países de origem e iniciaram um processo de 

luta minimamente organizada, com greves para o aumento de preço do serviço na 

colheita do café e por garantias de recebimento de seus salários. 

Os colonos perceberam que, na época da colheita do café, os fazendeiros 

estavam apressados para colher e vender o produto, o que constituía momento 

oportuno de fazer pressão para melhorar o ganho. De outra parte, os colonos 

plantavam seu próprio alimento e conseguiam permanecer muitos dias parados, 

porque sua sobrevivência não dependia somente do salário advindo do trabalho 

remunerado, monetariamente. Em algumas fazendas do Estado de São Paulo, 

foram realizadas greves, que paralisaram a colheita do café e abriram negociações 

com os donos das lavouras. As primeiras greves foram bem sucedidas, mas os 

proprietários passaram a impor resistência, dificultando a luta desses trabalhadores 

(WELCH, 2009). 

Deve-se ressaltar que o ano de 1912 constitui um marco histórico para o 

trabalho remunerado em dinheiro, no meio rural brasileiro, com a greve de colonos. 

Naquele ano, o fazendeiro, denominado por Schimdt, concordou em conceder 

aumento em 20% por saca de 50 litros de grãos de café colhidos. Considerando em 

moeda, o aumento saltou de 500 para 600 réis por saca colhida (WELCH, 2009). As 

informações trazidas por Welch (2009) são importantes para o estudo em análise, 

haja vista que fazem emergir uma das primeiras lutas organizadas de trabalhadores 

rurais livres, por direitos a maior remuneração. Ressalva-se, porém, que essa 

realidade compunha a diversidade maior de relações que constituía o colonato e 

ainda não significava um mercado de trabalho assalariado instituído.  
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Essas duas formas de trabalho do colono fazem parte do mesmo sistema de 

dominação, tanto a liberdade de o trabalhador produzir seu próprio alimento como o 

recebimento em dinheiro. No primeiro caso, o fazendeiro transferia para o colono o 

ônus de parte do salário, aquela destinada para manutenção e reprodução da vida 

este, diminuindo seus custos com mão de obra. Mas, paradoxalmente, o colono 

manipulava bem o uso dessas duas faces da realidade do colonato, pois, ao 

produzir seu próprio alimento, aumentava sua resistência em caso de negociação 

por aumento da remuneração monetária.  

Além da pressão dos países fornecedores de imigrantes para o Brasil, a 

pressão social produzida pelas lutas dos trabalhadores foi forte o suficiente para o 

Estado reconhecer essas reivindicações que instituíram as normas acima citadas, 

visando atender minimamente às reivindicações com a instituição de fiscalização e o 

uso da caderneta agrícola. Mesmo a caderneta sendo um instrumento a mais na 

dominação do colono, tendo um alcance limitado na proteção de seus direitos, 

cumpre destacar que nem a pouca proteção ocorria, devido à ineficácia da 

fiscalização instituída. Welch (2009) considera que os chamados tribunais rurais, 

criados após 1925, foram minimizando a caderneta como valor de prova em vista da 

proteção do trabalhador. 

 

1.2 O camponês e a acumulação capitalista 

 

O trabalho no campo, até 1950, deu-se de forma hegemônica dentro da 

estrutura de grandes propriedades movidas por camponeses e não por um 

proletariado rural, como se esperava, caracterizando-se como um período de 

acumulação, em que os produtos agrícolas da pequena produção eram apropriados 

e comercializados por grandes proprietários de terra, tornando-os uma classe social 

agromercantil, que se fez sobre o suor do camponês em vista da acumulação do 

capital (MOREIRA, 1986).  

A exploração camponesa ocorrida a partir da estrutura latifúndio e minifúndio, 

segundo Moreira (1986), aconteceu em sua forma pura, de 1870 a 1930 e, desse 

período até 1950, em sua forma deteriorada, quando competia aos minifundistas a 

tarefa de garantir as condições de reprodução geral da força de trabalho a 

baixíssimos custos; liberado nisso o latifúndio para que pudesse dedicar-se à 
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lavoura em vista de produtos para exportação. O minifúndio, tal como compreendido 

aqui, apresentava-se de duas formas: o dominial (interno) e o externo. Em ambos: 

 

A massa rural expulsa neste processo foi se constituir nos trabalhadores 
volantes ligados a agricultura e os exércitos de reservas de mão-de-obra 
nas cidades. Por outro lado, a própria expansão da produção agrícola 
moderna gerou um vigoroso processo de ocupação da fronteira que levou a 
reprodução do minifúndio autônomo nas franjas deste processo, com a 
multiplicação de novos posseiros e sitiantes (MAIA, 2013, p. 3-4). 

 

Moreira (1986) compreende que o minifúndio compõe, organicamente, o 

padrão plantacionista de acumulação semelhante à mola amortecedora nos 

momentos de crise, pois quando ocorria retração da demanda internacional do 

produto plantacionista, transferia-se parte dos gastos dos grandes proprietários para 

o minifúndio dominial, que funcionava como reserva de terras e força de trabalho 

para a produção interna de meios de subsistência. Dessa forma, obtinha-se a 

redução de custos e garantiam-se os lucros do sistema. Já no momento de 

expansão da demanda internacional, ocorria a redestinação das terras e da força de 

trabalho para plantio de lavouras de produtos, com vistas ao mercado externo. 

Como bem observou Moreira (1986), a partir de 1930, essa forma de 

exploração do trabalho começa a se deteriorar com a expulsão desse trabalhador do 

seio dos latifúndios. Maia (2013) compreende que essa massa de trabalhadores 

rurais sem terra continuou sobrevivendo no campo, na condição de trabalhadores 

ocasionais. 

O número de trabalhadores que deixou o campo, deslocando-se para as 

cidades, demonstra o esvaziamento contínuo do campo. O Brasil chegou ao século 

XX com mais de 17 milhões de habitantes, e eram 30 milhões em 1920, desses, 

84% residiam na zona rural. Ultrapassou os 41 milhões em 1940, com uma 

população rural equivalente a 68,76%. Em torno de 52%, da população ocupada, 

trabalhava no campo (UNICAMP, 2012; SOUZA, 2010). Gasques et al (2010) faz 

essa realidade emergir, ao mostrar que, em 1920, existiam 9,74 pessoas ocupadas 

por estabelecimento rural; em 1960 esse número caiu para 4,7, e em 1970 atingiu 

apenas 3,57. 

Palmeira (1989) constata que, a partir de 1940, o êxodo rural se acentuou, 

ocasionando o crescimento da população urbana e o esvaziamento progressivo da 

população rural do país, o que se manteve até a década de 1970 e originou um 
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processo de migração de trabalhadores rurais. Esse processo se acentuou, a partir 

de 1960. Por sua vez, Silva e Barbosa (2006) constatam que, em 1950, a população 

brasileira havia atingido 51.941.767 habitantes, desses, 64% residiam no campo; em 

1970, o país chegava a 93.139.037 milhões de habitantes, dobrando esse número 

em 2.000. Hoje, apenas 19% dos habitantes estão no campo.  

Entre os anos 1930 e 1950, a migração interna em direção ao meio urbano 

dos municípios, aos centros industrializados do Sudeste e às fronteiras agrícolas 

localizadas no Paraná, no Centro-Oeste e no Maranhão, atingiu três milhões de 

pessoas, advindas de todo o país (UNICAMP, 2012). Esse movimento de 

esvaziamento das fazendas e dos engenhos levou à formação de uma massa de 

trabalhadores volantes, boias-frias, moradores dos bairros pobres das cidades do 

interior, convertidos em trabalhadores temporários (MARTINS, 1983). Heinen (1996) 

esclarece que não é o trabalhador que é temporário, mas sim a necessidade do 

empregador que é temporária, tendo em conta que o trabalhador está disponível o 

ano todo para o trabalho. 

A política de industrialização do país, a criação de um mercado consumidor 

interno e a regulamentação do trabalho assalariado, pelo então presidente Getúlio 

Vargas, são apontadas por Linhares e Silva (1999) como causa do início de 

desmonte do sistema conservador baseado no latifúndio-minifúndio. 

 

1.2.1 Vargas e o assalariado rural 

 

A massa de trabalhadores rurais deslocados de dentro dos latifúndios, que se 

tornaram trabalhadores em atividades temporárias no campo, não teve uma 

legislação específica para resguardar seus direitos trabalhistas. Mas, para Linhares 

e Silva (1999), pela Consolidação das Leis do Trabalho era possível defender os 

direitos desses trabalhadores, como se verá no desenvolvimento do tema em tela. 

A regulação do trabalho urbano, realizada por Vargas, inicia-se em 1931, com 

o Decreto nº 19.770, o qual estabelecia que as organizações sindicais de 

trabalhadores precisavam ser reconhecidas pelo Estado, para serem enquadradas 

conforme entidades sindicais, impondo a unicidade sindical como forma de 

representação, por categorias, com forte controle ideológico e funcional. Ianni (1977) 

considera que a legislação trabalhista varguista tinha como finalidade fazer com que 
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as organizações sindicais compartilhassem da organização política e cooperassem 

com o Estado. 

Em 1939, Vargas, por meio do Decreto nº 1.237, organizou a Justiça 

Especializada do Trabalho para dirimir conflitos provenientes das relações laborais. 

Em 1941 ocorreu a culminância da oficialização dela. Ressalta que a Justiça do 

Trabalho havia sido instituída pela Constituição Federal de 1934, a qual dispunha 

em seu artigo 122 que sua função precípua era dirimir questões entre empregadores 

e empregados. Em 1937, a Constituição prescreveu o chamado direito operário e 

estabeleceu sua proteção estatal. O trabalho, seja o intelectual, o técnico ou o 

manual, foi assim transformado em dever social, cuja finalidade era de garantir ao 

trabalhador o direito de subsistir, honestamente. 

Essa Constituição garantia a todos os empregados, representados por suas 

associações profissionais, a possibilidade de pactuação de contratos coletivos, a 

modalidade de salário mais apropriada às exigências do operário e da empresa, 

repouso semanal, feriados, férias, indenização por despedida imotivada, após um 

ano de emprego, a sucessão contratual, oito horas diárias de trabalho, adicional 

noturno, aposentadoria e proteção contra acidente de trabalho. Os seguros sociais e 

auxílio-acidente passavam pelas associações profissionais, as quais tinham o dever 

de auxiliar seus associados. 

Em 1943, Getúlio Vargas, com o Decreto nº 5.492, criou a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que regulamenta a organização das relações de trabalho 

industriais e urbanas, mas apresenta dubiedade em sua aplicação quanto aos 

trabalhadores rurais. No seu artigo 7º traz, expressamente, a exclusão dos 

trabalhadores rurais, conforme redação da alínea b: 

 

Art. 7.º - Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando 
for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se 
aplicam: 
[...] 
b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo 
funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam 
empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos 
respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem 
como industriais ou comerciais. 

 

Já o artigo 76 da CLT, manteve o trabalhador rural com direito ao recebimento 

do salário mínimo, conforme segue: 
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Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga 
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador 
rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de 
satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades 
normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 

 

Por sua vez, o artigo 505 determina a aplicação aos trabalhadores rurais dos 

dispositivos constantes dos capítulos I, II e III do título sobre contrato individual do 

trabalho. O capítulo I caracteriza o contrato de trabalho correspondente à relação de 

emprego, o capítulo II trata da remuneração, o capítulo III assegura a garantia do 

aviso prévio. Com base nessas permissões legais, Linhares e Silva (1999) afirmam 

que os advogados reivindicavam a aplicação da CLT nas relações de trabalho rural 

e a Justiça do Trabalho, à época, deferia os pedidos dos trabalhadores do campo 

com base na legislação trabalhista em vigor. 

Resta dizer, com relação ao tema em questão, que pairava uma dúvida sobre 

a aplicação plena da CLT aos trabalhadores rurais, considerando que havia um 

dispositivo explícito, impedindo tal aplicação e que não houve a preocupação de 

Vargas em editar uma lei específica que regulasse o trabalho rural e, menos ainda, 

que protegesse os interesses dos milhares de trabalhadores que saíram das 

grandes fazendas e se tornaram trabalhadores temporários. Somente em 1963 e 

depois 1973, foram editadas leis específicas para regular o trabalho no campo, 

assim como o trabalho temporário1. 

O Decreto nº 73.626, de 12 de fevereiro de 1974, explicitou aquilo que da CLT 

se aplicaria aos trabalhadores rurais. A saber: 

 

Art. 4º - Nas relações de trabalho rural aplicam-se os artigos 4º a 6º; 8º a 10; 
13 a 19; 21; 25 a 29; 31 a 34; 36 a 44; 48 a 50; 62 alínea b; 67 a 70; 74; 76; 
78 e 79; 83; 84; 86; 116 a 118; 124; 126; 129 a 133; 134 alíneas a, c, d, e, e 
f; 135 a 142; parágrafo único do artigo 143; 144; 147; 359; 366; 372; 377; 
379; 387 a 396; 399; 402; 403; 405 caput e § 5º; 407 a 410; 414 a 427; 437; 
439; 441 a 457; 458 caput e § 2º; 459 a 479; 480 caput e § 1º; 481 a 487; 
489 a 504; 511 a 535; 537 a 552; 553 caput e alíneas b, c, d, e e, e § 1º e 
2º; 554 a 562; 564 a 566; 570 caput; 601 a 603; 605 a 629; 630 caput e § 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; 631 a 685; 687 a 690; 693; 694; 696; 697; 699 a 702; 
707 a 721; 722 caput, alíneas b e c, e § 1º, 2º e 3º; 723 a 725; 727 a 733; 
735 a 754; 763 a 914; da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, com suas alterações. 

 

                                                 
1
 A redação da CLT de 1943 era instrumento apto a regular as relações de trabalho no campo, onde o 

trabalho temporário passa ser a regra, em suas mais diferentes formas? A previsão do contrato por 
prazo determinado poderia ser adaptado à algumas dessas formas de trabalho temporária. 
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De acordo com a posição de Russomano (1966), a República revogou as leis 

imperiais, como o Decreto imperial nº 2.827/1879, que protegia os trabalhadores 

rurais, e não colocou nada em seu lugar. Direitos como seguro acidente e outros 

passavam por dentro da organização sindical, o que dificultava a participação dos 

trabalhadores rurais por não terem suas organizações constituídas. Foi, somente a 

partir da década de 1960, que se criaram os sindicatos de trabalhadores rurais de 

forma extensiva. Naquele contexto, a ausência de legislação específica e a 

dubiedade da aplicação da CLT às relações de trabalho rural deixavam esses 

trabalhadores em uma situação de fragilidade, ante suas dificuldades de acesso à 

justiça. 

Em síntese, no período de 1930 a 1950, o trabalho rural estendeu-se em três 

direções: a primeira foi a permanência de um grande número de camponeses 

vivendo e trabalhando dentro das grandes fazendas, mantendo a exploração a partir 

do controle do latifúndio; a segunda, foi uma massa de trabalhadores expulsos da 

terra é transformada em assalariados rurais, seja em atividades permanentes ou em 

atividades temporárias e, estes, constituíam um grupo significativo; a terceira 

direção, trabalhadores que migraram para área de fronteira agrícola em vista de se 

constituir como camponeses. 

As relações de trabalho de tipo capitalista se generalizam no período de1950 

a 1980, com o surgimento de 14 milhões de trabalhadores rurais assalariados, 

significando um aumento de 500% (LINHARES; SILVA, 1999).  Esses trabalhadores 

assalariados rurais foram caracterizados por Martins (1983) como volantes, boias-

frias, moradores dos bairros pobres das cidades do interior, convertidos em 

trabalhadores temporários.  Ao analisar a frente pioneira, Martins (1997), mostra que 

ela quando se desloca, tem como uma de suas consequências a expulsão dos 

camponeses da terra por grileiros, especuladores e grandes proprietários. Esses 

trabalhadores expulsos, quando não integrados ao mercado de trabalho, se 

transformam em assalariados sazonais. 

Com Vargas, foi iniciado um processo de transformação das relações sociais 

a partir de um conflito de interesses entre os donos dos meios de produção. Naquele 

contexto, as condições conjunturais externas e internas permitiram o deslocamento 

do controle do Estado da agricultura para a indústria, visando a expandir o 

capitalismo para o conjunto de relações sociais e de produção do país.  
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O direito validou as modificações das relações de trabalho do meio urbano, 

mas no meio rural restou a dubiedade protetiva do trabalhador, combinada com três 

elementos: o início de um processo de expulsão dos trabalhadores da terra para as 

periferias das cidades, transformando uma grande massa de camponeses em 

assalariados rurais; a incorporação dos trabalhadores rurais, fruto de um discurso de 

caráter simbólico; e a criação de um sonho, para os trabalhadores rurais, de 

migrarem para a zona de fronteira, gerando a expectativa de voltar à terra na 

condição de camponeses. De 1945 em diante, os trabalhadores que migraram para 

áreas de fronteira agrícola e se incorporaram às colônias agrícolas, introduzidas no 

período varguista, retrocederam, levando ao abandono grande parte dessas colônias 

e à volta do velho conflito com fazendeiros, que invadiam e tomavam as terras dos 

camponeses (LINHARES; SILVA, 1999). 

 

 

1.2.2 Expulsão de camponeses da terra 

 

A presença da indústria no campo mobilizou capitais, incorporou latifúndios 

em sua base de produção de matéria-prima e formou um conjunto de forças sobre o 

Estado, em busca de créditos e infraestrutura. A partir de uma nova matriz 

tecnológica, esse modelo de produção atingiu fortemente o modo de produção 

tradicional, expulsando uma grande massa de camponeses do seio das grandes 

fazendas para a periferia das cidades ou forçando-os a migrar, constantemente, em 

busca de terra para trabalhar. 

 

1.2.2.1. Causas do êxodo rural 

 

As transformações, ocorridas na economia brasileira de 1940 a 1950 

consolidaram a indústria como a grande promotora do desenvolvimento e ampliaram 

os horizontes da agricultura, que passou a produzir para o mercado interno, além da 

produção destinada à exportação, dando-lhe maior dinamicidade (MOREIRA, 2003). 

Essa dinamicidade se deveu à conversão de boa parte do latifúndio em empresa 

rural capitalista financiada pelo Estado, pelo capital nacional e internacional, 

superando o binômio latifúndio-minifúndio. A indústria, como núcleo do sistema 
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econômico nacional, foi incorporando todos os setores e alterando a divisão interna 

de trabalho. Na agricultura, a diferenciação passa a ser latifúndio modernizado e não 

modernizado. 

A acumulação do capital transformou a circulação em geral, o comércio e as 

comunicações e uniu a agricultura à indústria; assim, nas décadas de 1960 a 1980 

surgem cooperativas, empresas e grupos econômicos que passam a influenciar, 

poderosamente, toda a dinâmica das atividades agrárias. Movidos por uma política 

de subsídios de crédito e incentivos fiscais, acelera-se a especulação fundiária e 

deslocam-se os interesses sociais, nucleados na propriedade territorial, para os 

interesses do capital industrial e financeiro e para a agricultura moderna, 

subordinando o trabalho agrícola ao capital e transformando a terra em “terra-

capital” (MÜLLER, 1989). 

Nesse modelo de agricultura moderna, não bastava mais a terra e o trabalho, 

pois a busca insistente por maior produtividade e volume de produção, visando a um 

lucro crescente, pressupunha superar os limites oferecidos pela natureza e os do 

trabalho mediante a produção industrial voltada para a agricultura: fornecimento de 

máquinas (tratores), adubos, inseticidas, produtos veterinários e rações. Sob outra 

perspectiva, a agroindústria passa a oferecer produtos em escala, como álcool, 

açúcar, borracha, óleos, celulose, dentre outros (MÜLLER, 1989).  

O processo de concentração de capital e de técnicas permitiu incorporar o 

potencial científico e tecnológico à industrialização do campo e pressionou a 

produção tradicional a mudar seu patamar “tecnoeconômico de operação”, exigindo 

organização interna conectada aos “ciclos econômicos e às esferas da produção, 

distribuição e consumo”. Müller (1989) considera que 

 

Essa transformação profunda expressa que houve mudanças no objeto de 
trabalho, no processo de trabalho, nas formas de trabalho e na gestão e 
controle das unidades de produção. O predomínio significa que mesmo a 
manutenção e reposição do modo atrasado de produzir, assim como a 
pobreza, somente encontram sua explicação plena ao se levar em conta 
suas conexões com o modo moderno de produzir. 

 

Essa agricultura moderna pressupõe um mercado de mão de obra 

assalariada, especialmente na etapa de transformação, mas não se limita a essa. A 

agricultura moderna transfere para agricultores familiares autônomos a produção 

primária, integrando-os ao processo de transformação. Esclarece Müller (1989) que 
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esse modelo, apesar de criar mecanismos de imposição sobre a agricultura 

tradicional, não abrange toda a agricultura, posto existirem enormes faixas de 

produtores, cerca de 80%, que, mesmo estando, de alguma forma, vinculados, não 

incorporam a lógica industrial, como é o caso de pequenos estabelecimentos e micro 

estabelecimentos, nos quais a mão de obra utilizada é basicamente aquela existente 

na família, com trocas de serviços e, raramente, assalariada.  

Essas mudanças impactaram também na vida dos trabalhadores, pois à 

medida que o latifúndio se moderniza, expulsa os camponeses de seu interior, 

aumenta o êxodo rural e gera uma crescente migração territorial do trabalho e a 

proletarização de camponeses, transformando-os em trabalhadores rurais volantes 

(boias-frias, peões e clandestinos). De outra parte, prolifera o chamado minifúndio 

autônomo, com predominância de posseiros e sitiantes, transformando-se na face 

moderna de minifúndio, mas não mais com aquela dependência em relação ao 

latifúndio (MOREIRA, 1986). 

 

1.2.3 Início de uma luta organizada 

 

A expulsão do trabalhador da terra, a proibição de ele fazer o plantio de 

subsistência e a redução desse camponês ao assalariamento rural geraram a 

reação desses trabalhadores em busca de direitos e por terra. Os assalariados 

rurais não desistiram de lutar para voltar à condição de camponeses e forjaram a 

construção de dois movimentos: as Ligas Camponesas e a criação da União de 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Ultab) (MONTENEGRO, 2003; 

MORAIS, 2006). 

Segundo Morais (2006, p. 32), as Ligas Camponesas se fragilizaram e quase 

se apagaram no cenário brasileiro com a perseguição aos trabalhadores rurais, com 

assassinatos e prisões realizadas pelo Governo Dutra. As ligas voltaram a florescer 

em 1954, quando procuraram organizar-se melhor em conselhos regionais e limitar 

seus participantes. 

 

A arregimentação de massas rurais tão-somente às áreas de posseiros 
(arrendatários, parceiros e ocupantes) e de pequenos proprietários, isto é, 
dispender esforços exclusivamente nas áreas tidas como de camponeses 
mesmo. Adiava-se deliberada e indefinidamente a arregimentação dos 
assalariados agrícolas. 
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Na compreensão das Ligas, os assalariados tinham muitas dificuldades para 

se organizarem, pois enquanto operários do campo, sem terra, morando em uma 

pequena casa no interior da fazenda, compravam seus alimentos no barracão do 

fazendeiro, constituindo-se em eternos devedores. Não podiam reclamar melhorias 

de vida e trabalho, uma vez que não havia proteção legal que os amparasse, além 

dos tribunais estarem distantes e a demora das decisões judiciais impedir, na 

prática, seu acesso à Justiça. Por essas razões, as Ligas os consideravam 

politicamente de pouca importância, naquela fase da luta, o que não ocorria com os 

camponeses que, na terra, produziam o alimento e tinham melhores condições e 

menos dependência para se organizar (MORAIS, 2006). Nos governos de Juscelino 

Kubitschek (JK) e Jânio Quadros (Jango) as liberdades e garantias voltaram, e as 

bandeiras de luta dos trabalhadores, como o combate à fome e a promoção da 

reforma agrária, foram tomando forma. 

Em 1955, os trabalhadores rurais criaram a Ultab com a finalidade de 

organizar os trabalhadores do campo em todo o país. Mesmo as Ligas Camponesas 

participando do Congresso, não se filiaram à Ultab por duas discordâncias. A 

primeira tinha a ver com a forma escolhida pela Ultab de se comunicar com o 

trabalhador, qual seja, a escrita: Ultab editava um jornal que distribuía em todo o 

país, entretanto os trabalhadores, em sua maioria, constituía uma população 

analfabeta. A segunda discordância consistia em entender que a Ultab era uma 

organização que nascera de cima para baixo. Morais (2006) afirma que, não 

obstante tais discordância, as Ligas mantiveram estreita relação com a Ultab, 

participando de encontros e congressos daquela organização. 

O I Congresso de Trabalhadores Agrícolas promovido pela Ultab, em 1959, 

contou com a participação de 1.400 trabalhadores que eram representantes das 

organizações filiadas, das Ligas Camponesas, do Movimento dos Agricultores sem 

Terra (Master) e de operários agrícolas. A aprovação da luta pela reforma agrária se 

deu em uma disputa acirrada nesse I Congresso Camponês, e venceu a posição 

mais radical, segundo a qual a reforma agrária deveria acontecer “na lei ou na 

marra”, radicalizando a posição da Ultab (MORAIS, 2006, p. 50). A radicalização não 

parou por aí, com as Ligas se preparando para a guerrilha, para garantir a terra nas 

mãos dos trabalhadores. 

A Ultab se expandiu em todo o Brasil, contava com um jornal de circulação 

nacional de vinte mil exemplares. Após seu Congresso de 1961, aconteceram várias 
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lutas armadas patrocinadas por entidades filiadas à Ultab, como o levante armado 

dos camponeses de Jales, São Paulo, a guerrilha camponesa do Prado, Bahia, o 

choque armado entre os camponeses do município de Pato Branco, no Paraná, a 

revolta de camponeses armados de Tocantinópolis, no então Estado de Goiás, entre 

outras (MORAIS, 2006). Ante o grande número de assalariados rurais vivendo na 

insegurança jurídica, nas relações de trabalho cada vez mais desprotegidas, a Ultab 

iniciou um processo de luta para a edição de uma lei específica para regular as 

relações dessa modalidade de trabalho rural. Em março de 1963, a pressão da Ultab 

por uma legislação trabalhista e sindical saiu vitoriosa, com a edição da Lei nº 4.214, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 22 de março de 1963, o chamado 

Estatuto do Trabalhador Rural (BRASIL, 1963).  

O Estatuto do Trabalhador Rural trazia as conceituações dos atores sociais 

envolvidos nas relações de trabalho assalariado do campo, as formas de contratos, 

e estabelecia obrigações e regulações sobre saúde e segurança no trabalho e, 

igualmente, institucionalizava as regras para a constituição das entidades 

organizativas desses trabalhadores. O Estatuto conceituou trabalhador e 

empregador rural com a especificidade própria das relações do campo. Trabalhador 

rural foi conceituado como toda pessoa física que presta serviços a empregador 

rural, em propriedade rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou 

in natura, ou parte in natura e parte em dinheiro, e o empregador rural como pessoa 

física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividades agrícolas, pastoris ou 

na indústria rural, em caráter temporário ou permanente, diretamente ou  por 

intermédio de prepostos. 

Ainda hoje, a legislação prevê a possibilidade de parte do salário ser paga 

com produtos in natura. Isto pode ser visto como resquício do modelo latifúndio-

minifúndio. Entretanto, há diferenciação:  uma vez que caracterizando-se salário in 

natura, esse incorporará a remuneração para efeitos de verbas rescisórias e do 

FGTS, mas também caracteriza como parte de salário o produto in natura fornecido 

ao trabalhador, não produzido por este. 

A conceituação de trabalhador rural difere da conceituação presente na alínea 

b do artigo 7º da CLT; no primeiro caso, o elemento definidor é a prestação de 

serviço a empregador rural e, na CLT, o elemento caracterizador é sua função 

exercida na agricultura e pecuária. O Estatuto do Trabalhador Rural revogou a 

referida conceituação, existente na CLT (DELGADO, 2009). 
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Como a CLT não trouxe um conceito específico de empregador rural, coube 

ao Estatuto do Trabalhador Rural caracterizá-lo como a pessoa física ou jurídica, 

proprietário ou não, que explore atividades agrícolas, pastoris ou na indústria rural, 

em caráter temporário ou permanente, diretamente ou por intermédio de prepostos. 

Considerou também como empregador rural a pessoa física ou jurídica que, por 

conta de terceiro, execute qualquer serviço ligado às atividades rurais, mediante 

contratação de empregado (BRASIL, 1963). Quanto aos trabalhadores domésticos, 

esses foram excluídos da aplicação do Estatuto do Trabalhador Rural, mesmo que 

trabalhassem em estabelecimento rural. 

As atividades rurais compreendiam três setores: agrícola, pastoril e indústria 

em estabelecimento agrário não abrangidos pela CLT. Este último revelava a 

existência de dois tipos de indústrias: a urbana, regulada pela CLT, e a rural, 

regulada pelo Estatuto. Contudo, não se tinha mais elementos capazes de 

diferenciar com clareza o que era indústria urbana e o que era indústria rural. Essa 

ausência de definição clara do que era indústria rural se propagou no tempo, 

produzindo dificuldades conceituais, até os dias de hoje, como se retoma nesta 

pesquisa. 

A CLT, no artigo 443, e o Estatuto do Trabalhador Rural autorizavam o 

contrato de trabalho individual, na forma verbal ou escrita, por prazo determinado ou 

indeterminado. O reconhecimento do contrato verbal aparenta ser um paradoxo para 

o trabalhador rural, pois, de certa forma, poderia servir de justificativa do 

empregador rural para não anotar a Carteira de Trabalho de seus empregados, mas 

tem sido uma opção de garantia de direito para o trabalhador rural no Brasil, uma 

vez que a informalidade nas contratações trabalhistas no campo sempre foi muito 

alta, principalmente, quando se trata de atividade temporária. Nos dias de hoje, 

depois de tantas décadas de luta, a informalidade ainda se aproxima dos 60%. Por 

isso, poder reclamar, na Justiça, direitos oriundos de uma contratação verbal sempre 

é uma opção do trabalhador, apesar de as condicionantes impostas a estes 

trabalhadores dificultarem, ao longo da história, seu acesso ao judiciário. 

A CLT estabelecia e ainda dispõe a possibilidade de o contrato individual de 

trabalho ser por tempo indeterminado, a regra geral, e, por tempo determinado, a 

exceção. No entanto, o Estatuto do Trabalhador Rural dispunha de formas 

específicas de contratos a termo, como provisório, avulso ou volante, limitados a um 

ano, sob pena de se transformar em contrato permanente. O Estatuto do 
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Trabalhador Rural dispunha ainda, como serviço efetivo, o tempo em que o 

trabalhador estava à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens.  

Além de proibir a distinção entre trabalhadores, o Estatuto se preocupou em 

garantir mecanismos e instrumentos de medida, peso e volume que eram utilizados 

como parâmetros de definição do valor dos salários, obrigando serem tais 

instrumentos aferidos por repartições oficiais de metrologia com a finalidade de se 

evitar a fraude no pagamento do trabalhador. 

A CLT previa salário por porcentagem, tarefa e por comissão, mas não 

estabelece instrumentos de parâmetros de averiguação do resultado da produção, 

diferentemente do que ocorreu no Estatuto do Trabalhador Rural. No trabalho 

urbano, essa situação não apareceu com a mesma necessidade do que ocorria no 

campo, indicando que, nas relações de trabalho, a fraude no peso ou na medida do 

resultado da produção era mais frequente e mais urgente no meio rural. A 

especificidade do trabalho rural reflete até mesmo na concessão das férias, quando 

o Estatuto do Trabalhador Rural estabelecia que as férias fossem concedidas, 

atendendo aos interesses do empregador, seguindo o ciclo completo da cultura. 

O Estatuto do Trabalhador Rural garantia direitos tais como intervalo para 

repouso e alimentação nos trabalhos contínuos, com duração superior a seis horas; 

adicional noturno; salário mínimo; pagamento in natura e em dinheiro, este, não 

podendo ser menor que trinta por cento. Garantia também a forma de pagamento 

convencionada: por mês, quinzena ou semana; igualdade de valor de salário entre o 

trabalhador maior de dezoito anos e do adulto; proibição de descontos no salário; 

possibilidade de contrato específico para as culturas subsidiárias ou intercalares; 

repouso semanal remunerado; férias remuneradas; verbas rescisórias – indenização 

paga à base da maior remuneração recebida, nos casos dos contratos com tempo 

superior a um ano e aviso prévio. 

A proibição de descontos no salário representou o fim do endividamento como 

forma de aprisionamento do trabalhador rural e o início do desmonte do sistema 

latifúndio-minifúndio. O Estatuto garantia ainda a obrigatoriedade de observação das 

normas de higiene e segurança no trabalho; proteção à mulher gestante e ao menor; 

garantia de escola para os filhos dos trabalhadores em empresas com mais de 

cinquenta famílias; sucessão contratual em caso de venda de propriedade; privilégio 

dos direitos trabalhistas nas leis falimentar, civil e trabalhista; proteção contra 

remoção arbitrária do trabalhador para outra unidade, com possibilidade de 
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pagamento suplementar; licença remunerada por falecimento de cônjuge, tratamento 

dentário, nascimento de filho e também para registro deste; no contrato a termo, 

indenização por metade da remuneração a que teria direito até o fim do contrato; 

dobra no valor do pagamento de verba incontroversa; estabilidade no emprego, após 

dez anos de trabalho na mesma empresa; garantias previdenciárias, como auxílio 

doença, acidente, aposentadoria (BRASIL, 1963). 

Dispôs ainda o Estatuto sobre a licitude de associação da categoria em 

sindicatos, para o fim de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos 

ou profissionais dos trabalhadores, os quais tinham as prerrogativas de celebrar 

convenções ou contratos coletivos de trabalho, colaborar nos estudos e solução dos 

problemas relacionados às categorias representadas, fundar e manter agências de 

colocação. O Estatuto também regulou a estruturação interna e instituiu o sistema 

confederativo, com entidades de grau inferior e superior, exigiu o reconhecimento 

das entidades sindicais pelo Estado, criou o imposto sindical e o fundo de 

assistência e previdência do trabalhador rural com recursos advindos do 

recolhimento de 1% sobre o valor da matéria-prima, vinculando seu recolhimento 

como pressuposto para transporte do produto, considerando segurados os 

trabalhadores rurais, empreiteiros, tarefeiros, colonos ou parceiros. 

O Estatuto do Trabalhador Rural era a lei específica necessária ao campo, 

apesar das afirmações de que a CLT era aplicada ao campo pelo Judiciário. O que 

se constata é que, devido à especificidade do trabalho rural, o Estatuto deveria ter 

chegado vinte anos mais cedo para atender aos ex-camponeses transformados em 

assalariados rurais. Esses trabalhadores, em sua maioria, submeteram-se ao 

trabalho temporário, enfrentando a exploração capitalista em sua forma genuína, isto 

é, na compra e venda da força de trabalho, regulada pelo próprio mercado, sem 

normativa que amparasse o trabalhador da sanha dos fazendeiros e empresas rurais 

(BRASIL, 1963; 1943)2. 

                                                 
2
Wood (2000), ao analisar as raízes agrárias do capitalismo na Inglaterra, faz a seguinte leitura 

daquela realidade: a expulsão dos camponeses da terra leva à destruição de suas comunidades e de 
seus costumes, liberando-os não só do campo, mas também de seus laços culturais que os 
mantiveram até então, abrindo caminho para serem usados como exército de reserva para indústria 
ou se transformarem em proletários rurais, integrando efetivamente a um mercado de força de 
trabalho. 
Reforça ainda que a força de trabalho integra ao mercado capitalista quanto quem a vende quanto 
quem a compra passa a depender desse mercado, o qual se regula pela finalidade do lucro. 
Ocorrendo a fetichização do trabalho assalariado conforme pensamento de Marx (1996), a perda dos 
meios de produção desnuda o trabalhador ao ponto deste somente ter sua força de trabalho para 
vender em um mercado, no qual há grande procura de trabalho, e de outro lado, a pouca procura 
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O artigo 41 do Estatuto permitia que o trabalhador empregado também 

pudesse fazer lavouras com culturas secundárias intercaladas, desde que 

autorizada, e o resultado dessas lavouras não compunha a remuneração do 

trabalhador, sendo considerado contrato em separado. O fato de lavouras separadas 

não integrar a remuneração do trabalhador significou mais um elemento de quebra 

do modelo latifúndio-minifúndio, uma vez que esse modelo se embasava na 

utilização dessa produção como componente da remuneração do trabalhador e fator 

de exploração, pela qual o fazendeiro transferia para o colono a obrigação de arcar 

com parte da remuneração que àquele competia. 

A partir do Estatuto do Trabalhador Rural, o sindicalismo rural floresceu, 

estruturaram-se em sindicatos, federações e confederação. A Ultab se extinguiu, ao 

ser criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). As 

lutas dos trabalhadores rurais, camponeses e proletariado rural, por intermédio do 

sindicalismo e das Ligas Camponesas, seguiram na conjuntura do trabalho rural 

forjada pelo regime militar. Esta abordagem investigativa continuará no segundo 

capítulo deste trabalho. 

 

1.3 A consolidação da legislação trabalhista no contexto do complexo agroindustrial 

 

O trabalho de pressão que a Ultab exerceu sobre o Estado, para a 

organização do sindicalismo rural, foi decisivo para a regulação da matéria, inclusive 

para a criação da Contag, em 22 de dezembro de 1963, reconhecida pelo Estado, 

em 31 de janeiro de 1964, mediante o Decreto presidencial nº 53.517. Para Morais 

(2006, p.61), “a fundação da Contag foi o acontecimento mais importante da história 

do campesinato brasileiro”. Em poucos meses de funcionamento, a entidade já 

reunia um milhão de trabalhadores rurais (BRASIL, 1964). 

A Contag (2008) utilizou e ainda emprega, como lema de suas lutas, a 

expressão “A luta faz a lei”. Esse lema faz parte de uma construção histórica dos 

trabalhadores deste país. No campo, ele foi muito utilizado para motivar e mobilizar 

                                                                                                                                                         
desse produto abaixa o seu preço e permite que o comprador da força de trabalho obtenha o lucro 
máximo sobre ela com a aplicação da mais-valia.  
Essa leitura somente pode ser empregada para a realidade brasileira para aqueles camponeses que 
liberados do seio dos latifúndios se transformaram em assalariados rurais ou se incorporaram ao 
trabalho urbano, mas não se aplica àquela parcela substancial de camponeses que migraram para as 
áreas de fronteiras, nas quais continuaram sua condição de camponês. 
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ações, como reforma agrária, direitos trabalhistas, previdenciários, entre outros. O 

lema “A luta faz a lei” traz em si uma estratégia dos trabalhadores rurais para 

influenciar e alterar o pêndulo do Estado a favor deles, com a convicção de que, se 

houver mobilização suficiente e radical, é possível alterar a correlação de forças com 

o patronato e com o governo, avançando em suas conquistas. Esta estratégia foi 

gerada no dia a dia das lutas dos trabalhadores rurais. A partir da experimentação 

dos enfrentamentos, emergiu a convicção de que a luta de classe forma a 

consciência e leva ao reconhecimento do direito dos trabalhadores. 

A luta dos trabalhadores rurais pela reforma agrária ganhou amplitude com a 

criação da Contag, do Master e da Liga Camponesa do Brasil (LCB), exercendo 

pressão sobre o Estado (MOREIRA, 1986). Entretanto, para impedir a construção de 

uma força social capaz de fazer mudanças mais profundas o golpe militar de 1964 

interveio, drasticamente, na luta dos trabalhadores e nas suas organizações, 

fechando sindicatos, prendendo lideranças e executando muitos trabalhadores e 

trabalhadoras oriundos dos vários movimentos sociais existentes à época. E a 

intervenção dos militares foi além, ao implantar um plano para sedimentar a 

modernização do latifúndio, via agroindústria: deslocar os trabalhadores para a zona 

de fronteira, esvaziando a pressão pela reforma agrária (MOREIRA, 1986). 

O Estatuto da Terra foi o instrumento legal, utilizado pelos militares, para 

viabilizar seu plano, a começar pela regulamentação da política de reforma agrária e 

pela colonização agrícola e, do mesmo modo, pela política agrícola. A referida Lei 

objetivou garantir a oportunidade de acesso à propriedade da terra e o cumprimento 

da função social da propriedade, com a finalidade de orientar o interesse da 

economia rural, as atividades agropecuárias, a garantia do pleno emprego e de 

harmonizá-las com o processo de industrialização do país (MOREIRA, 1986). 

Moreira (1986) compreende que o Estatuto da Terra é uma resposta dos 

militares para lidar com a pressão popular pela reforma agrária, produzida pelo 

Movimento dos Agricultores sem Terra, pela Liga Camponesa do Brasil e pela 

Contag; nesse sentido era um investimento na desestruturação do movimento 

camponês. Com um olhar atento sobre a Mensagem nº 33, de 26 de outubro de 

1964, que encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei do Estatuto da 

Terra, constata-se que a finalidade dos militares ia além de diminuir a pressão no 

campo, pois lança as bases de uma nova lógica para o campo, incluindo-o no 

projeto de desenvolvimento do país, a começar pela política agrícola, pelo incentivo 
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à empresa rural, inclusive procurando não criar restrições ao uso da grande 

propriedade produtiva, quando assim afirma: 

 

A extrema variação de situações regionais no Brasil impõe, entretanto, que 
não se criem restrições à manutenção e formação de grandes empresas 
rurais em áreas onde a pressão demográfica é moderada e onde a natureza 
do solo ou o tipo de cultivo tornam tecnicamente aconselhável a exploração 
em grandes unidades, desde que garantidos os princípios de justiça social e 
o uso adequado da terra com alto índice de produtividade (BRASIL, 2007b, 
p.121). 

 

Os criadores do Estatuto da Terra não se contentavam em instituir uma lei de 

reforma agrária, mas sim, efetivar um projeto de desenvolvimento do meio rural, 

modernizando-o, por meio da política agrícola, do incentivo à grande empresa rural. 

No fundo, a estratégia era trocar o latifúndio improdutivo, controlado por oligarquias, 

pelo latifúndio produtivo, controlado e promovido pelas empresas e cooperativas 

rurais. Por sua vez, as exigências do uso social da terra para o aumento de 

produtividade e a definição de empresa rural, somados ao atrelamento do campo à 

industrialização do país, visaram a modernizar o campo, extinguindo gradualmente o 

minifúndio e o latifúndio improdutivo (MOREIRA, 1986).  

O Estatuto da Terra configura o trabalho rural nas seguintes formas: 

assalariado, quando exige das propriedades o cumprimento da função social; a 

empresa rural; o trabalho autônomo como arrendatário e parceiro, quando define os 

contratos agrários; e o trabalho familiar, quando estabelece a propriedade familiar. 

De 1964 a 1973, o Estatuto da Terra coexistiu com o Estatuto do Trabalhador Rural: 

enquanto o primeiro regulava a propriedade rural, o segundo regulava as relações 

de trabalho no campo. Em 8 de junho de 1973, foi editada a Lei nº 5.889, com a 

finalidade de estatuir normas reguladoras do trabalho rural, interagindo com o 

Estatuto da Terra e revogando expressamente o Estatuto do Trabalhador Rural, 

conforme dispõe seu artigo 21: 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei n.º 4.214, de 02/03/1963, e 
o Decreto-lei n.º 761, de 14/08/1969 (BRASIL, 1973). 

 

A Lei nº 5.889/73 manteve a conceituação de empregado e empregador rural; 

equiparou as indústrias em estabelecimento agrário não compreendido na CLT a 

empregador rural e garantiu a solidariedade nas obrigações trabalhistas entre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0761.htm
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empresas sob a mesma administração, ou grupo econômico ou financeiro rural. 

Manteve também direitos, como intervalo para repouso ou alimentação, intervalo 

intrajornada de onze horas para descanso, adicional noturno, com distinção de início 

e fim para a agricultura e a pecuária; e vedou o trabalho noturno para menores de 

dezoito anos, criou normas de segurança e higiene e instituiu o contrato de safra, 

vinculando a duração dele às variações estacionais da atividade agrária. Essa Lei 

também remeteu o enquadramento sindical ao Decreto-Lei nº 1.166/71 e o seguro 

social à lei específica, tal como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Destaca-se o fato de a Lei nº 5.889/73 ainda estar em vigor, e que, em 2008, a ela 

ter acrescido o contrato de curta duração, objeto de estudo do capítulo 3 deste 

trabalho (BRASIL, 1971). 

Chama-se a atenção para o fato de que o artigo 12, desta Lei manteve o 

disposto no Estatuto do Trabalhador Rural sobre a possibilidade de o trabalhador 

empregado fazer sua lavoura de cultura intercalar, sem que o resultado dela 

incorporasse à sua remuneração, configurando contrato em separado do vínculo de 

emprego. O contrato dessa produção diversa da relação de emprego passou a ser 

regulado pelo Estatuto da Terra, caracterizando-se como contratos agrários 

nominados ou inominados, ou seja, de arrendamento ou outros que atendiam às 

definições dispostas no artigo 39 do Decreto n° 59.566, de 14 de novembro de 1966, 

a saber: 

Art. 39. Quando o uso ou posse temporária da terra for exercido por 
qualquer outra modalidade contratual, diversa dos contratos de 
Arrendamento e Parceria, serão aplicadas pelo proprietário do imóvel as 
mesmas regras aplicáveis a arrendatários e parceiros, e, em especial, a 
condição estabelecida no artigo 38 supra. (BRASIL, 1966). 

 

Borges (1996) caracteriza os contratos estabelecidos no artigo 39, como 

contratos agrários inominados, sendo-lhes aplicadas todas as normas dos contratos 

agrários nominados. Esta é uma inovação que ataca a exploração sobre os 

camponeses, ocorrida no seio dos latifúndios, pois permite o comodato e outras 

formas de contratação que não o arrendamento e a parceria, mas impõe as mesmas 

regras destes, trazendo garantias ao trabalhador. Entre tais garantias está o 

estabelecimento do tempo mínimo de contrato por três anos, garantia do direito de 

colheita, mesmo com vencimento do prazo, direito de preferência na renovação do 
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contrato e renovação automática por mais três anos, caso não houvesse 

comunicação expressa de fim do contrato. 

Com a expulsão de milhares de trabalhadores da terra, na década de 1950 e 

posteriores, boa parte deles, foi transformada em trabalhadores rurais assalariados, 

em atividades temporárias, contratados por tempo determinado. O contrato de safra, 

previsto no artigo 14 da Lei n° 5.889/73, introduziu a especificidade contratual 

temporária e por tempo determinado (BRASIL, 1973). O contrato de safra se 

caracteriza como, por tempo determinado, guiando-se por essa modalidade 

contratual, mas tendo sua especificidade em sua dependência de variações 

estacionais da atividade agrária (BRASIL, 1974a).  

Segundo Sussekind (2010), o contrato de safra não perde sua característica 

de prazo determinado pelo fato de estar, a seu termo, condicionado a um 

acontecimento certo, mesmo não havendo precisão de dia certo para a sua 

finalização. Consideram-se atividades agrárias as tarefas executadas no período 

compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita (BRASIL, 1974a). 

Atualmente, a jurisprudência busca harmonizar essa forma contratual com o 

trabalho exercido em culturas permanentes, considerando que não é possível aplicar 

a compreensão legal que envolve os períodos do preparo do solo à colheita, tendo 

em conta que a cultura permanente tem um ciclo de natureza, não temporária. A 

construção jurisprudencial compreende que, nessas culturas, somente é possível 

aplicar o referido contrato em uma das suas fases, mais especificamente, na 

colheita; caso contrário, o contrato se transformará por tempo indeterminado 

(BRASIL, 2011). 

O contrato de safra regula uma relação de emprego temporário no campo, 

garantindo aos trabalhadores saldo de salário, anotação da carteira de trabalho, 

jornada de trabalho, recolhimento previdenciário, indenização do tempo de serviço 

na importância de 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou 

fração superior a quatorze dias, verbas proporcionais como férias e gratificação 

natalina. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser recolhido nos termos 

da lei específica, que estabelece as regras de aplicação para recolhimento e 

movimentação do FGTS, nos contratos a termo (BRASIL, 1990).  
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2 A LUTA DOS ASSALARIADOS RURAIS DE 1980 EM DIANTE 

 

A década de 1980, do ponto de vista econômico, é considerada perdida para 

muitos analistas, mas significou uma década de muitos ganhos políticos, como o fim 

da ditadura militar e a intensificação da organização e lutas dos trabalhadores. Foi a 

década das grandes greves que influenciaram a Constituinte e garantiu no texto 

constitucional direitos trabalhistas (MARANGONI,2012).  

Destacam-se duas greves de trabalhadores rurais assalariados que tiveram 

repercussão nacional e fortaleceram a luta pela equiparação de seus direitos aos 

dos trabalhadores urbanos, solidificando-os na Constituição Federal e dando-lhe 

maior peso nas garantias de direitos, conforme disposto no artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social”. 

A primeira greve ocorreu no limiar da década de 1980, em outubro de 1979, 

no Estado de Pernambuco, onde 20 mil trabalhadores rurais diretos e 100 mil 

indiretos cruzaram os braços e enfrentaram repressão patronal e policial. Lima 

(2003) relata que essa greve contou com a participação de 24 sindicatos, que 

representavam trabalhadores de 28 municípios, e teve a duração de oito dias; ela 

ocorreu de 2 a 9 de outubro de 1979. Para o autor, a conjuntura nacional teve peso 

na eclosão do movimento, pois, no mesmo ano, já havia ocorrido 68 greves, 

envolvendo mais de dois milhões de trabalhadores, e os canavieiros tinham 

conhecimento desse fato e o comentavam entre eles. As principais reivindicações 

eram o cumprimento do acordo feito em 1963, o reajuste de 100% dos vencimentos, 

a concessão e a posse para uso de dois hectares de terra, moradia gratuita, 

anotação da carteira dos trabalhadores clandestinos, entre outras. 

A primeira greve parou 27 engenhos em São Lourenço e 47 em Paudalho, 

com o emprego de piquetes diários e a utilização de rádios e panfletos para o 

convencimento. Angariou o apoio da Igreja e do comércio local, o que fortaleceu o 
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movimento paredista. Com essa greve, afirma Lima (2003), os canavieiros 

conquistaram a aplicação da legislação trabalhista existente, a regularização dos 

clandestinos, a volta da tabela de tarefas, melhoria no transporte, o fornecimento de 

ferramentas de trabalho e o compromisso de aplicação da Lei do Sítio. A luta pela 

concessão e uso de dois hectares de terra revela que, nesses obreiros, permanecia 

vivo o desejo de retornar à condição de camponês, mesmo estando na moderna 

organização do trabalho. Segundo Lima (2003), o movimento grevista conquistou o 

direito de uso de um pedaço de terra. A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco decidiu uma disputa entre a Usina Pumaty S/A e João Flor dos Santos, 

as convenções coletivas do setor sucroalcooleiro, celebradas em 08/10/92, 18/10/93 

e 07/10/94 trouxeram uma cláusula denominada de Lei do Sítio, com a seguinte 

redação: 

 

CLAUSULA SEXTA - Os empregadores concederão aos seus empregados 
rurais, com mais de 01 (um ano) de serviço contínuo na empresa, o uso a 
título gratuito de uma área de terra para plantação e criação necessária à 
subsistência da família do trabalhador, medindo 2.000m2 (dois mil metros 
quadrados) em volta da moradia).(PERNAMBUCO, 2012).  

 

O Tribunal assim decidiu: 

 

"LEI DO SÍTIO" - PLANTAÇÃO EM ÁREA CEDIDA PARA USO - 
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - DIREITO À INDENIZAÇÃO - APELO 
IMPROVIDO. 1.Trabalhador rural, comodatário ou usuário de trato de terra 
que lhe foi cedida para plantação necessária à subsistência própria e de sua 
família, com área determinada em volta da moradia, segundo Cláusula 
denominada "LEI DO SÍTIO" inserta em Convenção Coletiva de Trabalho - à 
vista das disposições dos arts. 486 do Código Civil de 1916 e 1197 do atual, 
é possuidor direto, e, demitido sem justa causa, tem direito à indenização 
pelo que plantou no imóvel. 

 

(...) JOÃO FLOR DOS SANTOS, que recebeu a posse temporária da área 
de terras, para plantar e colher os frutos, como parte integrante do seu 
contrato de trabalho, garantido por Convenção Coletiva, com força de lei. 
Quanto à indenização, segundo é de conceito elementar, tem duplo sentido: 
o de preservar a situação econômica do credor e o de evitar o 
locupletamento do devedor em detrimento daquele, daí não ser 
juridicamente possível nem o provimento parcial do recurso - o só 
"ressarcimento dos custos para produzir os frutos pendentes à época da 
demissão do apelado", como pediu a apelante, alternativamente. Nestas 
condições, e correta que está a sentença apelada, nego provimento ao 
recurso. 
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Apesar da cláusula da convenção coletiva ser denominada de Lei do Sítio, ela 

não tem vinculação com a lei, mas tem força de lei entre as partes advinda da 

referida pactuação. No entanto, a indenização não foi considerada como parte do 

salário, mas sim como contrato civil, à parte. O artigo 12 da Lei 5.889/73 dispõe que 

“nas regiões em que se adota a plantação subsidiária ou intercalar (cultura 

secundária), a cargo do empregado rural, quando autorizada ou permitida, será 

objeto de contrato em separado”. O parágrafo único desse artigo dispõe que 

“embora devendo integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, a 

plantação subsidiária ou intercalar não poderá compor a parte correspondente ao 

salário mínimo na remuneração geral do empregado, durante o ano agrícola”. 

A greve que levou àquelas conquistas repercutiu na Câmara Federal, na voz 

do Deputado Benedito Marcílio, do Partido Trabalhista Brasileiro de São Paulo 

(PTB/SP), em 30 de setembro de 1980. O parlamentar afirmou apoiar a greve dos 

canavieiros pernambucanos por maiores salários e melhores condições de trabalho, 

denunciando a prática de torturas pela polícia, acusando ainda os órgãos de 

repressão de estarem interferindo em movimentos pacíficos e reivindicatórios. 

Outro acontecimento que marcou profundamente o cenário nacional foi a 

greve de trabalhadores canavieiros e da laranja, em Guariba e região, no Estado de 

São Paulo. Segundo o ABC de Lutas (1985), a greve foi deflagrada no dia 4 de 

janeiro de 1985, paralisou 37 usinas de açúcar e álcool, mobilizando 

aproximadamente seis mil boias-frias em torno de melhores condições de vida, de 

trabalho e por emprego na entressafra. Um primeiro acordo foi celebrado e não 

cumprido pelas usinas, o que obrigou a retomada da greve, que foi reprimida pela 

polícia militar com bombas de gás, invasão de casas, com muitos feridos e um 

trabalhador rural morto. 

Essa greve teve grande repercussão nos meios de comunicação, 

principalmente na Folha de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo. Os dois 

jornais procuravam transferir a culpa da violência para os trabalhadores, como 

mostra matéria publicada no dia 16 de maio de 1984, que trouxe a chamada 

“Revolta de boias-frias provoca destruição e morte”, da Folha de São Paulo (ABC 

DE LUTAS, 1985). Repercutiu também na Assembleia Constituinte, no discurso de 

Mário Lima, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro da Bahia (PMDB/BA) 

que, ao elogiar Almir Pazzianotto, trouxe à tona os conflitos rurais e urbanos que 

eclodiram nos anos de 1983 e 1984, ressaltando as greves dos trabalhadores 
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canavieiros e, principalmente, a greve de Guariba e, da mesma maneira, as 

soluções dadas para os problemas e reivindicações que, até aquela época, 

permaneciam sem resposta (BRASIL,1988). Paulo Paim, do Partido dos 

Trabalhadores do Rio Grande do Sul (PT/RS), pronunciou no Plenário da 

Assembleia Nacional Constituinte sobre a necessidade de se manter a decisão de 

equiparar os direitos dos trabalhadores rurais aos dos urbanos, evitando 

discriminação e fazendo justiça (BRASIL, 1988b). 

A Constituinte iniciada em 1986 foi palco de uma disputa de interesses entre 

os trabalhadores e o patronato. Nessa disputa, os trabalhadores, valeram-se da 

articulação e das mobilizações no campo das relações sociais, que se refletiram 

parcialmente no texto normativo constitucional, com conquistas efetivas de direitos; 

inclusive a equiparação de direitos dos trabalhadores rurais com os dos urbanos, 

preservando, no entanto, a especificidade de ambos. A Constituição de 1988 trouxe 

as seguintes conquistas: liberdade associativa como garantia fundamental, garantia 

da plena liberdade de associação profissional ou sindical, garantia da autonomia, 

impedimento da dispensa do empregado sindicalizado, garantia do direito de greve e 

determinação da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho 

(BRASIL, 1988a).  

Esses direitos, estabelecidos na Constituição, fortaleceram os trabalhadores e 

suas organizações, nas negociações coletivas de trabalho, e não foi diferente no 

trabalho rural. Os trabalhadores rurais brasileiros pactuaram negociações coletivas, 

em 1990: na avicultura, na cultura do café, da cana e da seringueira, na fruticultura, 

na pecuária, no reflorestamento e em atividades diversas, nos estados do Paraná, 

Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul (SILVA, 

1993). 

A década de 1990 trouxe inúmeras conquistas para os trabalhadores rurais 

assalariados. Silva (1993) enumera algumas dessas conquistas para os 

trabalhadores canavieiros do Nordeste: piso salarial acima do mínimo, instituição de 

tabela de preço no trabalho por produção, cartão de ponto, proibição de preposto 

(gato), transporte de ida e volta para o trabalho, em ônibus, com espaço separado 

para ferramentas, moradia gratuita para quem morasse na fazenda, comprovante de 

produção, autorização para o cultivo de dois hectares de culturas de subsistência, 

entre outras. No Estado de Goiás, a exemplo, os trabalhadores já pactuam 
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convenção coletiva no setor sucroalcooleiro há aproximadamente trinta anos e com 

inúmeras conquistas. Não se pode, porém, ver apenas as conquistas, mas se faz 

também necessário constatar as dificuldades que foram impostas aos trabalhadores 

rurais, nas duas últimas décadas, como o trabalho escravo contemporâneo, a 

mecanização e a informalidade/ilegalidade nas relações de trabalho. 

 

2.1 O assalariamento rural contemporâneo no Brasil 

O assalariamento rural no Brasil é fruto do processo de transformação, 

ocorrido no modelo de produção agrícola do país, no qual a submissão da 

agricultura aos interesses da indústria e do capital financeiro tem redefinido a 

relação do trabalho com a terra, forjando três grandes grupos de trabalhadores 

rurais, expulsos do seio dos latifúndios. O primeiro, constituído por camponeses que 

migraram para as zonas de fronteira e permaneceram nessa condição. O segundo, 

formado por pequenos produtores que se uniram à agroindústria na condição de 

integrados. E o terceiro grupo, constituído por trabalhadores rurais assalariados, 

proletarizados. 

Faz-se uma pausa, nesta análise, para melhor compreender os conceitos 

existentes hoje, nas leis dos grupos de trabalhadores. No Decreto-Lei nº 1.166, de 

15 de abril de 1971, ainda em vigor, o trabalhador rural é conceituado como uma 

figura genérica, uma categoria com dois diferentes tipos de trabalhadores do campo. 

No artigo 1º, inciso I, alínea a, caracteriza-se o trabalhador assalariado com a 

seguinte redação: “a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante 

remuneração de qualquer espécie”. Na alínea b dispõe que é trabalhador rural 

“quem proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia 

familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à 

própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, 

ainda que com ajuda eventual de terceiros”. Completa o presente conceito na alínea 

c, quando estabelece o limite de ter ou trabalhar em até dois módulos rurais. 

O primeiro tipo de trabalhador rural é o assalariado, e o segundo é o pequeno 

proprietário, com até dois módulos rurais de terras ou o possuidor a qualquer título, 

ou seja, meeiro, parceiro, comodatário, posseiro, etc., que produza em regime 

familiar em terras com o mesmo tamanho. 
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A Lei nº 5.889/73 conceitua empregado rural, o equivalente ao trabalhador 

rural, definindo-o no seu artigo 1º, alínea a, como “toda pessoa física que, em 

propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a 

empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário”. O artigo 3º da Lei 

conceitua o empregador rural, e aquele a esse equiparado, como empregado rural, 

aquela pessoa contratada por quem faz a exploração industrial em estabelecimento 

agrário, não compreendido na CLT, tal como quem faz a exploração do turismo rural, 

ancilar à exploração agroeconômica. 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que regulamenta a agricultura familiar, 

conceitua o agricultor familiar e empreendedor familiar rural, para efeitos de 

aplicação dessa Lei, aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha a qualquer título, área 

maior que quatro módulos fiscais; utilize, predominantemente, mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento; tenha percentual 

mínimo da renda familiar, originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento. A Lei acrescenta ainda, à lista de quem se 

caracteriza como agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, os silvicultores, 

aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais 

comunidades tradicionais que exerçam suas atividades em regime familiar e, no que 

couber, cumpre as outras exigências desta lei. 

Na legislação, não há uma definição de camponeses, mas de trabalhadores 

rurais, compreendendo também aquele que trabalha em regime familiar, seja 

proprietário ou não, agricultores familiares e empreendedores rurais. Portanto, o 

termo camponês é doutrinário. Quanto ao agricultor familiar integrado, apesar de ele 

possuir a propriedade, todo o processo de produção é controlado pela indústria e, do 

mesmo modo, o fornecimento de animais, aves e ração. O controle do trabalho 

também é realizado sob o comando da indústria integradora. Mas, a jurisprudência o 

compreende como agricultor e não como assalariado; por esse motivo esses 

trabalhadores não foram incorporados no presente estudo. Mesmo assim, caso esse 

agricultor se caracterize como familiar, também poderá ser enquadrado como 

trabalhador rural, nos termos da alínea b do inciso I, art. 1º do Decreto-Lei nº 

1.166/71. 
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2.1.1 O empregado rural 

 

A Lei nº 5.889/73 dispõe que empregado rural é toda pessoa física que presta 

serviços em prédio rústico, de natureza não eventual, a um empregador rural, sob a 

dependência deste e mediante salário. O trabalho eventual é aquele esporádico e 

não compõe a atividade fim do empregador rural (HEINEN, 1996).  

Faz-se necessário compreender que a característica da regularidade, na 

prestação do serviço, pode ocorrer no contrato por tempo determinado, inclusive 

naquele de curto prazo. O trabalho deve ser regular no lapso temporal contratado. 

Nesse sentido, Delgado (2009, p.273) afirma: 

 

(...) para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho 
prestado tenha caráter de permanência (ainda que por um curto período 
determinado), não se qualificando como trabalho esporádico. 

 

O elemento da não eventualidade, considerado na Lei nº 5.889/73 é vago, e, 

com a edição da Lei nº 11.718/2008, essa caracterização para o empregado rural foi 

superada, haja vista que esse trabalhador poderá ter vários contratos durante o ano, 

com vários empregadores rurais diferentes, por curtíssimos períodos e, mesmo 

assim, terá direito a ser inscrito como empregado. 

O autor desta pesquisa considera ser mais adequado o seguinte conceito de 

empregado rural: toda pessoa física que presta serviço em prédio rústico, a 

empregador rural ou equiparado, sob a dependência deste e mediante salário. 

Considerando esse conceito e todos os setores do campo, os assalariados rurais 

somam mais de quatro milhões, e, aproximadamente 32% deles, são temporários. 

Em 1950, essa mão de obra representava 33,9% do trabalho rural no Brasil, em 

1960, 28,2%, em 1970, 15,1%, em 1975 subiu para 15,9%, e para 23,2% em 1980 

(MOREIRA, 1989). Em 2013, os assalariados rurais brasileiros que residiam nos 

centros urbanos chegavam a 51,2%, o que dificultava ainda mais a vida destes 

trabalhadores, que precisavam se deslocar, constantemente, para trabalhar no 

campo (DIEESE, 2014). 

Quanto à escolaridade, em 2013, os trabalhadores rurais com até três anos 

de estudos chegavam a 39,3%, o que significa 1,6 milhão de trabalhadores rurais 

em situação de analfabetismo ou baixa escolaridade. Considerando o recorte de até 
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sete anos de estudo, o número de trabalhadores rurais com baixa escolaridade 

chegava a 79,4%, entre os trabalhadores informais, o que levava à baixa 

remuneração e à pobreza, prova disso é que 30,5% desses trabalhadores possuíam 

rendimentos de até meio salário mínimo, e 72,3% não recebiam mais que um salário 

mínimo (DIEESE, 2014). Os números aqui relacionados não incluem os 

trabalhadores na atividade agroindustrial, tipicamente de indústria rural, e nem 

agricultores integrados. Existe um debate sobre esses trabalhadores serem rurais ou 

não, como se verá a seguir. 

 

2.1.2. Na atividade da agroindústria 

 

A discussão sobre o assalariamento rural, na atividade agroindustrial, tem 

sido motivo de muito debate, inclusive jurisprudencial. O tema traz em si toda a 

complexidade que foi, e é, a junção da atividade agrária com a atividade industrial. 

Esta pesquisa iniciou a análise do tema no sub-item “Vargas e os assalariados 

rurais”, quando se constataram os critérios estabelecidos na alínea b do artigo 7º da 

CLT, e o conceito presente no Estatuto do Trabalhador Rural e na Lei nº 5.889/73. 

Não obstante, faz-se necessário aprofundar a discussão à luz de novas 

interpretações e discussões, ocorridas no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Para a CLT, o elemento caracterizador do ser trabalhador rural é o fato de 

esse exercer suas funções em atividades tipicamente rurais, enquanto a Lei 

nº5.889/73 o vincula ao enquadramento da atividade do empregador, se rural ou 

industrial. A jurisprudência pacificou o entendimento da aplicação do enquadramento 

do trabalhador ao enquadramento da atividade do empregador, ou seja: “Ainda que 

exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é 

classificado de acordo com a categoria do empregador” (BRASIL, 1963). 

A Lei nº 5.889/73 considera empregador rural “a pessoa física ou jurídica, 

proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente 

ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados” 

(BRASIL, 1973). O inciso 1º, do artigo 3º da mesma Lei, acrescenta ao rol de 

empregador rural, a exploração industrial em estabelecimento agrário não 
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compreendido na CLT, bem como a exploração agroeconômica do turismo rural3 

(BRASIL, 1973). Esse acréscimo visa o atendimento a uma realidade crescente no 

meio rural, principalmente após a década de 1960, quando a agroindústria ganhou 

expressão, fortalecendo a conexão entre a atividade agrária e a indústria. 

A Súmula 196 do Supremo Tribunal Federal (STF) trata do empregado de 

indústria, mas a agroindústria está prevista como atividade agrária. O que é 

agroindústria e o que é indústria com atividade rural? Essa compreensão tem 

passado por constantes mudanças, principalmente na compreensão do TST, que, 

por várias vezes, mudou de posicionamento, como se poderá verificar a seguir 

(BRASIL, 1964a). 

O TST está em constante movimento na sua compreensão em relação ao 

tema. Primeiro, balizava-se na distinção de atividade industrial e atividade agrária, 

dispostas no artigo 2º do Decreto nº 73.626/74, que regulamenta a Lei nº 5.889/73. 

Esse artigo define como serviços de natureza agrária as atividades que ocorrem em 

estabelecimentos agrários que fazem o primeiro tratamento desses produtos, sem 

transformar sua natureza, ou seja, beneficiamento e aproveitamento dos 

subprodutos in natura. E considera ser de natureza industrial aquela indústria que 

realiza a primeira transformação do produto agrário, alterando sua natureza, 

transformando a matéria-prima em produto diverso (BRASIL, 1974a).  

Com a aplicação do entendimento, contido nesse Decreto, a Justiça do 

Trabalho havia consolidado a ideia de que os trabalhadores agrícolas da usina de 

açúcar integravam a categoria dos industriários, tendo em vista que a cana, matéria-

prima, passa pelo processo de transformação, alterando sua natureza, isto é, a cana 

se torna açúcar e álcool. A Súmula 57 do TST, editada em 1974, foi nessa direção, 

quando afirmava que “os trabalhadores agrícolas das usinas de açúcar integram 

categoria profissional de industriários, beneficiando-se dos aumentos normativos 

obtidos pela referida categoria” (BRASIL, 1974a).  

A segunda mudança de posicionamento do TST ocorreu em 1999, quando 

cancelou a Súmula 57. Dali em diante, o critério passou a ser a atividade 

preponderante do trabalhador no campo. Foi quando os trabalhadores rurais 

voltaram a ser enquadrados como tal, mesmo que não trabalhassem para 

                                                 
3
 A Lei n.º 13.171, de 21 de outubro de 2015, incluiu nesse rol a atividade do turismo rural, que passa 

a se equiparar a empregador rural. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13171.htm#art2
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empregador rural, afinando sua compreensão com o disposto na alínea b do artigo 

7º da CLT. 

A terceira mudança ocorrida no posicionamento do TST aconteceu em 2003, 

com a Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 315 (11.08.2003), pela qual a atividade 

preponderante volta a ser do empregador, pacificando o entendimento de que “é 

considerado trabalhador rural o motorista que trabalha no âmbito de empresa cuja 

atividade é preponderantemente rural, considerando que, de modo geral, não 

enfrenta o trânsito das estradas e cidades”. Essa OJ aplicou o elemento definidor, 

atividade do empregador, no enquadramento do trabalhador, mas considerou 

empresa com atividade preponderante rural (BRASIL, 2003). Na mesma direção o 

TST consensuou, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 419, de 02/07/2012, da 

SDI-1, estabelecendo que considera-se rurícola, o empregado que, a despeito da 

atividade exercida, presta serviços a empregador agroindustrial (art. 3º, § 1º, da Lei 

nº 5.889, de 08.06.1973), visto que, nesse caso, é a atividade preponderante da 

empresa que determina o enquadramento.  

O TST considerava os sindicatos e as federações dos trabalhadores da 

indústria ilegítimos para representar trabalhadores da agroindústria, por entender 

que a natureza da atividade preponderante dessa é rural, não importando a função 

do trabalhador, se motorista, tratorista, analista de laboratório ou outra função 

(BRASIL, 2012b). 

A quarta modificação do posicionamento do TST, quanto ao tema do 

enquadramento do empregado rural, ocorreu no dia 27 de outubro de 2015, quando 

o Pleno decidiu pelo cancelamento das Orientações Jurisprudenciais nº 315/2003 e 

nº 419/2012, deixando entender que essas Orientações visavam a proteger o 

trabalhador rural, o que indica a continuidade dessa perspectiva, mesmo sem as 

referidas OJs (BRASIL, 2015g). 

A manutenção da OJ-SDI-38 indica que a posição do TST continuará 

pendendo para garantir aos trabalhadores rurais que atuam em empresas, com 

atividades diretamente ligadas ao manuseio da terra e de matéria-prima, o 

enquadramento de rurícola, para efeito de garantias de direitos individuais, como 

expressamente dispõe: “pouco importando que o fruto de seu trabalho seja 

destinado à indústria” (BRASIL, 2010). 

Partindo do relato histórico das posições do TST sobre quem é o assalariado 

rural ou empregado rural, constata-se que o debate ainda fluirá, tendo em conta que 



70 

 

nada foi dito em contrário ou esclarecedor em relação à agroindústria, que possui, 

preponderantemente, atividade agrária, completando apenas o ciclo com a 

industrialização de seu próprio produto. Esse debate ainda não está pacificado, 

devendo perdurar por muito tempo, considerando que ele reflete a própria 

complexidade da conexão entre atividade agrária e industrial. 

 

2.1.3 Agricultor integrado ou assalariado rural em domicílio? 

 

Müller (1989) bem descreve o sistema de produção implantado no Brasil, 

iniciado em 1950, em que a agricultura é submetida à indústria e ao capital 

financeiro, que se fez da aliança entre o capital nacional das elites, o capital 

internacional e o capital estatal, que financiaram a chamada modernização da 

agricultura. O fruto dessa aliança gerou o desemprego e a contínua expulsão do 

camponês da terra, impactando na produção agrícola e nos diversos segmentos de 

produtores que permaneceram no campo. 

A vinculação da indústria à agricultura não se limitou ao fornecimento de 

adubos, inseticidas, tratores, produtos farmacêuticos, nem mesmo à produção 

controlada pela agroindústria, mas impôs um modo de produção que se tornou 

hegemônico e tende a excluir do mercado aquele que esteja fora de suas regras, ou 

seja, planeja-se a agricultura para o lucro e a consequente concentração do capital, 

intermediada pelas políticas estatais que cumprem o papel de promover a 

estabilidade nas relações de produção e de garantir o financiamento da produção. 

Constata-se também a existência de pequenos produtores proprietários, 

pertencentes a cooperativas que se especializam em um ou dois produtos, que são 

obrigados a tecnificar continuamente sua produção de café, soja, trigo, milho, 

laranja, gado etc. Outros se especializaram em um produto integrado às 

agroindústrias, produzindo fumo, tomate, uva, leite, chá e outros. Para Müller (1989), 

esses trabalhadores se caracterizam como trabalhadores em domicílio. 

Outro grupo considerado por Müller (1989) são os pequenos produtores 

arrendatários e parceiros que pagam renda, sob forma de produto, ao latifúndio. 

Considera ainda o grupo de pequenos produtores proprietários da “agricultura 

atrasada”, que trabalham com a policultura, ligados ao comércio local e às feiras 

livres. O autor reputa que esses trabalhadores empobreceram de forma acentuada, 
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mas que mitigam tal situação, assalariando-se temporariamente, tornando-se uma 

espécie de “viveiro” de mão de obra.  

Müller (1989) constata que grande parte de pequenos e micro 

estabelecimentos provém de unidades produtivas de proprietários, parceiros, 

arrendatários e ocupantes lotados na agricultura, denominada atrasada, que em 

“praticamente” nada dependem do mercado monetarizado de mão de obra, 

fundando-se no trabalho familiar e na troca do trabalho. No entendimento de Müller 

(1989), os pequenos produtores se dividem basicamente em três grupos: aqueles 

integrados às regras do modo de produção, dito modernizante, aqueles que pagam 

renda e aqueles que estão mais distantes das regras do mercado. 

A agricultura camponesa situa-se mais nas áreas de fronteira e menos nas 

áreas consolidadas. Caracteriza-se por sua relativa autonomia do modo de produção 

modernizante, vinculando-se ao mercado local e às feiras livres, não atendendo às 

exigências tecnificantes da agricultura moderna. Já os pequenos agricultores 

integrados à indústria e à agroindústria são obrigados a atender às exigências de 

tecnificação requeridas pelo modo de produção modernizante. Todavia, esses 

trabalhadores se aproximam mais de trabalhadores em domicílio e de empregados 

disfarçados de parceiros. 

O Tribunal Superior do Trabalho tem consolidado o entendimento de que a 

natureza do trabalho dos pequenos agricultores, integrados com a indústria de 

transformação, é civil, de parceria rural, em que o objeto contratado é de locação de 

espaço para criação e de serviço para futura repartição dos resultados (BRASIL, 

2015e).  

Porém, apesar de a manifestação jurisprudencial descaracterizar a relação 

integrada entre o trabalhador rural autônomo e a indústria de alimentação, o 

Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina intentou uma Ação Civil Pública, 

em face da Sadia S.A., visando o reconhecimento da relação de trabalho, na 

perspectiva do vínculo de emprego, considerando que todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da CLT estão presentes, como a pessoalidade, a regularidade, 

a onerosidade e a subordinação, características típicas do vínculo empregatício 

(BRASIL, 1943). 

Segundo Debona (2010), a maioria dos produtores estava pagando para 

trabalhar. A análise sobre um lote de peru adquirido pela Sadia dos produtores 

"integrados" mostra que o trabalhador rural suporta um déficit de R$ 5.170,63, por 

http://www.jusbrasil.com/topico/10634289/artigo-3-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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lote dessa ave. "O trabalhador rural está pagando para trabalhar", sintetiza o 

Procurador do Trabalho. Mais do que isso, diz ele, "a empresa impõe um estado de 

incerteza aos produtores, na medida em que define não só os valores a serem 

pagos, mas quando serão pagos" (JUSBRASIL, 2010, p.1). Também é fato que a 

empresa faz exigências de investimentos constantes nos aviários, provocando 

endividamento, empobrecimento e redução patrimonial dos trabalhadores rurais. Ao 

mesmo tempo, estes produtores "integrados" ficam expostos ao acometimento de 

doenças respiratórias, distúrbios osteomusculares, problemas na coluna, entre 

outros. 

Para superar os problemas denunciados, foi pactuado um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), nº 154/2012 (BRASIL, 2012a), mediante o qual a 

Sadia S.A. assumiu uma série de compromissos: respeitar o direito do integrado; 

extinguir o contrato por baixo rendimento; optar em fazer novos investimentos; 

considerar as planilhas de custo elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) do integrado; permitir que o produtor acompanhe a 

pesagem dos animais entregues na empresa; estabelecer critérios objetivos de 

remuneração, devendo observar minimamente os custos de produção; revisão anual 

do custo de produção dos lotes; indenização do produtor por prejuízos sofridos 

causados por rescisão contratual imotivada. 

A Sadia comprometeu-se, ainda, em recolher embalagens de medicamentos 

e produtos desinfetantes usados no processo de criação de aves, providenciando 

destino adequado; estabelecer uma política de capacitação e qualificação que 

envolva os integrados, suporte técnico; revisar os custos dos lotes pelo menos uma 

vez ao ano; informar os lotes pagos aos avicultores em no máximo trinta dias e 

avalizar os produtores junto às instituições de crédito. Por fim, a Sadia concordou 

em pagar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de dano moral coletivo, até 30 

de janeiro de 2013, mediante depósito em juízo. O TAC impôs uma multa estipulada 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, com previsão de execução 

na Justiça do Trabalho. 

O fato de ter havido a pactuação do TAC com o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e por ter gerado um acordo judicial na Justiça do Trabalho com 

possibilidades de execução, sob pena de multa nessa Justiça especializada, a 

relação de integrados com a integradora tende a ser considerada relação de 

trabalho, essencialmente naqueles casos em que o integrado é pessoa física, 

https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/


73 

 

trabalhador rural, que executa as atividades integradas sem a contratação de outros 

empregados. 

No caso em questão, o contrato entre os trabalhadores integrados 

beneficiários do TAC e a Sadia, caracteriza-se como relação de trabalho e não como 

mera parceria. Essa relação de trabalho também é considerada diferente de vínculo 

de emprego, mas, enquanto tal, merece proteção especial, por estar sob os 

princípios do direito e do processo do trabalho, como a irrenunciabilidade de direitos, 

da primazia da realidade, ou seja, o escrito não é tudo, a realidade provada também 

é determinante; prevalência da norma mais benéfica ao trabalhador que, em caso de 

dúvida, deve-se favorecer ao trabalhador (DELGADO, 2009).Com esses princípios, 

impede-se a aplicação de cláusula contratual abusiva contra o integrado. 

Ante à discussão acerca de o trabalho dos integrados ser regido pelo direito 

civil ou trabalhista, o Legislativo Federal assume a posição do TST, ao considerá-la 

de natureza cível. Mediante o Projeto de Lei (PL) nº 6.459/2013, em tramitação na 

Câmara Federal, iniciado no Senado sob o n.º 330/2011, de autoria da senadora 

Ana Amélia, o Legislativo procura regular os contratos de integração, conceituando o 

integrador, o integrado e as atividades integradas. O contrato estabelece as 

condições, as obrigações e as responsabilidades nas relações contratuais entre 

produtores integrados e integradores. Nessa regulação, considera-se que os 

trabalhadores rurais autônomos estão totalmente desguarnecidos de instrumentos 

capazes de garantir seus direitos mínimos na relação contratual. 

A possibilidade da prestação de serviço, por meio de pessoa jurídica e de 

contratação de empregados pelo integrado, são elementos que fragilizam esse 

contrato como relação de trabalho, e direcionam o debate para a compreensão do 

TST4, que passa a considerá-lo como sendo de parceria rural e, não, relação de 

trabalho; menos ainda de emprego.  

O PL tem o mérito de definir quem é o integrado, quem é o integrador, quais 

são as atividades integradas, quais são as regras mínimas do contrato, procurando 

determinar responsabilidades na área financeira, deveres sociais, requisitos 

sanitários e ambientais, entre outros. No entanto, mantém a carga sobre os ombros 

do integrado, quando define que esse responde sozinho pelos danos ambientais em 

sua propriedade, decorrentes da atividade integrada. O mesmo ocorrendo em 

                                                 
4
Processo n.º TST-RR-311000-24.2009.5.12.0009. 
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relação à possível contratação de mão de obra. O PL exclui a relação de emprego 

entre integrador e integrado. Registra-se que a Contag apresentou propostas de 

modificações do Projeto de Lei, visando a impedir os excessos e garantir a 

viabilidade da atividade para o agricultor familiar.  

A começar da compreensão da Justiça, até o momento, não se pode 

caracterizar o pequeno agricultor integrado como assalariado rural, mas seria 

saudável, se sua relação com a integradora fosse, pelo menos, considerada relação 

de trabalho e não mero contrato de parceria visto que, apesar desse não se 

caracterizar como empregado, por ser proprietário da terra mas pelo nível de 

controle da indústria, de todo o processo produtivo e da organização do trabalho 

desses trabalhadores. 

 

2.2 Ilegalidades e dificuldades enfrentadas pelos assalariados rurais 

A discussão acerca das ilegalidades e dificuldades enfrentadas pelos 

assalariados rurais se faz necessária para que se possa compreender o conjunto de 

problemas e a precariedade das relações do trabalho assalariado rural 

contemporâneo e, igualmente, os limites da atuação do Estado na promoção e na 

garantia de contratos de trabalho efetivamente revestidos de características 

humanizadas. 

O modelo de produção, implantado no campo brasileiro, além de expulsar os 

trabalhadores do campo, procura reincorporá-los, em algumas épocas do ano, por 

meio do trabalho temporário. A defesa de direitos e a organização desses 

trabalhadores ficam bastante prejudicadas, em um ambiente de mobilidade e 

insegurança constante. Esse é o ambiente em que se faz a luta por direitos, a luta 

de resistência. 

 

2.2.1 A informalidade e mecanização no assalariamento rural 

 

A ocupação no meio rural vem se reduzindo progressivamente. Em 1985, o 

país contava com 23,4 milhões de trabalhadores rurais, em 1995 somavam 17,9 

milhões e em 2013 eram apenas 15,2 milhões. Esses números são reforçados pela 

ocupação, por estabelecimento rural: em 1985, era de 4,0 ocupados por 
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estabelecimento, reduzindo para 2,7, em 2013, e com projeção de apenas 1,7, no 

ano 2050, segundo dados do Dieese (2014)5. 

Nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, 

o Dieese (2014) constata que, em 2013, existiam no campo brasileiro 4.059.510 

trabalhadores assalariados; considerando o período de 2004 a 2013, a redução do 

número desses trabalhadores foi de 18,2%. Os empregados rurais, com ou sem 

carteira assinada, representavam 29,8% dos 13,9 milhões de ocupados no campo e 

estavam em maior concentração nas regiões Nordeste (34,8%) e Sudeste (34,4%). 

As contratações dos empregados rurais ainda sofrem de ilegalidade, uma vez que 

1.647.023 são contratos formais, enquanto 2.412.484 ocorrem sem a devida 

formalização, o que representa 59,4% de trabalhadores rurais sem carteira 

assinada, sem recolhimento previdenciário e sem as garantias mínimas de seus 

direitos trabalhistas. Nesse aspecto, destacam-se os estados do Acre, Ceará e 

Sergipe, nos quais a taxa de ilegalidade nas contratações ultrapassava a 90%. 

Os trabalhadores assalariados rurais do país estão presentes na agricultura e 

na pecuária, com contratações permanentes e temporárias, por tempo 

indeterminado e por contrato a termo, de curta duração ou médio prazo. Mas, a 

sazonalidade existente nas diversas atividades agrárias, a mecanização e as 

inovações tecnológicas de modo geral têm imposto a estes trabalhadores a 

necessidade de se transformarem constantemente, seja para se incorporarem ao 

modelo de produção agrícola moderna, seja para viverem numa constante migração 

pelo país em busca de trabalhos temporários.  

O período do contrato está estreitamente relacionado à formalização dele, 

pois quanto mais curto o período, maior é a ilegalidade na contratação. Chega a 

31,9% o quantitativo percentual de assalariados rurais que estão em empregos 

temporários ou de curta duração e, desses, 47,2% não possuem carteira assinada 

contra 9,5% dos com carteira, significando uma informalidade de 83,2% em relação 

ao conjunto dos trabalhadores contratados temporariamente. Eles estão distribuídos 

nas atividades da lavoura temporária, que emprega 30% dos assalariados rurais, da 

                                                 
5
 Os dados relativos à ocupação rural pressupõe o conceito de trabalhador rural previsto no Decreto-

Lei nº 1.166/71, ainda em vigor, que considera como tal o assalariado rural e o trabalhador em regime 
familiar de forma autônoma, sendo este proprietário ou não. Nesse item, destaca-se o impacto da 
mecanização e da informalidade no trabalho assalariado, uma parte considerável entre o conjunto 
dos trabalhadores rurais. 
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produção mista de lavoura e pecuária, 21,8%, e 16,4% se encontram na lavoura 

permanente (DIEESE, 2014). 

A mecanização e a especialização do processo de produção no campo são 

apontadas como as grandes causas da expulsão do trabalhador e da redução dos 

postos de trabalho no campo. Em 1970, havia aproximadamente 160 mil tratores no 

meio rural; em 2013, esse número ultrapassou a um milhão e poderá se aproximar 

de dois milhões, em 2050. Essa realidade se agrava com a melhoria no 

desempenho das máquinas que impactam, significativamente, na mão de obra 

assalariada, pois o trabalho manual vai perdendo espaço, e a qualificação e a 

escolarização vão se transformando em exigências para o trabalhador que quiser 

continuar ocupando postos de trabalho no campo brasileiro. As exigências de maior 

produtividade em menor tempo de produção são, na verdade, traduzidas em maior 

lucratividade a menor custo, com menos trabalhadores (DIEESE, 2014).  

Não obstante, a ilegalidade dos contratos de trabalho rural, esse está 

diminuindo lenta e visivelmente vinculada à redução dos postos de trabalho ou à 

migração desses para outros setores, com a extinção de aproximadamente 800 mil 

postos de trabalho, no período de 2004 a 2013 (DIEESE, 2014). 

 

2.2.2 Trabalho escravo contemporâneo 

 

Analisa-se o problema do trabalho escravo contemporâneo, no Brasil, com 

dois bancos de dados: o da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o dos registros 

realizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo com o registro 

de dados da CPT, de 1997 a 2013, foram libertados 51.099 trabalhadores escravos 

no Brasil, sendo que a maioria absoluta dessas pessoas eram escravas no campo. 

Por seu turno, o MTE informou que, de 1995 a 2013, foram libertados 46.478 

trabalhadores (PINTO, 2015). Importante esclarecer que a diferença de 

trabalhadores resgatados do trabalho escravo, entre os dois bancos de dados, 

ocorre devido ao emprego de metodologias distintas, pois a CPT faz seus 

levantamentos considerando as informações de seus agentes, de informações 

publicadas nos jornais, entre outras, e o Ministério do Trabalho e Emprego se funda 

em suas próprias ações.  
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O que se ressalta é que nenhuma das fontes é capaz de indicar, 

efetivamente, quantos trabalhadores rurais estão reduzidos a essa condição, a julgar 

que são limitados e, portanto, seus resultados devem ser vistos como indicativos 

dessa situação social degradante e desafiadora. Os dois bancos de dados revelam 

um número alarmante de escravos em atividades temporárias nas fazendas dos 

Estados do Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Pernambuco. 

Outra fonte importante para análise do trabalho escravo contemporâneo, no 

Brasil, é a pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

permite qualificar esse problema social. A pesquisa da OIT procura definir o perfil do 

trabalhador escravo, de seu aliciador, do fazendeiro e as condições de trabalho e 

vida (OIT, 2011).  

Levantamento realizado no banco de dados da CPT indica que as culturas 

que mais tiveram uso do trabalho escravo, nos anos de 2009 a 2013, foram o 

babaçu em um estado, o tomate em cinco estados, a cana-de-açúcar em onze, o 

café em seis, o feijão em dois, o eucalipto em seis, a pecuária em dezesseis, o milho 

em quatro, a soja em sete, o arroz em quatro e a laranja, em quatro estados. Nas 

atividades de florestamento, carvão vegetal, serraria, fazimento de cerca, 

desmatamento, extrativismo e serviços gerais, há registros de trabalho análogo à 

escravidão em quinze estados diferentes. Considerando a abrangência das culturas 

com trabalho escravo por estado, destaca-se, em primeiro lugar a pecuária, a cana-

de-açúcar em segundo, a soja em terceiro e o café em quarto lugar.  

Pinto (2015) agrupou as culturas similares com a utilização de trabalho 

escravo e obteve os seguintes dados: a maior utilização dessa forma de trabalho foi 

constatada na produção de madeira, com 19,2%; na sequência, a pecuária com 

15%; a carvoaria com 10,4%; grãos com 9,8%; extrativismo com 7,6%; a fruticultura 

com 5%; a cana-de-açúcar com 6%; café com 4,4%; hortaliças com 3% e algodão 

com 1,4%. Os serviços gerais representaram 9,2% da utilização do trabalho escravo 

no campo. Outra constatação que merece destaque é a do trabalho escravo em 

expansão nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, principalmente nos estados 

do Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí, uma das fronteiras agrícolas 

do momento. 

Por sua vez, a pesquisa da OIT (2011), investigou o perfil dos principais 

atores envolvidos no trabalho escravo nos estados do Pará, Mato Grosso, Bahia e 
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Goiás, no período de 1995 a 2008, e constatou que 40,5% dos trabalhadores nessa 

condição recebiam até um salário mínimo e 44,8%, até dois salários mínimos. 

Constatou também que 88,4% desses trabalhadores não voltavam à sua casa há 

pelo menos seis meses. 

Esses dados revelam a fragilidade econômica e migratória desses 

trabalhadores, em busca de trabalho para garantir o pão de cada dia, sendo 

obrigados a dormir em barracos improvisados, no chão de terra, tendo como telhado 

apenas lona preta ou palha, com superlotação, falta de ventilação, sem água 

potável, alimentação fraca e preparada com pouca higiene. Esses trabalhadores, em 

sua maioria, não utilizavam equipamento de proteção individual, nem mesmo 

aqueles que aplicavam agrotóxicos. 

Segundo a OIT (2011), esses trabalhadores não tinham atendimento médico, 

laboravam em jornadas exaustivas, sem descanso semanal, sem recebimento de 

horas extras e ainda com cerceamento de liberdade, inclusive, em alguns casos, 

constatando-se prisão por dívidas que se originaram da obrigatoriedade dos 

trabalhadores adquirirem gêneros alimentícios e ferramentas no chamado “barracão 

da fazenda”, com preços exorbitantes que impediam a quitação dos seus débitos. 

Dados reveladores, na compreensão dos trabalhadores rurais, sobre os 

fatores de caracterização do trabalho escravo a que eram submetidos, indicam que 

38,8% deles consideraram o elemento da ausência de remuneração ou insuficiência 

desta, 36,3% consideraram ser trabalho escravo a humilhação, maus tratos e 

jornada exaustiva, 28,9% consideraram a precariedade das condições de trabalho e 

24,7% caracterizaram o trabalho escravo como sendo privação de liberdade. 

Segundo a OIT (2011), a humilhação foi vista pelos trabalhadores como uma 

substituição do castigo que era imposta na escravidão colonial. 

Para os trabalhadores pesquisados, o elemento jornada exaustiva significou a 

exigência de iniciar o trabalho de madrugada e só terminar à noite, sem folga, 

exigindo-lhes ir além de sua capacidade física. Quanto à ausência de liberdade, 

além daquela coativa já conhecida, os trabalhadores revelaram que o fato de 

estarem distantes de suas casas e em fazendas, longe dos centros urbanos, os 

colocavam em uma situação de ausência de liberdade por não ter meio de 

locomoção. 

Pinto (2015) relata as conclusões a que chega a CPT (2014) sobre as causas 

da escravidão contemporânea: a pobreza, o desemprego e a migração de 
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trabalhadores em busca de garantir o sustento para sua família. Para Santini (2014), 

é a “desterritorialização” causada por grandes obras e a concentração fundiária que 

se tornam fontes de desigualdades e migração, pois ambas expulsam os 

trabalhadores para as cidades, deixando-os vulneráveis ante o aliciamento para o 

trabalho escravo. Já Pereira (2014), faz uso do estudo de Nicola Phillips para 

relacionar a causa do trabalho escravo contemporâneo ao modelo de globalização e 

de capitalismo adotado, que tem na competitividade, na redução dos custos do 

trabalho e na flexibilização da legislação trabalhista a forma de gerar a concentração 

de capital. 

A expropriação do campesinato gerou uma massa enorme de trabalhadores 

proletarizados, com baixa escolaridade. Pobres que dependem unicamente de seus 

braços para sobreviver; isso os obriga a migrarem, constantemente, em busca de 

trabalho e os torna mais vulneráveis e presas fáceis para os aliciadores, 

principalmente nas áreas da fronteira agrícola.  

Esses trabalhadores estão sendo gradativamente excluídos do processo 

produtivo no campo e uma das causas dessa exclusão é o aumento da mecanização 

introduzida pelos fazendeiros, o que leva a um constante aumento de trabalhadores 

nessa condição, sem alternativa de renda, obrigados a vagar em busca de trabalho 

pelo país a fora, mas principalmente nas áreas da fronteira agrícola. Projeções 

indicam que o caminho da expulsão dos trabalhadores do campo ganhará força e se 

acentuará, estima-se que ficarão no campo apenas 8% da população até 2050, 

considerando-se uma queda de aproximadamente 24% (DIEESE, 2014).  

Os trabalhadores rurais proletarizados estão disputando as vagas de trabalho 

permanente e temporárias. Parte significativa desses trabalhadores ocupam vagas 

de trabalho temporário e, desse grupo, muitos são aliciados para o trabalho escravo, 

como informa a OIT (2011), e que 88,4% desses trabalhadores não voltam em sua 

casa há pelo menos seis meses.  

Outra origem desses trabalhadores é a agricultura familiar ou camponesa 

que, por diversos motivos, não comporta todos os membros da família na terra e 

eles são obrigados a migrarem em busca de trabalho. Portanto, não são apenas as 

grandes obras causadoras dessa situação, o problema é maior; esses trabalhadores 

são as maiores vítimas de todo o processo de expropriação dos camponeses de 

suas terras. A expropriação também dificulta a permanência daqueles que, ainda, 

têm acesso a terra e impede que os assalariados se fixem novamente como 
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agricultores. Compõe ainda esse processo, a falta de investimento na educação e na 

informação desses trabalhadores – há uma ausência de política pública de 

fortalecimento efetivo da agricultura, com base familiar, e de alternativas de geração 

de renda, nos locais de onde originam os trabalhadores que são aliciados para o 

trabalho escravo.  

O trabalhador não é a causa do trabalho escravo, ao contrário, é a vítima de 

um processo expropriatório e de exploração extrema por parte de fazendeiros e 

empresas, na abertura de fazendas para a criação de animais, nas carvoarias e nas 

lavouras de ciclo temporário, impondo a exploração extrema, dando continuidade à 

acumulação primitiva do capital. O patronato rural, que patrocina o trabalho escravo, 

tem fortes influências no Estado brasileiro e ali procura impedir que se estabeleça 

política pública eficaz na resolução do problema.  

Como se constata, o trabalho escravo contemporâneo, mesmo considerado 

crime, nos termos do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, tem sido recorrente de 

Norte a Sul do país; com maior frequência nos Estados das Regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte. A exploração extrema, a subjugação, a humilhação, a coerção e a 

manutenção do trabalhador em seu limite de subsistência demonstra a natureza 

dessa forma de trabalho, cruel e degradante, o qual não oferece garantias mínimas 

de trabalho, saúde e segurança. A ausência de controle sobre os meios de produção 

e sobre a organização de sua própria força de trabalho, propicia o jugo a que se 

submete. 

 

2.2.3 Limites e dificuldades da fiscalização do trabalho rural 

 

O fato de ver seus direitos garantidos constitucionalmente e igualados aos 

direitos dos urbanos não se efetivou, de fato, para os trabalhadores rurais. Com 

base nos levantamentos sobre as contratações informais/ilegais na cidade e no 

campo, o IBGE/Pnad traz os seguintes dados relativos a 2013: nos setores da 

economia dos trabalhadores urbanos a informalidade chegava a 26%, enquanto na 

zona rural alcançava 59,4%. Esses números, por si só, revelam a baixíssima eficácia 

na aplicação dos direitos dos trabalhadores rurais (DIEESE, 2015).  

As causas da pouca eficácia na aplicação do direito trabalhista aos 

trabalhadores rurais são muitas, mas cabe destacar que o número de auditores 
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fiscais em exercício é insignificante para o tamanho do país e, principalmente, para 

atuar no meio rural, em que as distâncias são enormes e o nível de dificuldades é 

maior. Existem hoje no exercício do cargo de auditores fiscais do trabalho, no país, 

apenas 2.593 profissionais (BRASIL, 2015b).  

Wrobleski (2014) informa que o Ministério Público do Trabalho acionou 

judicialmente o Governo Federal, para o preenchimento de 863 vagas, 

imediatamente, considerando a existência, naquela data (2014), de 3.644 vagas 

criadas e apenas 2.782 preenchidas. O autor ainda argumenta que o ideal para uma 

fiscalização eficaz seria de um auditor para cada 10.000 pessoas ocupadas, 

considerando que a população ocupada saltou de 65 milhões para 96 milhões de 

ocupados em 2012. Assim, seriam necessários 9.600 fiscais.  

 Além do pequeno número de auditores fiscais do trabalho, para atuar no 

campo, esses poucos sofrem retaliações e alguns chegam a ser assassinados, 

como foi o caso da chacina de Unaí/MG, em janeiro de 2004, em que três auditores 

fiscais e o motorista foram barbaramente assassinados (SINAIT, 2014). O 

julgamento dos criminosos estava suspenso desde setembro de 2013, no STF, 

aguardando confirmação de deslocamento do feito para Belo Horizonte (BRASIL, 

2015d).  

Os executores do crime foram condenados e, somente após doze anos, a 

Justiça, em primeiro grau, conseguiu condenar os mandantes. Antério Mânica, ex-

prefeito de Unaí e grande produtor de soja, foi condenado, no dia 5 de novembro de 

2015, a 100 (cem) anos de prisão (BRASIL, 2015f).  

A chacina dos auditores do trabalho, em Unaí, revela a resistência do 

latifúndio em formalizar seus trabalhadores, mantendo-os em condições precárias de 

trabalho e de vida. O latifúndio pactua suas alianças para que o Estado o beneficie 

nas regulações do trabalho rural e para que não interfira na exploração que impõe 

aos trabalhadores. Quando algum agente público procura cumprir com sua 

obrigação funcional, furando o bloqueio ideológico do latifúndio dentro da estrutura 

estatal, a reação do latifúndio é violenta, como aconteceu no caso dos fiscais.  

A falta de investimento do Estado, na fiscalização das relações de trabalho no 

campo, acontece para atender aos interesses do latifúndio em troca da manutenção 

da aliança de classe, selada para controlar o Estado e colocá-lo a serviço da 

manutenção dos interesses dos donos dos meios de produção. Dessa forma, a 

existência de uma legislação trabalhista para regular o trabalho rural demonstra 
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insuficiente, uma vez que a norma que não pune os desvios regulados torna-se 

ineficaz, o que impõe aos trabalhadores o duplo desafio de garantir direitos na 

legislação e travar uma luta permanente para garantir a aplicação dela.  

Lyra Filho (1993 e 1998) bem compreendeu esse mecanismo de controle do 

Estado pelos donos dos meios de produção, colocando-o a serviço de seus 

interesses. Com sua capacidade crítica, ele demonstrou que a norma não abarca 

todo o direito, e este reside além das fronteiras do legal, o que legitima a luta de 

trabalhadores visando a garantia de seus direitos. 

Genro (1988) aponta o uso do direito coletivo, nas negociações coletivas de 

trabalho, como forma de fazer esse enfrentamento, tendo o sindicato como caminho 

de fortalecimento dessa luta, como forma de superar o individualismo e garantir 

direitos comuns à categoria. No entanto, as negociações coletivas de trabalho, no 

campo brasileiro, têm se mostrado limitadas, tanto em quantidade quanto em 

resultados. Esse motivo é apontado pelo Dieese (2014) como uma das causas de 

baixa sindicalização dos trabalhadores rurais. Há em torno de 4 milhões de 

trabalhadores rurais no país, apenas 14,6% são sindicalizados. Entre os 

trabalhadores informais, a sindicalização é menor ainda, o que se justifica ante a 

precariedade nas condições de trabalho a que são submetidos. 

Para Simões (1979), não basta ter uma categoria bem organizada, há que 

alinhar-se à luta política de toda a classe trabalhadora para ser possível alterar a 

vontade geral, expressa na norma que protege os interesses da classe dominante. É 

desse contexto de desafios, lutas, vitórias e falta de efetividade na implementação 

de direitos, que trata o terceiro capítulo. Ele visa a analisar a construção do instituto 

do contrato em atividades de curta duração e, igualmente, os desafios da luta dos 

trabalhadores rurais, ante a pauta do patronato rural no Congresso Nacional. 
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3. O CONTRATO DE CURTA DURAÇÃO 

 

O contrato em atividades de curta duração, considerando-o como fato, é uma 

nova espécie de contrato de trabalho no campo brasileiro. Ele originou-se a partir 

dos efeitos produzidos pela mecanização de grande parte das atividades agrárias e 

a introdução de outras inovações tecnológicas que permitiram uma produção 

baseada na grande propriedade empresarial ou individual, vinculada à indústria e ao 

setor financeiro. Nesse processo, deu-se a expulsou de milhares de trabalhadores 

do campo, diminuindo postos de trabalho assalariado e aumentando os contratos 

temporários, ou por tempo determinado. A introdução desse pacote de novas 

tecnologias, no sistema produtivo rural do país, impactou as relações de trabalho. 

O aumento de contratações temporárias, no campo, é o chão propício de 

desenvolvimento do contrato em atividades de curta duração. Em 2013, as 

atividades temporárias absorviam aproximadamente 32% de trabalhadores rurais, 

significando cerca de 1,3 milhão de trabalhadores (DIEESE, 2014). A informalidade 

é maior no trabalho temporário que nas contratações permanentes. Em 2013, o 

trabalho temporário no campo do Brasil representava 31,9%. No período, a 

informalidade no meio dos trabalhadores temporários, atingiu 1.137.864 

trabalhadores no campo, ou seja, 87,7% deles (DIEESE, 2014). 

A normatização do contra fato, em atividades de curta duração, seguiu um 

processo dialético de luta entre empregados e empregadores. Cada qual procurou 

influenciar na construção da norma, buscando aliados capazes de reforçar o 

posicionamento dos seus respectivos atores, como se passa a descrever. 

O contrato de trabalho em atividades de curta duração foi regulamentado em 

20 de junho de 2008, por meio da Lei nº 11.718. Esse instrumento legal normatizou 

também a condição de segurado do trabalhador rural assalariado, em atividades de 

curta duração, na Previdência Social, pois, naquele ano, já havia esgotado a sua 

proteção previdenciária regulada pela Lei nº 8.213, que considerava este trabalhador 
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como assemelhado ao trabalhador em regime familiar e que esse, até 2006, deveria 

apenas comprovar a atividade rural. Mas a Contag pressionou o adiamento para 

2010, conseguindo a edição da MP nº 385/2007, que fixou esse tempo limite para 

que o assalariado rural, em atividades temporárias, passasse a contribuir 

individualmente com vistas a ter direito a benefícios previdenciários. 

Como se constata, a Lei nº 11.718/91 regula direitos trabalhistas, alterando a 

Lei nº 5.889/73, introduzindo o contrato de pequeno prazo ou curta duração e altera 

as Leis nº 8.212 e nº 8.213/91. Ela regula a forma de contribuição e de benefícios do 

trabalhador contratado, por até dois meses em um ano, pelo mesmo empregador. O 

contrato de trabalho de curta duração poderá ocorrer sem a assinatura da CTPS, 

desde que autorizado por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Estabelece o 

inciso II, § 3º, art. 14-A da Lei nº 5889/73, que assim dispõe: 

§ 3º O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado 
mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do disposto no § 2º 
deste artigo, e:(Incluído pela Lei n.º 11.718, de 2008) 
I – mediante a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e em 
Livro ou Ficha de Registro de Empregados; ou 
II – mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias, uma para cada parte, onde 
conste, no mínimo: (Incluído pela Lei n.º 11.718, de 2008) 
a) expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva; (Incluído 
pela Lei n.º 11.718, de 2008) 
b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será 
realizado e indicação da respectiva matrícula; (Incluído pela Lei n.º 11.718, 
de 2008) 
c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de 
Inscrição do Trabalhador – NIT. (Incluído pela Lei n.º 11.718, de 2008). 
(BRASIL, 2008). 

 

O contrato de curta duração, previsto na Lei nº11.718/08, inova ao dispensar 

a anotação na carteira de trabalho com base em autorização de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho e contrato individual de trabalho. 

 

3.1 A distinção da contratação de curta duração da avulsa e da eventual 

 

O contrato de curta duração não é contrato de safra, não é trabalho avulso e 

não é trabalho eventual. O contrato de safra, estabelecido na Lei nº 5.889/73 e no 

Decreto nº 73.626, de 12 de fevereiro de 1974, “é aquele que tenha sua duração 

dependente de variações estacionais das atividades agrárias, assim entendidas as 

tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo 

para o cultivo e a colheita” (BRASIL, 1974). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1


85 

 

Configura-se o contrato de safra como um vínculo empregatício por tempo 

determinado; seu lapso temporal compreende todo o ciclo de uma cultura sazonal. O 

contrato de curta duração diferencia-se do contrato de safra pelo fato de ser limitado 

a, no máximo, dois meses por ano de um trabalhador com o mesmo empregador 

pessoa física. A pessoa jurídica não está autorizada a utilizar essa modalidade 

contratual, o que não é o caso do contrato de safra. 

O contrato de curta duração não é contrato de trabalho avulso. O trabalho 

avulso tem previsão legal própria, ou seja, os serviços portuários são regulados pela 

Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998; e a Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 

2009, visa a regular as atividades de movimentação de mercadorias em geral, no 

campo e na cidade. O trabalho avulso é aquele desenvolvido em áreas urbanas ou 

rurais, sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da 

categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução 

das atividades. 

A característica fundante do trabalhador avulso é a que o define como aquele 

que presta serviço a vários empregadores, com base na intermediação de seu 

sindicato representativo ou de um Órgão Gestor de Mão de Obra, como é o caso 

dos portuários. A permissão do trabalho avulso, no campo, se restringe à 

movimentação de carga, que se configura como atividade meio da produção rural. 

Não sendo permitida a criação de sindicatos avulsos, no campo, para atividades fins 

da agropecuária, uma vez que os sindicatos de trabalhadores rurais abarcam todos 

esses trabalhadores. E, mesmo com o instituto da dissociação, que permite o 

surgimento de sindicatos específicos de assalariados rurais; esses, se criados, 

abarcariam todos os trabalhadores empregados rurais em diversas formas 

contratuais, por tempo indeterminado e por tempo determinado, inclusive aqueles 

considerados diaristas ou contratados por curta duração. 

Corroborando com o entendimento de que um sindicato de trabalhadores 

avulsos é inapropriado para o campo, Heinen (1996) afirma que os serviços 

temporários rurais possuem um caráter sazonal intenso, deixando os trabalhadores 

sem trabalho durante um período muito grande, o que inviabilizaria uma organização 

sindical dessa natureza, no campo. Salienta também o referido autor, que o fato de 

um sindicato assumir obrigações típicas do empregador, o fragiliza em sua essência, 

isto é, na defesa de classe da categoria, tendo em conta que o sindicato se tornará 

intermediário da mão de obra. 
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Com a regulamentação legal do contrato de curta duração, por meio da Lei 

nº11.718/08, o trabalho avulso não se caracteriza, no campo, dentro das atividades 

fins de produção, gerando a vantagem de ser configurado como vínculo 

empregatício, com todas as garantias que um contrato, por tempo determinado, 

pode oferecer. As atividades de curta duração, no campo, reguladas por essa Lei, 

não se configuram como eventuais, conforme se passa a descrever.  

A eventualidade tem a ver com um trabalho episódico, sem continuidade, 

ocasional, exaurindo-se em uma única prestação do serviço ao mesmo empregador. 

Martins (2010, p.14) esclarece: 

 

Necessariamente, o trabalho eventual não é o que se insere nas atividades 
normais do empregador, pois uma escola pode ter um pedreiro ou 
eletricista, que não se insere em sua atividade normal, mas são 
considerados empregados, desde que haja subordinação. 
 
A intermitência não se confunde com a eventualidade. A primeira diz 
respeito, geralmente, à atividade econômica do empregador. A 
eventualidade decorre de um episódio, de uma ocasião, de uma situação. 

 

A eventualidade está presa não só a uma prestação de serviço esporádica, 

mas à finalidade das atividades normais do empregador. Heinen (1996) corrobora 

essa compreensão, afirmando que o tempo não é o elemento essencial à 

caracterização do vínculo empregatício, mas sim, o trabalho direto nas atividades do 

empregador. 

Os trabalhadores rurais contratados por curta duração, nos termos da Lei 

n.º11.718/08, são vinculados às atividades normais da produção, tanto que a lei 

utiliza o termo de produtor para identificar o contratante, quando estabelece no seu 

artigo 1º, que “o produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de 

trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza 

temporária” (BRASIL, 2008). 

Como se constata, não há que se falar em trabalho eventual de contratos por 

tempo determinado nas atividades de produção de natureza temporária, no campo, 

considerando até dois meses de contrato ao ano. O trabalho eventual não suporta a 

subordinação, o que não ocorre no contrato de curta duração, em que a 

subordinação está presente desde a exigência de cumprimento de horário até a 

exigência na forma de execução do serviço. 
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Faz-se necessário esclarecer o que se entende por subordinação, 

considerando-a como distinta daquela existente socialmente. Martins (2010, p.15) a 

compreende como a “obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens 

determinadas pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho”. O elemento 

da subordinação, no contrato de trabalho, possui dupla face: uma que subjuga mais 

o trabalhador aos interesses do empregador, e outra favorável ao trabalhador.  

No primeiro aspecto, a subordinação no contrato de trabalho é o controle 

exercido pelo empregador sobre o empregado, que concretamente fere o livre 

consentimento do trabalhador, considerando que este é compelido pela necessidade 

imposta pela sobrevivência a aceitar as regras contratuais. A subordinação, nesse 

sentido, continua como “síntese superestrutural do domínio jurídico do capital sobre 

o trabalho” (GENRO, 1979, p.72-73). 

Já no segundo aspecto, a luta e a pressão dos trabalhadores trouxeram 

inúmeras conquistas de direitos trabalhistas aos contratos de trabalho, os quais 

foram sedimentados em lei. Constata-se que, se há subordinação, existe o vínculo, e 

esse existindo, o trabalhador possui uma garantia formal a seus direitos. Diante 

dessa face da subordinação, considerar o trabalhador rural em atividades de curta 

duração, como eventual, significa isentar o empregador de cumprir com as garantias 

trabalhistas previstas em lei. 

 

3.2 As origens e o processo de normatização do contrato de curta duração 

 

Inicia-se a análise pela abordagem do contrato de curta duração por sua 

origem, quando essa espécie de contratação ainda não era normatizada. A opção 

por esse ponto de partida fundamenta-se na compreensão de que o direito se 

distingue da norma estatal e se faz em uma relação dialética de interesses 

contrários e até antagônicos. Parafraseando Ehrlich (1986), a análise deve partir do 

direito concreto, fruto das relações sociais e econômicas, para, em seguida, abordar 

o seu processo de normatização e a própria norma estatal. 

Quem primeiro escreveu sobre o contrato de curta duração foi Heinen (1996), 

que pesquisou o tema da modernização agrícola e relações de emprego no campo e 

analisou o trabalho temporário em lavouras irrigadas nos municípios de Pontalina, 

Palmeiras, Itaberaí e Itapaci de Goiás. O autor constatou que as relações de 
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trabalho no meio rural sofreram grandes alterações causadas pelo modelo produtivo 

agropecuário do Brasil.  

Ele considerou que a chamada modernização da agricultura, com a 

introdução de máquinas e insumos, levou ao aumento do trabalho temporário no 

campo, e descobriu, no caso específico das culturas irrigadas em Goiás, que os 

trabalhadores entrevistados estavam a dez anos vivendo do trabalho temporário. 

Mas, percebeu como diferencial a existência de uma contratação de trabalho 

efêmera, de poucos dias ou no máximo de dois meses, até então não caracterizada. 

Essa contratação estava se dando na informalidade e a alegação do patronato era 

de um tempo tão curto, que dificultava a contratação nos moldes do contrato de 

safra, que, até aquele momento, era a única forma permitida pela legislação vigente 

de contratação a termo no campo, com exceção do contrato de experiência. 

As contratações se davam para atividades em que a tecnologia ainda não 

havia produzido alternativa de mecanização, para períodos curtíssimos, em 

condições de trabalho precárias, com pagamento de salário geralmente baseado na 

produção, sem garantia de recebimento de um mínimo diário, exigindo do 

trabalhador um esforço desumano em vista de melhorar sua remuneração. Já a 

ausência de formalidade das referidas contratações, aumentava as dificuldades dos 

trabalhadores que, por não ter carteira de trabalho anotada, nem suas contribuições 

previdenciárias recolhidas, não recebiam repouso semanal remunerado e nem as 

verbas rescisórias, como férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, 

e o FGTS não era depositado (HEINEN, 1996). 

Heinen (1996) colocou os desafios para as organizações representativas dos 

trabalhadores rurais, considerando inadequada a estrutura sindical eclética, que 

impossibilitava a representação efetiva dos trabalhadores rurais assalariados em 

uma situação de mobilidade e efemeridade nas contratações, cada vez maiores. 

Isso exigiria uma estrutura mais leve, específica desses trabalhadores, capaz de 

atender às demandas e seus interesses, superando as dificuldades nas negociações 

coletivas de trabalho. Por fim, o autor reconheceu avanços em algumas negociações 

coletivas existentes, as quais foram antecedidas por denúncias de irregularidades 

nas contratações. Tais negociações rompiam com a inércia sindical e abriam 

caminho para se negociar o contrato coletivo de safra. O que de fato configurou um 

pacto alternativo, uma vez que o contrato era celebrado entre o sindicato de 

trabalhadores rurais e os empregadores.  
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O contrato de safra definia quais serviços seriam executados, período 

aproximado, preço, descontos previdenciários, substituição da anotação da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e as formalidades acessórias, e garantia 

repouso semanal remunerado proporcional aos dias trabalhados, férias e décimo 

terceiro proporcionais, recibo padrão e o desconto previdenciário. Esse contrato 

sofreu inúmeras críticas, pelo fato de dispensar a assinatura da carteira de trabalho. 

No entanto, Heinen (1996) entende que essa experiência permitiu superar, naquele 

setor, a informalidade e garantir direitos, adiantando-se como um antídoto da 

flexibilização de direitos dos trabalhadores. 

Após a pesquisa de Heinen, os sindicatos continuaram a pactuar os referidos 

contratos, como é o caso do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Morrinhos/GO, 

que assistiu os trabalhadores rurais em contrato coletivo de safra com 

empregadores, nos anos de 2000, na cultura do tomate. Esse contrato se difere do 

contrato por trabalho avulso, visto que, aqui, são os trabalhadores que pactuam 

assistidos pelo Sindicato, conforme Anexo IV.  

A Contag constatou que a contratação de curto prazo acontecia em outras 

atividades e em outros Estados do país, como é o caso de Ituporanga/SC, na cultura 

da cebola, em que as contratações eram de curtíssimo prazo e os assalariados 

rurais, nessas atividades temporárias, estavam todos na informalidade. As 

dificuldades de formalização nos moldes do experienciado em Goiás levou o 

sindicalismo rural a deslanchar um processo de luta para normatizar o contrato de 

curta duração, com base nos avanços obtidos nos contratos coletivos de safra, 

realizados em Goiás. 

Os empregadores rurais, em Morrinhos, justificavam sua necessidade de mão 

de obra apenas em alguns períodos de curtíssimo prazo para a execução de alguma 

atividade do processo produtivo, tendo em vista que o restante do trabalho era 

realizado com o uso de máquinas e outras inovações tecnológicas. O contrato 

normatizado, à época, era o de safra, previsto na Lei nº 5.889/73 e empregado para 

atividades agrárias sazonais, isto é, o contrato deve ocorrer entre o preparo do solo 

e a colheita do produto, nos termos do Decreto nº 73.626, de 12 de fevereiro de 

1974. Mas, esse contrato seguia a mesma dinâmica de contratação da regra geral, 

não oferecendo os elementos de celeridade e simplificação reclamados pelo 

patronato, com a justificativa de ser a cultura do tomate efêmera e exigir dinâmica a 

ela adequada (BRASIL, 1974). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2073.626-1974?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2073.626-1974?OpenDocument
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Por sua vez, os trabalhadores ficavam desprotegidos sem a devida 

formalização em seus contratos. Isso levou a reivindicações por direitos trabalhistas, 

questionando a alegação patronal da inexistência de um contrato formal capaz de 

abarcar aquela contratação tão fugaz. O problema estava colocado: de um lado, o 

patronato, sem pagar todos os direitos trabalhistas devidos, alegando 

impossibilidade de fazê-lo; de outro, os trabalhadores reclamando seus direitos, 

inclusive de ter seus contratos formalizados, configurando o conflito de interesses 

entre empregadores e empregados.  

Os empregadores, pois, aproveitavam a ausência de norma reguladora 

daquela atividade específica para estabelecer sua bandeira pela flexibilização dos 

direitos trabalhistas no campo. A partir da compreensão de Heinen (1996), é 

possível afirmar que a demanda patronal poderia ser identificada em três elementos: 

a) a tecnologia/mecanização permite ao empregador fazer praticamente todas as 

atividades de safra de um produto, sem a necessidade de contratar muitos 

trabalhadores rurais, mas se obrigava a utilizar mão de obra intensiva nas fases de 

curtíssimo prazo do processo produtivo de uma cultura, como é o caso da colheita 

do tomate; b) essa realidade os obrigava a contratar muitos trabalhadores rurais, 

temporariamente, em vista de atender a demanda daquela atividade de curtíssimo 

prazo; c) compreensão de que a ausência de regulamentação e a natureza efêmera 

da atividade os impediam de pagar todos os direitos, já garantidos a outros 

trabalhadores, uma vez que a especificidade e exigências da atividade impunham 

tais limites. 

A partir das denúncias de trabalhadores rurais na busca de fiscalização e dos 

primeiros contratos coletivos de trabalhos celebrados, é possível ler que os 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Goiás e a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Goiás foram desvendando os interesses do patronato rural 

e sua finalidade, ou seja, flexibilizar direitos naquela modalidade de contratação. As 

entidades sindicais profissionais reagiram a essa tentativa do patronato, levando até 

o Ministério do Trabalho os reclames dos trabalhadores rurais que laboravam 

naquelas atividades.  

Propositivamente, as entidades sindicais se contrapuseram ao patronato, 

iniciando uma luta por garantia de direitos trabalhistas nas contratações de curta 

duração, construindo seu posicionamento em três frentes: a) os trabalhadores 

reclamavam que seus direitos trabalhistas estavam sendo violados nessa nova 
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forma de contratação; b) as entidades sindicais dos trabalhadores diziam que nessa 

nova forma de contratação subsistiam os direitos à formalização do contrato, ao 

salário, ao repouso semanal remunerado, a férias e décimo terceiro proporcionais 

aos dias trabalhados, a recolhimentos previdenciários, a benefícios previdenciários, 

a recolhimento de FGTS e todos outros direitos já garantidos em uma contratação 

regulada pelo direito; c) o não pagamento de todos os direitos trabalhistas, já 

regulamentados, constituía em ilegalidade passível de fiscalização por parte do 

Estado. Como era de se esperar, os trabalhadores se manifestaram contrários à 

flexibilização de direitos defendida pelo patronato. 

Essas duas posições antagônicas, patronal e dos trabalhadores, passaram a 

se enfrentar, nos reclames dos trabalhadores nas lavouras, mediante pedidos de 

fiscalização e nas negociações coletivas de trabalho. O primeiro fruto desse embate 

surgiu nas mesas de negociações, com a pactuação de um contrato coletivo de 

trabalho, que reconhecia a obrigatoriedade de formalização dos contratos e os 

direitos trabalhistas elencados pelos trabalhadores e pelas respectivas entidades. 

Por outro lado, os trabalhadores e seus representantes reconheciam dois elementos 

do discurso do patronato, que eram a dificuldade de assinatura da carteira de 

trabalho e a inadequação dos mecanismos tradicionais de formalização desse 

contrato. 

O contrato coletivo de trabalho foi a primeira síntese do enfrentamento das 

duas posições inicialmente antagônicas, mas conciliadas e negociadas entre as 

partes, com reconhecimento parcial e precário do Estado. Parcial, porque o Estado 

reconheceu a existência dos direitos dos trabalhadores, mas ofereceu resistência ao 

aceite de renúncia da assinatura de carteira e apresentou dificuldades para o 

recolhimento previdenciário a ser feito em via única, como construído no acordo 

pactuado, alegando não ser possível identificar a contribuição de cada trabalhador 

constante de uma lista nos contratos coletivos. 

Com as dificuldades colocadas pelo Estado, constatou-se a necessidade de 

normatização daquela nova espécie de contratação, considerando que os contratos 

coletivos de trabalho não possuíam efeitos erga omnes, e as negociações coletivas 

não abarcavam todos os trabalhadores contratados naquela modalidade contratual, 

principalmente porque a Contag constatou a existência da contratação de curta 

duração em outras atividades e em outros Estados, a exemplo da cultura da cebola 

em Ituporanga/SC e da mandioca no Estado do Paraná. Com a ampliação das 
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demandas, a Contag decidiu deslanchar um processo de debates e lutas para a 

edição de uma lei, baseada na construção feita pelos trabalhadores e seus 

representantes em Goiás. 

A Contag atuou em três frentes: interna, na Câmara Federal, por intermédio 

do Deputado Assis do Couto e na Presidência da República, procurando sensibilizar 

quanto à necessidade de regulamentação dessa nova modalidade contratual. A 

normatização do contrato de curta duração aconteceu apoiada na correlação de 

forças e fruto da luta de classe que resultou na edição da Medida Provisória nº 410, 

de 28 de dezembro de 2007, normatizando o contrato de curta duração e 

introduzindo sua regulamentação na Lei nº 5.889/73. Posteriormente, Projeto de Lei 

de Conversão (PLV) nº 08, de 9 de abril de 2008, que converteu a MP nº 410 e o 

Projeto de Lei nº 6852/2006, na Lei n.º 11.718/08 (BRASIL, 1973, 2007 e 2008). 

A Contag (2008a), como entidade de classe, defendeu a aprovação da 

Medida Provisória nº 410/2007 ante às acusações de que essa norma estaria 

flexibilizando um direito, considerou que a mesma ampliava e garantia os direitos 

dos assalariados rurais, fundamentalmente em relação à Previdência Social, 

pactuado no Grito da Terra Brasil, em 2007. O pacto considerava os seguintes 

avanços: primeiro, a regra de transição previdenciária; segundo, a garantia de 

verbas proporcionais em dia; terceiro, a obrigatoriedade de formalização do contrato 

via Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de 

Informações à Previdência Social (GFIP); e quarto, o pagamento de todos os direitos 

trabalhistas, já garantidos aos trabalhadores permanentes. 

A Contag (2008) considerou que os avanços da MP 410/2007 foram mantidos 

na Lei nº 11.718/08, destacando a prorrogação do prazo de 2006 para 2010, previsto 

no artigo 143, da Lei nº 8.213/91, para o trabalhador rural empregado se aposentar 

sem contribuição previdenciária, bastando comprovar a atividade rural, o que 

garantiria a aposentadoria de muitos trabalhadores, até aquele ano. 

A Contag (2008b) destacou, ainda, outro avanço de natureza previdenciária, a 

regra de transição para a aposentadoria dos trabalhadores rurais em dois períodos. 

O primeiro inicia-se em 2011 e segue até 2015, quando cada contribuição 

corresponde a três meses de tempo para aposentadoria. O segundo período, inicia-

se em 2016 e perdurará até 2020, e cada contribuição equivalerá a dois meses de 

tempo para aposentadoria. Após essa data, as contribuições normalizar-se-ão, 
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pressupondo que todos os trabalhadores estarão formalizados e seus recolhimentos 

realizados, mês a mês, pelos empregadores. 

A matéria, de natureza trabalhista, está normatizada mediante introdução do 

artigo 14-A na Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Essa Lei estabelece as regras do 

contrato de curta duração, recepcionando aquelas pactuadas em Goiás, com a 

introdução de novos elementos, limitando o direito de contratar ao produtor rural 

pessoa física, que explore pessoalmente atividades de natureza temporária, não 

podendo ultrapassar o prazo de dois meses por ano com o mesmo trabalhador, sob 

pena de o vínculo se converter em prazo indeterminado.  

A filiação do trabalhador na Previdência Social deverá ocorrer de forma 

automática, devendo sua inclusão ser de responsabilidade do empregador, que 

utilizará a GFIP. A formalização do contrato também acontecerá por meio da GFIP, 

mediante a anotação de CTPS ou mediante contrato escrito, em duas vias, em que 

conste, no mínimo, expressa a autorização em instrumento coletivo de trabalho, a 

identificação do produtor rural do imóvel e a identificação do trabalhador, com 

indicação do respectivo Número de Inscrição do Trabalhador (NIT). A não inclusão 

do trabalhador na GFIP pressuporá contratação, por tempo indeterminado, (BRASIL, 

2015c). 

A contribuição do segurado, para a Previdência, será de 8% sobre o 

respectivo salário de contribuição e, igualmente, o recolhimento na conta do FGTS 

do trabalhador. São assegurados ao trabalhador rural, por pequeno prazo, “além de 

remuneração equivalente ao trabalhador rural permanente, os demais direitos de 

natureza trabalhista” (§ 8º do art. 14-A). O cálculo das parcelas devidas ao 

trabalhador, dessa modalidade contratual, deverá se dar dia a dia, e ser pagas 

diretamente a esse, à exceção do FGTS, que deverá ser depositado, conforme a Lei 

nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

Essas matérias foram anunciadas pela Contag (2008d), como conquistas 

importantes, por meio de seu Jornal, com o título de capa: “Grito da terra: quem luta 

faz a lei”, retratando a mobilização de suas federações, sindicatos e de 

trabalhadores, no recolhimento de 1,5 milhão de assinaturas, da mesma maneira 

que a participação de trabalhadores rurais, pressionando deputados e senadores 

nas seções de votação das matérias de cunho previdenciárias e trabalhistas. A 

Contag (2008) acompanhou a apreciação da MP nº 410/2007, pelo Legislativo 

Federal, dando publicidade a ela para os trabalhadores rurais e para a sociedade, 
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defendendo seu ponto de vista e mobilizando os assalariados para participar das 

votações do PLV nº 08/2008, no Senado. Depois, comemorou a conversão da MP 

na Lei nº 11.718, com a seguinte afirmação: 

 

O dia 28 de maio de 2008 representa um marco histórico na luta dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo em defesa de um sistema 
previdenciário mais justo e igualitário. Após uma intensa mobilização dos 
participantes do Grito da Terra nos gabinetes parlamentares, o projeto que 
trata do acesso dos assalariados(as) e agricultores(as) familiares à 
Previdência Social (PLV 08/08) foi, finalmente, votado. 

 

A secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, avaliou que a aprovação 

do projeto representou uma grande vitória da luta do Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), que havia começado há mais de 

10 anos, com a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para a apresentação de um 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP), na Câmara Federal dos Deputados. A 

dirigente da Contag considerou que o trabalho de convencimento realizado pelas 

Fetags, em Brasília e nos Estados, teve um peso decisivo para a aprovação do 

projeto. "A mobilização das lideranças do MSTTR antes, durante e depois do Grito 

da Terra, foi fundamental para sensibilizar os parlamentares e derrubar a maior parte 

das emendas apresentadas pelo relator", explica a referida dirigente. 

A coleta de assinaturas mobilizou lideranças e trabalhadores rurais de todo o 

país, mostrando-se uma luta eficaz na produção dos resultados esperados, como 

processo “formativo nesse debate de negociação política e ocupação de espaço no 

Congresso Nacional. Para Alessandra Lunas, a mobilização também foi importante 

para mostrar a união dos trabalhadores em torno dessa pauta”, sendo aprovadas 

emendas que garantem direitos tais como 

 

O direito à aposentadoria aos 60 anos para homens e 55 para mulheres, 
mesmo que os trabalhadores e trabalhadoras tenham trabalhado em 
atividades urbanas por até 120 dias no ano, durante a entressafra. A outra 
emenda promoveu apenas um ajuste no texto sobre o contrato de trabalho 
de curta duração (CONTAG, 2008d, p.3). 

 

Lunas se refere à regulação da matéria previdenciária para a agricultura 

familiar, que permitiu a manutenção destes trabalhadores na qualidade de segurado 

especial, mesmo quando trabalhassem como assalariados em atividades 

temporárias urbanas, desde que esse trabalho não ultrapassasse 120 dias/ano. 
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Como se constata, o contrato de curta duração surge, nas relações de 

trabalho, como parte do direito concreto, fruto das mudanças ocorridas na agricultura 

e das relações conflituosas entre trabalhadores e empregadores, que desagua no 

processo de normatização negocial, também construído como síntese em uma 

relação de disputa por interesses antagônicos de classe. Todo esse embate parte do 

direito concreto para a construção da norma estatal, e a síntese foi construída nas 

negociações coletivas de trabalho, como matéria inicial de nova disputa entre 

trabalhadores e empregadores rurais, agora no âmbito do Legislativo Federal, 

culminando com a normatização dessa nova espécie contratual. A matéria aprovada 

não foi tudo o que os trabalhadores desejaram e nem tudo que o patronato tentou 

impor, expressando o resultado deste confronto, onde os dois lados tiveram aliados 

reforçando suas posições.  

Todo esse processo de luta endossa a afirmação de Lyra Filho (1993), de que 

a visão dialética contribui no alargamento do direito para além da norma, ele 

abrange também as pressões coletivas de classes e grupos espoliados. Mas, como 

o Estado ainda está sob o controle dos donos dos meios de produção, sabe-se que 

não basta ter uma norma construída com proximidade da realidade, em vista da 

garantia dos direitos dos trabalhadores ali estabelecidos, pois em sua aplicação 

esses direitos podem desaparecer ou apenas ser esquecidos. A luta por 

reconhecimento e por direitos é contínua. 

 

3.2.1 Resistência da ANPT, Anamatra e Auditores Fiscais do Trabalho à MP nº 

410/Lei nº 11.718/2008 

 

Maia e Pinto (2015), analisando as matérias relativas ao assalariamento rural, 

dispostas na Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008, as de natureza previdenciária e 

as de natureza trabalhista, destacaram a luta da Contag pela aprovação da lei e as 

resistências colocadas por entidades do mundo do trabalho. 

O conteúdo do discurso presente na Medida Provisória nº 410/07, base da Lei 

nº 11.718/08, tido como avanço para a Contag, ou seja, a normatização do contrato 

de curta duração e a criação da regra de transição previdenciária para o trabalhador 

rural assalariado, não foi recebido por outras entidades e órgãos ligados ao mundo 
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do trabalho como conquista de direitos, mas sim como flexibilização de direitos 

(BRASIL, 2007a; 2008).  

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT, 2007) analisou 

a Medida Provisória e considerou-a como flexibilizadora de direitos trabalhistas, 

posicionando-se, por meio de nota pública, contrária à dispensa da anotação da 

carteira de trabalho, ao pagamento diretamente ao rurícola de todas as parcelas do 

contrato calculadas dia a dia. Para a ANPT, essa forma de contratação traria 

prejuízos aos trabalhadores rurais. 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA, 

2008) considerou que a MP, modificada pelo Relator, Deputado Assis do Couto, 

melhorou as regras para o contrato de curta duração, mas ainda tendia à 

flexibilização de direitos pelo fato de dispensar a anotação da CTPS.  

A Nota Técnica MTE nº 317, de 28 de dezembro de 2007, considerou que a 

MP ampliaria e regulamentaria a informalidade dos contratos rurais de curta 

duração, traria graves prejuízos aos trabalhadores, incentivaria o trabalho escravo e 

destruiria o símbolo das conquistas da classe trabalhadora: a carteira de trabalho. 

Mesmo assim, os Ministros Carlos Luppi, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 

Luís Marinho, do Ministério da Previdência Social, foram favoráveis à referida MP, 

considerando que o resultado da regulamentação do contrato de curta duração traria 

maior formalidade, contando com o apoio dos trabalhadores, e desburocratizaria o 

processo de contratação (CONTAG, 2008c). 

Ante à oposição ao conteúdo da MP nº 410/07 e da Lei nº 11.718/08, sobre a 

regulamentação do contrato de curta duração, faz-se necessário destacar o debate 

sobre a regulação do contrato de curta duração, sob os seguintes pontos: a 

possibilidade de não anotação da CTPS, a perda de direitos, o cálculo diário das 

verbas trabalhistas, e a dificuldade de formalizar contratações tão efêmeras, ante 

mecanismos tão complexos. 

Quanto à anotação do contrato de curta duração na carteira de trabalho, 

constata-se uma mudança substancial da redação da MP nº 410/07 para a redação 

da Lei nº 11.718/08. A redação da MP incluiu o artigo 14-A da Lei nº 5.889/73, bem 

como o §3º, o qual dispunha que: 

 

O contrato de trabalhador rural por pequeno prazo não necessita ser 
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou em Livro ou Ficha 
de Registro de Empregados, mas, se não houver outro registro documental, 
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é obrigatória a existência de contrato escrito com o fim específico de 
comprovação para a fiscalização trabalhista da situação do 
trabalhador.(Incluído pela Medida Provisória n.º 410, de 2007). (BRASIL, 
2007). 

 

Já a redação do artigo 14-A atual da Lei nº 5.889/73, alterado pela Lei nº 

11.718/08, dispõe que: 

 

§ 3.º O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado 
mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do disposto no § 
2.ºdeste artigo, e: 
 
I – mediante a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e em 
Livro ou Ficha de Registro de Empregados; ou 
 
II – mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias, uma para cada parte, onde 
conste, no mínimo: 
 
a) expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva; 
 
b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será 
realizado e indicação da respectiva matrícula; 
 
c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de 
Inscrição do Trabalhador – NIT.(BRASIL, 1973; 2008). 

 

A redação da MP nº 410/07 não previa o registro do contrato de curta duração 

na carteira de trabalho. Já a redação dada pela Lei nº 11.718/08, mantém a 

anotação da CTPS, como regra geral, e a dispensa mediante contrato escrito com 

expressa autorização, em acordo ou convenção coletiva de trabalho.  

O produtor rural empregador que contratar trabalhador rural mediante contrato 

com autorização de negociação coletiva, dispensando a anotação da carteira de 

trabalho, deverá formalizar a referida contratação nos órgãos públicos, por meio da 

inclusão do trabalhador na GFIP, mediante a Guia de Previdência Social (GPS) e da 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais) (BRASIL, 2015). Os mecanismos de 

formalização de um trabalhador permanente, nos órgãos públicos, são os mesmos 

exigidos para o trabalhador contratado por curta duração. Essas exigências sofreram 

questionamentos de empregadores e de entidades dos próprios trabalhadores por 

não garantirem a celeridade e facilidade exigidas pela natureza efêmera dos 

contratos de curta duração. Esse tema será retomado no próximo item do presente 

estudo. 
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A regra geral da formalização está prevista no art. 13 da CLT. Esse artigo 

estabelece a obrigatoriedade da carteira de trabalho para o exercício de qualquer 

emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário. Nesta serão 

anotadas as informações relativas ao contrato de trabalho, admissão, demissão, 

concessão de férias, FGTS, previdenciários, dentre outros. O artigo 29 do mesmo 

diploma legal dispõe que a CTPS será, obrigatoriamente, apresentada pelo 

trabalhador ao empregador que o admitir, tendo este o prazo de 48 horas para 

proceder a anotação da data de admissão, a remuneração e as condições especiais 

do contrato. 

Do ponto de vista da formalização, visando garantias do FGTS, Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e de informações para os bancos de dados 

relativos às relações de trabalho, a ausência de anotação de carteira de trabalho 

não cria problemas, haja vista que todos os atos deverão ser formalizados pelos 

mesmos mecanismos, como se o referido documento fosse anotado. Onde está o 

prejuízo em não anotar a CTPS e formalizar a relação contratual por intermédio do 

contrato? Pode estar na funcionalidade para o trabalhador, que dificilmente terá 

todos os contratos consolidados em um único documento, podendo ter dificuldades 

na hora de cobrar seus direitos.  

Em uma realidade de alta informalidade, como é o caso dos contratados de 

trabalho no campo, essa poderia ser mais uma dificuldade para o trabalhador 

comprovar o vínculo empregatício, principalmente ante ao grande número de 

pequenos contratos realizados. Por outro lado, uma carteira de trabalho com muitas 

contratações de curto prazo, seria preenchida rapidamente e causaria o 

inconveniente deste fato pesar contra o próprio trabalhador na hora de ser 

contratado, visto que, quanto maior é o tempo de contrato, melhor é a avaliação 

positiva do candidato a um novo emprego. 

Em princípio, o autor deste estudo considera que, diretamente, não há 

prejuízos ao trabalhador, se este for contratado sem a anotação de sua CTPS, 

desde que ele tenha seu contrato devidamente formalizado, nos termos da Lei 

11.718/08. Poderá, ainda, ter o ganho de comprometimento do sindicato de sua 

categoria, estar engajado diretamente de garantias de seus direitos, tendo em vista 

que deverá pactuar e acompanhar a negociação coletiva de trabalho que autorizará 

aquela forma de contratação, como bem afirma Genro (1988, p.40) “o sindicato 

coletiviza o ajuste contratual e melhora a possibilidade de acesso àquelas garantias 
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constitucionais, pelo menos possibilitando que o grupo profissional seja menos 

desigual perante a lei”. 

Quanto à fiscalização, o empregador deverá estar com toda essa 

documentação em mãos, além de registrar em livros ou fichas os trabalhadores 

contratados, mantendo as exigências normais, a fim de garantir a eficácia da 

fiscalização. 

Uma questão se coloca a essa análise: o contrato de curta duração causa 

prejuízos aos direitos dos trabalhadores rurais nessa nova modalidade contratual? 

Para desenvolvê-la, inicialmente, será considerado o disposto no §8º, art. 1º da Lei 

11.718/2008: 

 

§ 8.º São assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, 
além de remuneração equivalente à do trabalhador rural permanente, os 
demais direitos de natureza trabalhista – ambos os parágrafos incluídos 
pela Lei n.º 11.718, de 2008. (BRASIL, 2008). 

 

A luta dos trabalhadores rurais assalariados, em atividades de curta duração, 

visava justamente à garantia de direitos, como décimo terceiro e férias proporcionais 

aos dias trabalhados, FGTS, direitos previdenciários e contratos formalizados, 

mesmo que fosse por meio de contratos. A Lei nº 11.718/08 garante todos esses 

direitos, acrescentando-lhes a oportunidade de recebê-los diariamente, o que 

significa pagamento de verbas proporcionais em contrato com menos de 15 dias, o 

que não ocorre na regra geral trabalhista (BRASIL, 2008). 

A Contag (2008a) defende o contrato de curto prazo, compreendendo que, 

com essas regras, os trabalhadores assalariados em atividades de curta duração 

recuperam seus direitos previdenciários – os mesmos já não seguiam as regras 

anteriores desde 2006 –, cria um mecanismo jurídico de formalização dos contratos 

e garante o recebimento de todas as verbas proporcionais a cada dia trabalhado. 

Considera ainda que 

 

A MP, na verdade, amplia os direitos trabalhistas dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais assalariados, ao prever o pagamento proporcional das 
verbas trabalhistas (13º salário, férias etc.), dia a dia. Hoje, só recebem 
esses direitos os trabalhadores com mais de 15 dias no emprego. 
(...) Por essas razões, a Contag defende a aprovação pelo Congresso da 
MP 410. Espera, também, que os críticos da medida não se limitem a atacá-
la, mas apontem alternativas concretas para a solução dos problemas 
enfrentados pelos assalariados e assalariadas rurais no acesso aos seus 
direitos sociais. Do contrário, estarão apenas contribuindo para a exclusão 
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social desses milhões de trabalhadores e para a perpetuação das enormes 

injustiças que permeiam o campo brasileiro. (CONTAG, 2008a). 

 

O recebimento de verbas trabalhistas dia a dia foi outro motivo de 

questionamento, como sendo uma das causas de perda de direitos. Consideram-se 

três dúvidas que levam ao referido questionamento, a saber: primeiramente, o 

trabalhador receberá menos com verbas calculadas diariamente? Segunda dúvida, a 

dificuldade dos cálculos impedirá o trabalhador de conferir se está recebendo o 

devido, ou não? Por última, o recebimento diário dificultará ainda mais a 

fiscalização? Passa-se a buscar tais respostas. 

Investiga-se em que situação o trabalho diário poderia causar prejuízos aos 

trabalhadores rurais em atividades de curta duração, tomando como referência a 

regra de recebimento dos trabalhadores permanentes, pois, com este contraponto é 

possível distinguir onde poderá haver prejuízos.  

O salário dia deverá seguir a mesma regra do empregado permanente, ou 

seja, a diária não poderá ser inferior a 1/30 avos do salário mínimo. Quanto ao 

repouso semanal remunerado, será calculado proporcionalmente aos dias 

trabalhados, considerando o disposto no artigo 67 da CLT, que assegura um 

descanso semanal de 24 horas consecutivas. Em caso de haver horas extras, 

também serão calculadas conforme estabelece a lei, nas mesmas condições do 

empregado permanente (BRASIL, 1943). 

O trabalhador em atividades de curta duração que laborar jornada noturna 

receberá o adicional noturno nos moldes do trabalhador permanente, assim como 

adicional de insalubridade e outros. Todas essas verbas serão proporcionais aos 

dias trabalhados. Férias, um terço sobre a remuneração e décimo terceiro do 

empregado estão previstos, respectivamente, nos artigos 129 da CLT, na Lei nº 

4.090, de 13 de julho de 1962, e no inciso XVII, artigo 7º da Constituição Federal. A 

regra geral de sua aplicação, prevista no artigo 146 e na Lei que regulamenta o 

décimo terceiro, e o cálculo dele deve ser feito na proporção de 1/12 avos da 

remuneração normalmente recebida, permitindo o cálculo de um ano cheio ou 

proporcionalmente aos meses trabalhados. Inclui-se nessa regra que fração igual ou 

superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral, para os efeitos de 

apuração das referidas verbas (BRASIL, 1943; 1962). 
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Do exposto, constata-se que a regra geral para apurar os valores relativos a 

férias e décimo terceiro baseia-se em meses (1/12), considerando mês cheio 

trabalho igual ou superior a 15 dias. A Lei nº 11.718/08, por sua vez, estabelece que 

os cálculos devam se dar em dias. São duas regras diferentes. Resta saber se o 

cálculo, em dias, chegará a um valor menor que o cálculo em mês (BRASIL, 2008). 

Para verificar a existência de possíveis perdas para o trabalhador, no cálculo 

diário, será necessário um exercício hipotético, que se passa a descrever. Um 

trabalhador contratado para laborar em atividades de curta duração por vinte dias, 

recebendo um valor diário de R$ 40,00, caso trabalhasse o mês inteiro teria uma 

remuneração mensal de R$ 1.200,00; valor este superior ao salário mínimo. Quanto 

esse trabalhador receberia a título de verbas proporcionais relativas a férias, 1/3 

constitucional, e décimo terceiro salário proporcional e quanto um trabalhador 

contratado por outra forma contratual teria direito a receber? 

Primeiro, calcular-se-á o direito às referidas verbas proporcionais do 

trabalhador contratado pela regra geral. A remuneração de R$ 1.200,00 será a base 

de cálculo utilizada, conforme tabela abaixo: 

 

Figura – Cálculo hipotético - perdas de direitos nos termos da Lei 11.718/08 

Contratação Remuneração 
base 

Cálculo Sub total Total 

Regra geral R$ 1.200,00 R$1.200,00/12meses R$ 100,00 x 1/mês R$ 100,00 

Curta duração R$ 1.200,00 R$1.200,00/365dias  R$3,29/dia x 20/dias R$ 65,80 

Fonte: O autor. 

 

Seguindo este esforço hipotético de demonstração, é possível afirmar que a 

regra de cálculo diário, aplicada às verbas proporcionais, prejudica os trabalhadores 

rurais em atividades de curta duração, com pagamento menor de R$ 34,20 ou 

34,2%. Esse resultado justifica as reclamações da ANPT (2007), dos auditores 

fiscais do MTE (CONTAG, 2008c) e da Anamatra (2008), que previam a 

possibilidade de prejuízos ao trabalhador rural, não garantindo a este os mesmos 

valores devidos a um trabalhador contratado pela regra geral.  

A pergunta que se faz é: esse problema pode ser superado ou não? Na 

possibilidade de ser superado, qual é o caminho e o seu embasamento? Em busca 

de resposta a esses questionamentos, as pesquisas iniciais já revelam que o 
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contrato de curta duração pressupõe a existência de normas distintas, 

estabelecendo regras diferentes para uma mesma realidade, como é o caso da 

regra geral para os cálculos das verbas proporcionais e a regra específica da Lei 

nº11.718/08. No primeiro caso, o cálculo se faz em 1/12 avos sobre a última 

remuneração e no segundo caso, o cálculo é feito em 1/365 avos sobre a última 

remuneração. A aplicação dessa última regra, em comparação à regra geral, resulta 

em prejuízos na base de 34,2% ao trabalhador, conforme caso hipotético acima 

descrito, quando o tempo do contrato ultrapassa a 14 dias(BRASIL, 2008). 

O Direito do Trabalho se orienta por princípios capazes de resolver conflitos 

de regras estabelecidas por lei. Para analisar a questão tomar-se-á o princípio da 

proteção do hipossuficiente, o trabalhador, que individualmente é a parte fragilizada 

na relação de trabalho. Este princípio, segundo Delgado (2009), desdobra-se em 

três outros princípios: in dubio pro operário, o princípio da norma mais favorável e o 

princípio da condição mais benéfica.  

Para Delgado (2009), o princípio da proteção do hipossuficiente na relação de 

trabalho busca equilibrar a disparidade socioeconômica e de poder entre empregado 

e empregador, protegendo o trabalhador de possíveis desmandos e excessos 

cometidos pelo patrão, ou dirimindo conflitos de regras advindas de leis, de 

instrumentos de negociação coletiva e de contratos individuais que possam lesar o 

trabalhador. O princípio da norma mais favorável permite a escolha de uma das 

normas em conflito, desde que esta seja mais favorável ao trabalhador, bem como 

se obriga que a interpretação do operador jurídico, ante um conflito de regras, 

escolha aquela que beneficiará o trabalhador. Completa Delgado (2009) que a 

escolha de aplicação de uma norma não poderá se dar de forma casuística, mas 

terá que haver um enfoque global visando não perder o caráter sistêmico da ordem 

jurídica e os sentidos lógico e teleológico básicos necessários ao Direito. 

Seguindo a orientação de Delgado (2009) para a escolha da norma e regra a 

ser aplicada, é preciso verificar se a aplicação da regra geral de cálculo das verbas 

proporcionais, 1/12 avos sobre a última remuneração, traria ganhos ao trabalhador, 

contratado por curta duração, por até quatorze dias, comparado à contratação por 

curta duração com o mesmo período. Seguem-se os cálculos de um caso hipotético 

de contratação de 14 dias. 
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Figura - Cálculo hipotético com acréscimos de direitos com a Lei nº 11.718/08 

Contratação Remuneração 
base 

Cálculo Sub total Total 

Regra geral R$ 1.200,00 R$1.200,00/12meses R$ 100,00 x 0/mês R$ 00,00 

Curta duração R$ 1.200,00 R$1.200,00/365/dias R$3,29/diax14/dias R$ 42,06 

Fonte: o autor. 

 

Como se constata, caso se aplique a regra geral na elaboração de cálculos de 

verbas trabalhistas proporcionais, o trabalhador teria prejuízos numa contratação 

com prazo igual ou menor que 14 dias. Já pela aplicação da regra específica, 

baseada na Lei nº 11.718/2008, o trabalhador receberá um valor proporcional aos 

dias trabalhados. Portanto, nesse caso a regra geral gera prejuízos ao trabalhador, 

enquanto a outra acrescenta direitos até então inexistentes, incluindo uma gama de 

trabalhadores que laboram nessas atividades, na lógica do princípio da proteção. 

Heinen (1996) informa que existem muitos contratos nas colheitas do tomate 

e do milho doce, com até 14 dias de contrato. Em Ituporanga/SC, segundo 

informações de dirigentes sindicais daquele estado, os contratos de colheita da 

cebola, dificilmente chegam a 15 dias. A questão é: aplicadas isoladamente, as duas 

regras poderão gerar prejuízos ou não ao trabalhador, dependendo do tempo do 

contrato, pois naqueles contratos com duração igual ou superior a 15 dias, a 

contratação específica gera prejuízos; nos contratos iguais ou inferiores a 14 dias, a 

aplicação da regra geral prejudica o trabalhador. Em obediência ao princípio da 

proteção do trabalhador, é possível afirmar que o operador do direito deverá aplicar 

a regra específica, de 1/365 avos, sobre o valor equivalente a um mês de salário, 

nos contratos de até 14 dias, e não estará ferindo o sistema maior, que se baseia na 

proporcionalidade das verbas trabalhistas ao tempo trabalhado, acrescentando 

direitos e não causando prejuízos ao trabalhador. 

Já nos contratos acima de 14 dias, dever-se-á aplicar a regra geral, de 1/12 

avos sobre a remuneração relativa a um mês de trabalho, para evitar que o 

trabalhador sofra perdas, como demonstrado no primeiro exemplo hipotético. Utiliza-

se, no caso, de uma interpretação principiológica, considerando que os princípios da 

proteção do trabalhador e, consequentemente, da aplicação da norma mais 
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benéfica, estariam sendo observados e a regra da proporcionalidade das verbas 

trabalhistas, ao tempo trabalhado, sendo respeitada. 

Esta conclusão lógica leva à compreensão de que se aplicará as duas regras: 

a específica para o caso específico, até 14 dias de contratação, tendo como 

fundamentação legal a Lei nº 11.718/08; e a regra geral, de 15 ou mais dias de 

contratação, quando o trabalhador rural em atividades de curta duração se iguala 

aos trabalhadores rurais em regime de contratação permanente. É quando se deve 

empregar as determinações da CLT, da Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e do 

inciso XVII, artigo 7º da Constituição Federal (BRASIL, 1943; 1962; 1988b; 2008). 

Mas também, dever-se-á aplicar uma regra mista, geral e específica, quando 

o contrato perdurar por 44 dias, ou seja, nos primeiros 30 dias as verbas trabalhistas 

proporcionais serão calculadas pela regra geral, 1/12 avos; já os outros 14 dias 

serão regidos pela regra específica estabelecida pela Lei nº 11.718/2008. Também 

aqui o sistema como um todo está mantido. Isto é, a proporcionalidade das verbas 

trabalhistas ao tempo trabalhado, sem macular o princípio da proteção e respeitando 

a inovação trazida pelo contrato de curta duração, que é a garantia de recebimento 

pelo trabalhador de valores proporcionais aos seus dias trabalhados, mesmo quando 

não chegam a 15 dias trabalhados (BRASIL, 2008). 

A Convenção Coletiva de Trabalho Rural de Santa Catarina (BRASIL, 2015a), 

em sua cláusula dezoito, autoriza o contrato de curta duração, e já incorporou a 

regra mista de cálculo de verbas rescisórias proporcionais, com a seguinte redação: 

 

§ 3º - Para fins de cálculo da rescisão, define-se a seguinte regra: até 
quatorze dias de trabalho, o cálculo por dia, e, após o 15º dia, o cálculo de 
rescisão padrão, descrito na CLT. 

 

Com base no estabelecido no artigo, os trabalhadores que estão sendo 

contratados por curta duração, no estado de Santa Catarina, já estão se 

beneficiando da aplicação da regra mista e da interpretação mais favorável ao 

empregado, conforme o princípio da proteção presente no Direito do Trabalho. 

O último ponto levantado pelas entidades que discordaram da MP nº 410/07 

e, posteriormente, arrefeceram com as disposições contidas na Lei nº 11.718/08, 

mas que permaneceu, como preocupação, inclusive da Contag, a dificuldade de 

formalizar contratações tão efêmeras, ante mecanismos tão complexos. Essa 



105 

 

questão será abordada em subitem próprio, devido à sua importância no combate à 

informalidade (BRASIL, 2008).  

É oportuno trazer à tona a disputa entre Contag e CNA; o confronto ocorreu 

dentro do processo legislativo de normatização do contrato de curta duração. A CNA 

(2008) trabalhou no Senado para impedir a exigência de autorização por negociação 

coletiva de trabalho como pré-requisito para a dispensa de assinatura de carteira. 

Esse tema já estava superado em Goiás, mas voltou ao debate em âmbito nacional, 

ao que o patronato rural impôs resistência, pois, em nome da chamada simplificação 

contratual, não queria controle algum sobre a referida contratação. Contudo, os 

trabalhadores rurais, de posse de 1,5 milhão de assinaturas e se fazendo presentes 

nas votações, conseguiram que a dispensa de anotação de carteira de trabalho, 

somente ocorresse mediante autorização de negociação coletiva de trabalho. Depois 

dessa vitória dos trabalhadores, o setor patronal não se interessou mais pelo tema. 

 

3.3 A luta pela simplificação do ato de contratar 

 

A Lei nº 11.718/2008 buscou assegurar, no contrato de curta duração, todos 

os direitos já garantidos ao conjunto dos trabalhadores, com exceção da dispensa 

de anotação da CTPS, no caso de autorização de negociação coletiva de trabalho, e 

definiu que todos os mecanismos e procedimentos de formalização já existentes, 

nos órgãos públicos, fossem aplicados a esse contrato (BRASIL, 2008). 

A manutenção dos mesmos procedimentos de formalização, como a 

utilização de GFIP, GPS e Rais, significou um paradoxo, pois ao mesmo tempo em 

que garantiu direitos, também dificultou a contratação por curta duração, 

confrontando a desproporcionalidade da burocracia dos referidos instrumentos em 

relação à natureza efêmera desse contrato. O que deveria ser um procedimento 

rápido e simples passa a ser um entrave por sua inadequação ao que a realidade 

exigia. 

Antes, porém, de avançar na análise dos procedimentos e mecanismos de 

contratação, faz-se necessário retomar a questão da informalidade, que se perpetua 

nas relações de trabalho do campo brasileiro. O Dieese (2014) constatou que essa 

informalidade/ilegalidade, no trabalho rural, está atualmente em 59,4%, de um 

horizonte de 4.059.507 milhões de trabalhadores, enquanto no meio urbano a 
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informalidade não chega a 30%. Em 2009 a informalidade das contratações de 

assalariados rurais era de 64,5% de 4,813 milhões de trabalhadores. Entende-se 

que a queda na informalidade rural, de 2009 a 2013, mais que por outras razões, 

pode ser explicada pelo deslocamento dos trabalhadores rurais para outros setores 

– 753.493 trabalhadores abandonaram a agricultura nesse período – que pelo 

avanço da formalização. 

A informalidade está estreitamente vinculada ao trabalho temporário, 

conforme considera o Dieese (2014). O trabalho temporário no campo do Brasil, em 

2013, representou 31,9%, ou seja, 1.294.864 trabalhadores estavam nessa 

condição. Enquanto a formalização das relações de trabalho entre os trabalhadores 

permanentes foi de 90,5%, entre os trabalhadores em atividades temporárias, foi de 

apenas 9,5%. Considerando somente os trabalhadores temporários, que totalizaram 

1.294.864 indivíduos, tem-se que 1.137.864 deles, ou seja, 87,7% laboram na 

informalidade. 

Os trabalhadores em atividades de curta duração, no campo brasileiro, fazem 

parte deste universo de trabalhadores em atividades temporárias, mais 

precisamente dos 87,7% que estão na informalidade. Isso ocorre porque o contrato 

de curta duração ainda não é utilizado massivamente. E não o é devido a três 

fatores: a cultura de não se formalizar trabalhadores rurais, principalmente na 

atividade de curtíssimo prazo, já abordada nos capítulos anteriores; o aumento nos 

lucros do produtor e a ausência de mecanismos mais céleres e simplificados para 

viabilizar a formalização desses contratos. 

Ainda não é possível precisar quantos trabalhadores rurais em atividades 

temporárias estão sendo contratados para as atividades de curta duração. No 

entanto, Maia e Pinto (2015) consideram que os dados do Censo 2006 oferecem 

informações acerca do tempo das contratações realizadas pelos domicílios rurais 

que ajudam a dimensionar o quantitativo desses trabalhadores. Os dados indicam 

que 56,87% dos domicílios rurais já faziam uso da contratação de mão de obra até 

60 diárias/ano, chegando a 80,43% de estabelecimentos rurais, quando se inclui as 

contratações de 60 a 180 diárias/ano. 

O tempo do contrato de curta duração é de até dois meses de trabalho, 

pressupondo-se, assim, que 56,87% dos estabelecimentos rurais fazem uso dessa 

contratação, e que o contrato de safra é utilizado por 1.226.093 estabelecimentos, 

representando 23,56%, ou seja, são contratações que vão de 60 a 180 dias. 
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Conclui-se que o trabalho temporário, em 2013, atingiu a aproximadamente 1,2 

milhão de trabalhadores rurais, que 56,87% dos domicílios rurais fazem uso da 

contratação de curta duração, de até dois meses de trabalho/ano, e que quase a 

totalidade destes trabalhadores está na informalidade.  

A informalidade/ilegalidade nas relações de trabalho, no campo brasileiro, 

justifica a busca de alternativas dos trabalhadores rurais e suas organizações, 

principalmente para aqueles do trabalho temporário e, especificamente, dos que 

atuam em atividades de curta duração. A luta pela regulamentação do contrato de 

curta duração constituiu um processo de construção de mecanismos para se garantir 

direitos, iniciado em Goiás, mediante contratos coletivos de trabalho, e ganhou 

amplitude nacional pela ação da Contag e suas Federações, as quais mobilizaram 

1,5 milhão de pessoas para manifestar seu apoio à edição de uma lei que criasse 

regras necessárias, em vista do combate à informalidade/ilegalidade no campo 

brasileiro.  

A Lei nº 11.718/2008 foi o instrumento legal que trouxe ao mundo jurídico um 

discurso mesclado de interesses dos trabalhadores e dos empregadores, uma vez 

que estes, dialeticamente, fundiram-se na experiência de Goiás, ganhando 

elementos novos trazidos por outros atores políticos, como a ANPT e Anamatra 

(BRASIL, 2008). Ocorre que a Lei, ao ser aplicada, não produziu os resultados 

esperados pelos trabalhadores. A experiência de aplicação da referida Lei iniciou-se 

em Santa Catarina, com a pactuação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 

2009/2010, firmada entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura e a 

Federação da Agricultura daquele estado, conforme banco de dados do STF 

(BRASIL, 2009). Nesse instrumento, a Cláusula de nº 27 dispunha sobre o contrato 

de curta duração, com a seguinte redação: “O produtor rural pessoa física, 

proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, poderá contratar 

trabalhador rural por no máximo dois meses, em conformidade com a Lei nº 

11.718/08”. 

 

§ 1º: O produtor rural pessoa física deverá realizar a rescisão deste contrato 
junto ao sindicato profissional, podendo o empregador ser acompanhado do 
sindicato dos produtores rurais. (Destaque nosso). 
 
§ 2º: Será assegurado ao empregado rural o pagamento do descanso 
semanal remunerado, bem como sua inscrição no GFIP. 
§ 3º: O piso salarial mínimo, referente a diária, para o contrato de curta 
duração, será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
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§ 4º: No anexo desta Convenção Coletiva, consta o Modelo de Contrato e 
Recibo de Rescisão do contrato de curta duração, bem como instrução de 
utilização do Sisind. (BRASIL, 2008). 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho autorizou os produtores rurais a contratar 

por curta duração, nos termos da Lei nº 11.718/08, acrescentando a obrigatoriedade 

da rescisão do contrato se dar no Sindicato da categoria profissional, da inscrição do 

trabalhador na GFIP, estabelecendo o valor da diária, fornecendo o modelo de 

contrato e recibos a serem utilizados, bem como o programa de computador Sistema 

de Indicadores de Desempenho (Sisind), para a elaboração dos cálculos (BRASIL, 

2008). 

Modelos de contratos e recibos já foram instrumentos inovadores, em vista de 

dar efetividade à Lei, bem como o programa Sisind – Sistema de Sindicatos, onde foi 

alojado o programa de cálculos rescisórios para o contrato de curta duração 

(FETAESC, 2013). A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares do Estado de Santa Catarina (Fetaesc) decidiu construir esse 

programa devido às dificuldades de se fazer cálculos trabalhistas diários, como o 

repouso semanal remunerado proporcional aos dias trabalhados e as verbas, como 

férias e décimo terceiro proporcionais. Todos os anos, após 2009, a Fetaesc 

continuou celebrando a referida CCT e autorizando a contratação por curta duração 

sem anotação da CTPS, desde que cumpridas as exigências da Lei e das 

negociações coletivas pactuadas (BRASIL, 2013a). 

Como se observa, a Lei nº 11.718/08, por si só, não bastava para dar conta 

da realidade da contratação de curta duração, e a Fetaesc enfrentou dificuldades 

para a aplicação da Lei, fundamentalmente, no que se refere aos mecanismos de 

formalização da relação de trabalho, nos órgãos governamentais (BRASIL, 2008). 

Em 2010, o Dieese incorporou a experiência da Fetaesc, de aplicação do contrato 

de curta duração, em seu Projeto de Redução da Informalidade, por meio do Diálogo 

Social, o que potencializou o debate sobre a necessidade de simplificação dos 

mecanismos de formalização dos contratos de curta duração, mediante novos 

debates com o Executivo e o Legislativo Federais (DIEESE, 2010b). 

O Projeto Redução da Informalidade, por meio do Diálogo Social pactuado em 

2009, pelo Dieese e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) teve como 

objetivo promover ações coordenadas que favorecessem a formalização por meio do 
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Diálogo Social, articulando um sistema de redes de organizações locais, em nível 

nacional e na América Latina. O primeiro passo se deu com a mobilização dos 

atores sociais para diagnosticar setores com elevado nível de informalidade Foram 

levantadas e identificadas soluções de enfrentamento da informalidade em quatro 

setores: o de confecção no polo do agreste pernambucano, do comércio em Porto 

Alegre/RS, da construção civil em Curitiba/PR e do agronegócio em Morrinhos; 

posteriormente, foi incluído o Piloto de Ituporanga, na cultura da cebola (DIEESE, 

2010). 

Em outubro de 2010, aconteceu a primeira Oficina do Projeto de Redução da 

Informalidade em Ituporanga/SC, reunindo o Dieese, Ministério da Previdência 

Social (MPS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Associação dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal (Anfip), a Contag e representantes dos trabalhadores, 

dos governos municipais da região e dos produtores rurais familiares, com o objetivo 

de apresentar o projeto e iniciar o diagnóstico das principais necessidades e ações, 

para o enfrentamento da informalidade naquela região, especificamente sobre a 

regularização do contrato por curta duração (DIEESE, 2010a). 

Nessa oficina, Joãozinho Altoff, então diretor da Fetaesc, apresentou o 

programa de computador desenvolvido para elaboração dos cálculos rescisórios do 

contrato de curta duração e recebeu inúmeras sugestões da Superintendência 

Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, para adequá-los às exigências da 

Lei. 

Em seguida, o Dieese (2010b) apresentou diagnóstico da realidade do 

emprego em Ituporanga/SC, com dados de 2008, constatando que o meio rural 

respondia por 22,5% dos domicílios, com uma relação de 5,1 habitantes por 

emprego formal. Em 2010, a agropecuária tinha salário médio de R$ 715,89. Para o 

Departamento, este piso já refletia a Lei Complementar nº 459/2006 (BRASIL, 2009), 

que estipulou o piso estadual, e pelo fato de a Fetaesc balizar as negociações 

coletivas de trabalho pelo piso estadual (SC, 2009). 

O Dieese (2012) completou o diagnóstico trazendo as seguintes informações: 

o Piloto abrangia oito municípios no entorno de Ituporanga, a região era uma das 

maiores produtoras de cebola do país, oferecendo o equivalente a 10% do produto e 

havia a predominância de estabelecimentos da agricultura familiar, significando 

93,3% dos imóveis rurais do município. Também trazia a informação de que a quase 

totalidade do trabalho era temporário de curta duração, ou seja, 95,6% dos contratos 
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eram de até 60 dias/ano e que na região de Ituporanga, em 2006, havia 4.382 

pessoas ocupadas, mas na Rais daquele mesmo ano, somente 131 pessoas 

estavam com cadastro ativo, demonstrando o tamanho da informalidade no setor. 

Indicava também que a contratação era maior na época de plantio, no período de 

2008 a 2011. 

Segundo avaliação do Dieese (2014a), houve aumento de 80% na 

formalização dos contratos de trabalho de curta duração no período de 

desenvolvimento do Projeto, considerando que a articulação dos atores envolvidos 

contribuiu na criação das condições para que isto ocorresse. O Comitê Executivo 

escutou reclames dos produtores, trabalhadores, sindicatos e da Fetaesc sobre a 

dificuldade para realizar a formalização dos contratos de curta duração, devido ao 

descompasso entre os instrumentos e mecanismos utilizados para formalizá-los nos 

órgãos públicos, ante a realidade de contratações de poucos dias. Esse movimento 

mostrou a necessidade de se iniciar um processo de simplificação dos instrumentos 

e dos procedimentos. E isso resultou na instituição do Grupo de Trabalho (GT) por 

intermédio da Portaria Interministerial nº 491, de 10 de agosto de 2011(BRASIL, 

2011a). 

No dia 20 de março de 2012, a Contag (2012) promoveu a 1ª Mobilização 

Nacional dos Assalariados e Assalariadas Rurais, reunindo cinco mil trabalhadores 

rurais em Brasília, para reivindicar melhores condições de vida e trabalho, pela 

construção de políticas públicas, emprego e renda, garantia de postos de trabalho 

em virtude da mecanização, segurança e saúde, o fim do trabalho escravo e o 

combate à informalidade. A ONG Repórter Brasil (2012) divulgou a pauta da 1ª 

Mobilização dos Assalariados e Assalariadas Rurais do Brasil, que teve como um 

dos seus itens da pauta a reivindicação de Medida Provisória, em vista da 

simplificação na formalização dos contratos rurais de curta duração. A redação da 

pauta foi a seguinte: 

 

Encaminhar ao Congresso Nacional proposta de Medida Provisória 
instituindo o sistema de declaração unificada, em substituição a GFIP e 
outras declarações existentes, que simplifica a formalização dos contratos 
de trabalho rural de curta duração previsto na Lei n.º11.718/2008. 

 

Nesse sentido, o GT construiu a proposta de simplificação em vista de 

alteração legal, orientando-se pelo discurso presente na reivindicação da 



111 

 

Mobilização dos Assalariados, que foi absorvido pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro 

de 2013. Dessa forma, tornava-se possível a simplificação dos mecanismos de 

contratação de mão de obra nas atividades de curta duração, ou seja, as 

informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base 

de cálculo e aos valores das contribuições previdenciárias e ao FGTS devidas, bem 

como outras informações de interesse da Receita Federal, do MPS, do MTE, do 

Conselho Curador do FGTS. Essas informações deveriam ocorrer por meio de 

sistema eletrônico, com entrada única de dados, e documento único de arrecadação, 

competindo aos dois Ministérios citados, dispor sobre a implementação da norma 

(BRASIL, 2013). 

A página do eSocial, à época, informou que estava sendo desenvolvido o 

sistema para unificar o envio das informações do empregador para o Governo 

Federal, conforme o dispõe a Lei nº 12.873/2013. Informou ainda que os outros 

produtores rurais também seriam abrangidos pelo eSocial (BRASIL, 2014 e 2013). É 

importante esclarecer que, a despeito do informado naquele momento, a Lei 

continua aguardando regulamentação, e os agricultores familiares continuam usando 

os mesmo canais para envio de informações. 

A simplificação da forma disposta nessa Lei não significou renúncia de 

nenhuma informação necessária à formalização do contrato. Apenas reduziu de 

duas guias (GFIP e GPS) para uma, de duas datas (7 e 20) para uma (7) de cada 

mês, como limite ao recolhimento do FGTS e INSS, além de reduzir as declarações 

relativas à Rais, ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e 

outras em uma só, pois quando forem lançadas as informações contidas em guia 

única, o sistema abastecerá todos os bancos de dados, afins, do Governo Federal. É 

simplificar as informações, sem perder a função de cada uma delas. 

 

3.4 A especificidade do campo e a garantia dos direitos trabalhistas 

 

Este estudo iniciou mostrando a formação do trabalho rural nas atividades 

agrárias, a luta dos trabalhadores rurais por direitos e de resistência às investidas do 

patronato rural e, igualmente, do Estado para anular as conquistas trabalhistas ou 

impedir sua efetivação. A igualdade de direitos para trabalhadores urbanos e rurais, 
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trazidos pela Constituição Federal de 1988, está sendo minada constantemente pelo 

patronato rural, sob a alegação de especificidade do trabalho rural. 

A produção agrária sofre condicionantes produzidas pela ação da natureza, 

isso é notório, mas essas condicionantes são amenizadas pelo uso das inovações 

tecnológicas, tais como a mecanização e a utilização de agrotóxico, que resultam na 

substituição da mão de obra ou na precarização dela. 

A herança cultural de desvalorização do serviço despendido pelo trabalhador 

rural exige maior atenção, haja vista que a experiência do trabalho escravo, como 

sinônimo de trabalho na agricultura, deixou suas marcas. No colonato, segundo 

Martins (1983), o trabalhador recebia um salário equivalente a pouco menos da 

metade do salário de um operário de fábrica, deveria completar a renda com seu 

próprio trabalho, na produção de gêneros de subsistência. Essa realidade perdurou 

na história do país. O Estatuto do Trabalhador Rural, um diploma legal que 

reconheceu a especificidade do trabalho rural no país, também previu a 

possibilidade do recebimento de salário e do trabalhador fazer o plantio de lavouras, 

intercalando-a com produtos de subsistência.  

A Lei nº 5.889/73, ainda em vigor, prevê a possibilidade de se combinar 

trabalho assalariado com produção autônoma efetivada pelo próprio trabalhador. Isto 

não é comum no meio urbano. A desvalorização do serviço do empregado rural 

ainda o diferencia do trabalhador urbano; prova disso é que, em 2013, o salário 

médio do assalariado rural representava 54,2% do recebido pelo trabalhador urbano. 

Esse número piora ainda mais quando o assalariado rural está na informalidade, 

pois a sua remuneração média cai para 39,3% em relação à remuneração do urbano 

(DIEESE, 2014).  

Os números aqui apresentados; a existência de trabalho escravo; o êxodo 

rural contínuo; a alta informalidade nas relações de trabalho do campo; a baixíssima 

fiscalização do Ministério do Trabalho; a ausência de políticas públicas para esses 

trabalhadores e o anonimato deles, vivendo em péssimas condições nas periferias 

das cidades; e a morte de inúmeros assalariados rurais em acidentes de trânsitos, 

por precariedade ou inadequação de veículos são dados que demonstram a 

necessidade de um olhar protetor e diferenciado para esse assalariado.  

Os impactos negativos produzidos pela sazonalidade nas relações de 

trabalho do campo não são os mesmos que afetam as atividades da produção 

agrária. O problema é que, em nome da sazonalidade, o patronato rural transfere 
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para o trabalhador o risco da atividade empresarial, que é uma obrigação legal do 

empregador. 

A luta dos trabalhadores rurais tem demonstrado, ao longo da história do país, 

que a especificidade do trabalho rural não pode ser usada como motivo para negar 

direitos trabalhistas. Mas, não é isso que pensa o patronato rural, representado 

atualmente por duas de suas organizações: a Confederação Nacional da Agricultura 

(CNA, 2012) e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag, 2012 e 2014), que 

expressaram, textualmente, para onde querem levar o trabalho rural, colocando 

desafios aos trabalhadores do campo, impondo a eles a perspectiva de travar uma 

luta de resistência pela garantia de direitos já conquistados. 

 

3.5 Propostas da CNA (2014) apresentadas aos presidenciáveis 

 

A CNA (2014) lançou uma carta aberta aos candidatos à Presidência da 

República daquele mesmo ano. Na carta, a entidade define um capítulo sobre o 

trabalho rural e exige dos candidatos compromisso com as reivindicações abaixo: 

1. Alteração do conceito de trabalho escravo, conforme descrito no Projeto de 

Lei do Senado (PLS) nº 432/2013, o qual dispõe expressamente que irregularidades 

trabalhistas como jornada exaustiva, trabalho extenuante e o trabalho sem 

remuneração não mais poderão ser elementos caracterizadores de trabalho escravo, 

conforme Parecer do Senador Romero Jucá, aprovado na Comissão Mista da 

Câmara e Senado Federal (BRASIL, 2014a). 

O caput do §1° do Parecer exige a ocorrência de um dos elementos 

existentes em seus incisos para caracterizar trabalho escravo. O inciso I desse 

parágrafo dispõe que: “a submissão a trabalho forçado, exigido sob ameaça de 

punição, com uso de coação ou com restrição da liberdade pessoal”. O que significa 

dizer que o trabalho forçado, somente poderia ser considerado trabalho escravo, se 

exigido sob ameaça, coação ou restrição de liberdade. O inciso, pois, descaracteriza 

a maior parte do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, enquanto tal. 

2. Revisão da Norma Regulamentadora (NR) 31, que normatiza o trabalho 

rural nos aspectos de saúde e segurança no trabalho. A NR 31 é uma norma de 

proteção à saúde e à segurança do trabalho, elaborada em conjunto com o setor 

patronal rural, inclusive com a CNA, e atende à especificidade do campo. Importante 
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destacar que, até hoje, a entidade continua insistindo na manutenção dessa 

proposta que, se aprovada, aumentará os riscos e precarizará as medidas protetivas 

do assalariado rural. 

3. Ponto eletrônico – Revisão das normas para permitir a ampliação das 

formas de controle da jornada de trabalho, o uso compartilhado e a mobilidade do 

equipamento para registro do ponto eletrônico. O ponto eletrônico aumenta o 

controle sobre a jornada do trabalhador, emitindo comprovante de ponto e 

garantindo o recebimento de extrajornada.  

4. Regulamentação da terceirização. 

5. Alteração no conceito de horas in itinere. Da análise da justificativa 

apresentada, depreende-se que a reivindicação é para o fim da hora de percurso, 

com a alegação de que o proprietário rural já arca com os custos do transporte. O 

fim da hora in itinere significaria transferir ao trabalhador a ausência de transporte 

público e o risco da atividade econômica, uma vez que não cabe ao trabalhador 

esse ônus.  

O artigo 2º da CLT reza: “Considera-se empregador a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige 

a prestação pessoal de serviço” (BRASIL, 1943). Nas propostas da CNA, havia 

sempre a justificativa de que a legislação trabalhista deve respeitar a especificidade 

do campo. A necessidade de transportar trabalhador da cidade ao campo e a 

ausência de transporte público são partes da especificidade do campo.  

6. Revogação do caput do artigo 14 da lei n° 5.889/73, para impedir o 

pagamento de indenização do contrato de safra, quando encerrado antes do término 

previsto ou do fim da safra. Com isso, quer-se revogar também o precedente 

administrativo 65 do MTE.  

Dispõe o caput do referido artigo:  

 

Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a título de 
indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um 
doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 
(quatorze) dias. (BRASIL, 1973) 

 

Delgado (2009) considera que a multa, prevista no caput do artigo 14 da Lei 

nº 5.889/73, não se confunde com o FGTS e que o saque deste não prejudica a 

indenização especial do contrato de safra (BRASIL, 1973). Apesar de haver 
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divergências, mas a jurisprudência também compreende que o pagamento do FGTS 

não exclui a multa prevista no artigo 14 da Lei n° 5.889/73 e que ambos não são 

incompatíveis entre si, considerando que a referida multa por quebra de contrato 

unilateral foi recepcionada pela Constituição Federal (BRASIL, 2016). 

Como se pode constatar, todas as propostas da CNA (2014) relativas ao 

trabalho rural visavam desregulamentar e retirar direitos dos trabalhadores. Em 

outras palavras, a perspectiva continuava sendo a de precarizar, ainda mais, as 

condições de trabalho no campo. A CNA (2014) também pretendeu atacar os 

direitos dos indígenas, com a proposta de retirar da Fundação Nacional do Índio 

(Funai) o direito de demarcação de terras desses povos, e ainda exigiu dos 

presidenciáveis, de quem fosse eleito, um compromisso de repressão às invasões 

de terras pelos indígenas. A entidade estabeleceu como meta modificar a legislação 

que regulamenta o reconhecimento das terras dos quilombolas, alegando 

insegurança jurídica e arbitrariedade. 

Quanto ao processo de regularização fundiária na Amazônia, a CNA (2014) 

reivindicou dos candidatos e, para quem fosse eleito, que fosse acelerado o 

Programa Terra Legal, criado pela Lei nº 11.952/2009, regularizando as ocupações 

de terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, com a criação 

de novo sistema de ratificação, alienações e concessões de terras públicas federais 

e estaduais, inclusive de terras devolutas. Na questão ambiental, a CNA (2014) 

atacou a regularização de unidades de conservação, propondo apenas terminar as 

já iniciadas, alegando insegurança jurídica. Propôs ainda compartilhar a gestão 

ambiental pelos ministérios, cujas ações envolviam questões ambientais, 

substituindo o sistema de comando e controle por um novo sistema de gestão 

ambiental. 

 

3.6 Propostas da Abag definidas em seu congresso de 2014 

 

A Abag (2014) embasou suas propostas em cinco princípios: o 

desenvolvimento sustentável, a competitividade do agronegócio, a orientação da 

produção, tendo em vista os mercados, a segurança jurídica e a governança 

institucional. 
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O primeiro princípio definido foi o desenvolvimento sustentável, focado na 

segurança alimentar e nutricional e de saúde humana, orientando o agronegócio em 

três vértices: o econômico, o social e o ambiental.  

O primeiro vértice da sustentabilidade precisa ser econômico, com a 

finalidade de garantir rentabilidade para o agricultor, visando a continuidade de 

incorporação de tecnologias mais eficientes na produção, aumentando a produção e 

garantindo o abastecimento das famílias brasileiras, e de ampliar as exportações e o 

saldo da balança comercial. Outras finalidades da sustentabilidade econômica: 

incorporar os produtores de baixa renda aos mercados e elevar o bem-estar de suas 

famílias e interiorizar o desenvolvimento nacional, ocupando efetivamente o território 

nacional com vistas à segurança nacional, ocupando o espaço rural e sendo apoio 

às cidades do interior em seu entorno. 

O segundo vértice do desenvolvimento é o da sustentabilidade social. A Abag 

(2014) estimou que 27 milhões de pessoas estivessem empregadas nas cadeias 

produtivas do agronegócio no país, e, para manter tais empregos, diretos e indiretos, 

precisa realizar treinamentos massivos e a qualificação dessa mão de obra, 

considerando a mecanização, a automação e outras mudanças no processo 

produtivo. Manter os empregos é a forma para reduzir as migrações do campo e 

minimizar os impactos negativos sobre a segurança alimentar e os serviços públicos. 

O terceiro vértice é o da sustentabilidade ambiental, que significa adotar boas 

práticas de produção agropecuária e agroindustrial, preservando os recursos 

naturais para as próximas gerações, na perspectiva estabelecida pelo Código 

Florestal vigente. A Abag (2014) considerou que 214 milhões de hectares 

estivessem disponíveis para a produção agropecuária, e mais 106 milhões fossem 

de reservas legais vinculados à área produtiva, o que tornava os produtores rurais 

responsáveis por grande parte da conservação dos recursos naturais do Brasil. A 

utilização de tecnologias disponíveis e capazes de uma produção com segurança 

ambiental depende de novos rearranjos produtivos, liberando áreas de pastagem 

para a produção vegetal, sem perder a eficiência produtiva da pecuária.  

O segundo princípio da Abag (2014) foi a competitividade do agronegócio, 

capaz de garantir o abastecimento do mercado interno e das exportações. Mas, 

considerou que para a continuidade desse crescimento competitivo seria necessário 

que o Estado lançasse novas bases de políticas capazes de dar sustentação para 

que se tivesse um planejamento com visão de futuro, baseado na gestão e na 
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meritocracia. Investir em infraestrutura e logística, com a finalidade de diminuir as 

perdas do produtor no armazenamento e no custo do transporte, significaria 

aumento de competitividade do produtor em nível internacional, resultando em mais 

ganho para o produtor. O Estado deveria continuar investindo na pesquisa e na 

inovação tecnológica, como na Biotecnologia, na Nanotecnologia e na Química, 

assim como na estrutura sanitária, visando diminuir os impactos de epidemias, para 

garantir a presença no mercado internacional. 

O terceiro princípio da Abag (2014) é a orientação da produção, tendo em 

vista os mercados, procurando agregar valor, verticalizar as cadeias produtivas, 

adotar a descarbonização da produção, utilizar eficientemente os recursos naturais e 

fazer inclusão social. Junto com essas iniciativas, precisa-se destacar as 

negociações do Mercosul, nas áreas sanitárias e fitossanitárias. 

O quarto princípio da Abag (2014) foi a segurança jurídica, baseada na 

economia de mercado e na iniciativa privada. Considerou-se como segurança 

jurídica os seguintes pontos: o balizamento para o desenvolvimento dos negócios; a 

posse da terra com função social; a necessidade de as intervenções intempestivas 

no mercado pelo poder público, as quais geram incertezas, adequarem-se à 

evolução do sistema agropecuário: o Código Florestal, o Estatuto da Terra, o 

Sistema Nacional de Crédito Rural, a Lei Agrícola e a legislação trabalhista no 

campo. Para a Abag (2014 e 2015), conforme o disposto na Constituição Federal de 

1988, a expropriação de terras agrícolas, sob o argumento de serem terras de 

comunidades quilombolas remanescentes ou destinadas à demarcação de reservas 

indígenas, teria que ser concluída em cinco anos; entretanto, os proprietários rurais 

ainda continuavam sofrendo ameaças de desapropriações. 

O quinto princípio tem a ver com a governança institucional. O agronegócio 

queria ser tratado pelas políticas públicas como cadeias produtivas integradas e não 

como formas estanques; que fossem priorizados os pequenos e médios produtores, 

levando tecnologia e corrigindo imperfeições como a oneração de pequenos 

produtores na venda e compra de insumos. 

 

3.7 Comparação entre as duas propostas: CNA e Abag 
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Em princípio, faz-se necessário destacar que os interesses da CNA e da Abag 

visam a fortalecer o agronegócio e impor resistência à formalização dos contratos de 

trabalho. A perspectiva de alteração legislativa, para desregulamentar as relações 

de trabalho no campo, indica claramente o porquê não se formaliza a maior parte 

das relações de trabalho no campo, como se verá a seguir. 

Os discursos sociais das duas mais representativas entidades do patronato 

rural são diferentes, quanto à amplitude de projeto e à adequação às exigências 

climáticas. A Abag (2014) trabalha com a ideia de cadeia produtiva integrada, indo 

muito além da propriedade e da produção, incluindo a defesa da agroindústria, do 

transporte e do mercado interno e externo, políticas públicas que pensam a 

promoção e integração do conjunto do agronegócio. Baseia seu projeto em uma 

produção de caráter sustentável, tendo como vetor a descabornização da 

agricultura. Já a CNA (2014), faz um discurso focado na terra, na produção, no 

crédito, no controle das políticas públicas, a serviço dos produtores rurais. Seu foco 

é reduzido à realidade do produtor e procura direcionar suas reivindicações para 

esse setor.  

Mas, quando se trata de propostas relativas ao trabalho rural, há uma 

identificação entre o que defende a CNA (2014) e a Abag (2014) que, em nome da 

segurança jurídica, propõe alterar a legislação trabalhista, considerando-a 

inadequada e ultrapassada para atual realidade do campo. A Abag (2014) fala em 

integração de pequenos agricultores, a partir do acesso à tecnologia, visando incluí-

los no mercado, e defende o fortalecimento do mercado de trabalho como uma 

forma de incluir os trabalhadores que migram, constantemente, de um lado a outro 

do país. Quanto à legislação trabalhista, limita-se a expor genericamente que 

precisa ser mudada, pois atrapalha o processo de desenvolvimento.  

A CNA (2014), por sua vez, aponta concretamente em que pensa ser 

necessário mudar. Em nome da segurança jurídica, quer o fim do combate ao 

trabalho escravo, a flexibilização da NR 31, que visa proteger a saúde e segurança 

do trabalhador rural, defende a terceirização como forma de alavancar a produção, 

quer o fim das horas in itinere e requer o fim da multa para o contrato de safra. A 

CNA (2014) busca, perante a sociedade, a legitimação de seus interesses e procura, 

tenazmente, no Legislativo Federal, transformá-los em projetos de lei que deputados 

e senadores da bancada ruralista apresentam, constantemente (BRASIL, 2011b).  
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CNA (2014) e Abag (2014) atacam a regularização de unidades de 

conservação, a demarcação de terras indígenas e a necessidade de gestão 

compartilhada dentro dos Ministérios. A Abag (2012a) diferencia seu discurso 

daquele da CNA (2014), na questão ambiental, por intermédio do Programa ABC, já 

em execução, que faz parte de um projeto de agronegócio sustentável, com ações 

de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-florestas, 

plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de 

resíduos de animais. Mas a Abag (2014) se aproxima muito da CNA (2014), quando 

afina com ela o discurso sobre a segurança jurídica e sobre ser necessário se ater à 

questão da função social da terra, às intervenções intempestivas no mercado e, para 

a adequação ao sistema agropecuário atual; e, ainda, quando pedem modificações 

no Código Florestal, no Estatuto da Terra, no Sistema Nacional de Crédito Rural, na 

Lei Agrícola e na legislação trabalhista no campo. 

Inúmeros projetos apoiados pela CNA e Abag estão em curso no Legislativo 

Federal, com o claro intuito de desregulamentar os direitos trabalhistas, a exemplo 

dos Projetos de Leis nº 1256/2015 e nº 8/2015, que propõem sobrepor o negociado 

sobre o legislado, a fim de pagar as horas in itinere pelo tempo médio; o PL nº 2.409, 

de 2011, ainda em tramitação na Câmara Federal, que propõe o fim da hora in 

intinere; o PL nº 4962/2016, que propõe que as condições de trabalho ajustadas, 

mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, prevaleçam sobre o disposto 

em lei; e o PL nº 881/2015, que propõe diluir o valor do décimo terceiro salário, a 

cada mês de trabalho, o que significaria o fim do 13º em pouco tempo, considerando 

que este passaria a compor o valor da remuneração mensal. 

Pelo exposto até aqui, este pesquisador defende que sobrepor o negociado 

sobre o legislado não tem razão de ser, e que essa proposta tem como finalidade a 

diminuição de direitos que já estão normatizados, principalmente em um quadro de 

extinção progressiva de postos de trabalho no campo e de alta informalidade nas 

contratações. Os trabalhadores rurais assalariados terão, em seu horizonte próximo, 

um enfrentamento no Legislativo Federal para barrar inúmeros projetos de lei que 

visam a retirar direitos adquiridos. A luta será de resistência. Em relação ao 

Executivo, a luta deverá ter como foco a construção de mecanismos que deem 

efetividade aos direitos existentes e, possivelmente, de poucas e eventuais 

conquistas de direitos, visto que a força da CNA e da Abag aumentou em base de 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1215463
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=944248
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050882
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sustentação política no Congresso Nacional, dentro do Executivo e no interior da 

própria sociedade brasileira. 

A especificidade do trabalho rural nas atividades agrárias não é justificativa 

para negar ou tirar direitos trabalhistas. O patronato rural se utiliza desta justificativa 

falaciosa, como opção política de defesa de seus interesses em uma relação de 

exploração do capital sobre o trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação do trabalho rural, no Brasil, e sua normatização são resultados de 

processos dialéticos, em que a luta dos trabalhadores e de suas organizações 

sindicais foi marcada por profundas alterações e contradições. Tem-se, assim, o 

controle da agropecuária exercido pela indústria e a introdução da mecanização, o 

que possibilitou a expulsão da terra de uma grande massa de camponeses, 

transformando-os em assalariados em atividades temporárias, dependentes da 

sazonalidade e dos postos de trabalho naquelas atividades que as máquinas, ainda, 

não são capazes de executar. A sazonalidade impõe limites até mesmo às regras de 

concessão de férias, quando estabelece o critério do atendimento do ciclo completo 

da cultura. 

A combinação entre trabalho autônomo para subsistência e assalariamento 

subsiste desde o colonato e foi sendo modificada durante a história da formação do 

trabalho rural. Essa combinação foi sendo normatizada, revelando-se como um 

elemento caracterizador da especificidade do trabalho rural. Mesmo hoje, com o 

Estatuto da Terra, é possível que o trabalhador seja um assalariado, regulado pela 

Lei nº 5.889/73, e, pela relação de parceria ou arrendamento, pode o trabalhador 

possuir, concomitantemente, essas duas formas de contrato, com garantias 

diferenciadas entre um e outro contrato. 

Considera-se que o trabalho rural assalariado, a sazonalidade e a 

mecanização são os elementos que mais dimensionam a especificidade do trabalho 

rural, principalmente pelo fato de as atividades desenvolvidas por esses 

trabalhadores gerarem a sustentação básica da vida humana. A sazonalidade e a 

mecanização juntas, combinadas com o modelo de desenvolvimento baseado na 

produção em grandes propriedades, causam a expulsão do trabalhador da terra, 

transformando-o em assalariado com trabalho temporário. 
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A contratação de curta duração compõe o trabalho temporário que não pode 

ser abarcado pelo contrato de safra, em razão de ser mais curto do que geralmente 

ocorre na contratação por safra. Essa situação causou prejuízos aos trabalhadores 

rurais, por não terem seus direitos garantidos nessa modalidade contratual. Toda a 

luta dos trabalhadores rurais e de suas organizações visou a contrapor à cultura de 

que o trabalho de curta duração não se caracterizava como vínculo de emprego e, 

portanto, não se pagava todos os direitos trabalhistas. 

O contrato de curta duração é resultado e símbolo desse processo de 

transformações ocorridas no campo e representa o mais recente degrau da história 

do trabalho temporário no país. A normatização dessa nova espécie de contrato 

significa garantir direitos trabalhistas e a criação das condições para que se afaste a 

enorme exploração destes trabalhadores rurais. A Lei nº 11.718/08 é um marco 

contra a cultura ideológica persistente de que o trabalhador, nessas atividades, não 

possui o mesmo direito que os outros. 

A luta dos trabalhadores e de suas entidades sindicais se revelou contra-

hegemônica, tanto no sentido sociopolítico quanto no histórico-cultural, pois se 

fizeram enfrentamentos com o patronato e com o Estado. Nesse sentido, é preciso 

reconhecer o papel das organizações que representam os interesses dos 

trabalhadores rurais, como a Contag, as Federações e os Sindicatos que cumpriram 

a sua função, ao se envolverem nessa construção: normatização, simplificação da 

forma de contratar em vista de garantir que o suor do trabalhador tem valor e esse 

deve ser assegurado, em qualquer forma de contratação. 

As resistências de entidades como a Anamatra e a ANPT, em relação à MP nº 

410/07, foram importantíssimas para se chegar à construção atual da Lei nº 

11.718/08, aperfeiçoando e completando a proteção do trabalhador. 

É possível afirmar que, desde os estudos de Heinen (1996), que pesquisou os 

primeiros contratos realizados em Goiás, o contrato de curta duração passou por um 

processo de aperfeiçoamento e transformação, frente às contradições e os embates 

realizados nas negociações coletivas iniciais, à normatização por intermédio da Lei 

nº 11.718/08 e das negociações coletivas contemporâneas, em Santa Catarina, que 

regulou a aplicação do contrato de curta duração, ante as novas exigências 

estabelecidas pela realidade socioeconômica e pelas quais passa o mundo do 

trabalho. 
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A partir dessa construção histórica e dialética, é possível constatar que o 

trabalhador em atividades de curta duração se caracteriza como empregado e não 

como avulso ou eventual. Preenche todas as exigências do vínculo de emprego, ou 

seja, desenvolve seu trabalho pessoalmente, com relação de subordinação, 

recebendo salários, tendo regularidade na prestação do serviço dentro do período 

de contrato e labora diretamente na produção agrária, atividade fundante do 

produtor/empregador.  

Restou demonstrado que, formalmente, a Lei nº 11.718/08 não só garantiu os 

direitos, já concedidos a outros trabalhadores, mas inovou ao acrescentar e garantir 

estes direitos: a) verbas proporcionais relativas a período contratual de até 14 dias; 

b) direitos previdenciários até 2010, bastando comprovar a atividade; c) criação da 

regra de transição até 2020, escalonando que, de 2011 a 2015, o assalariado deverá 

comprovar o vínculo na proporção de quatro meses de trabalho, para garantir um 

ano para efeitos previdenciários e, de 2016 a 2020, deverá comprovar seis meses 

para garantir um ano.  

Todos esses direitos estabelecidos na Lei, somente se efetivarão dependendo 

do nível de formalização dos contratos. Mas, o Piloto, em Ituporanga/SC, já 

demonstrou que o contrato de curta duração tem potencialidade para combater a 

informalidade, considerando que essa redução, naquele local, chegou a 80% das 

contratações nas atividades de curta duração.  

O contrato de curta duração se mostrou viável, nas realidades em que as 

entidades sindicais dos trabalhadores rurais se envolveram, a exemplo das primeiras 

negociações coletivas em Goiás, em meados das décadas de 1990 e 2000, 

passando pela construção da Lei nº 11.718/08, até a experiência do Projeto Piloto 

em Santa Catarina. 

Os contratos de trabalho de curta duração, anexos ao presente estudo, 

demonstram que, mesmo sem a simplificação desejada, foi possível aplicar o 

contrato de curta duração e garantir direitos trabalhistas e previdenciários, com o 

envolvimento das entidades sindicais dos trabalhadores, pois elas conseguiram 

dialogar com outros atores e foram capazes de demonstrar que esse contrato é 

viável e pode ser aplicado no restante do país. O resultado de redução da 

informalidade é demonstrado pelo Dieese.  

Hoje, o contrato de curta duração vive à espera da simplificação nos 

mecanismos de contratação. Sem essa simplificação e sem o envolvimento efetivo 
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das entidades sindicais representantes desses trabalhadores, mobilizando-os, 

fazendo negociações coletivas, exigindo fiscalização adequada, visitando-os nas 

lavouras, articulando-os e negociando, com o Estado, políticas públicas adequadas, 

o contrato tornar-se-á letra morta, pois perdurará a informalidade e a cultura de que 

o trabalho de curta duração não resguarda o direito dos trabalhadores. E, pelo que 

se pode concluir das propostas da CNA e Abag, para o campo brasileiro, a luta dos 

trabalhadores rurais está apenas começando, pois inúmeras são as iniciativas para 

continuar flexibilizando (retirando) direitos e extinguindo postos de trabalho no 

campo, sem a mínima preocupação com a dignidade da vida desse trabalhador.  

Esses desafios colocados exigirão que a categoria dos assalariados rurais 

assegure um sindicalismo forte, coeso nas bandeiras e nas formas de luta. Requer-

se a continuidade das mobilizações massivas, a luta de resistência nas mesas de 

negociações, por melhores salários e condições de trabalho e, igualmente, a 

continuidade dos embates dentro do próprio Estado brasileiro, na construção de 

políticas adequadas às necessidades desse trabalhador. Seguir, pois, travando a 

disputa com o patronato rural, dentro do processo de construção da lei, com a 

finalidade de garantir os direitos já normatizados, e avanços em novos direitos, 

torna-se exigência constante. 

A guerra contínua, travada pelos assalariados rurais e suas entidades 

sindicais contra o capital se faz necessária, como forma de resistência. É preciso 

lutar dia a dia para garantir direitos, até se criar condições para a abolição definitiva 

do sistema de trabalho assalariado com a retomada do controle dos meios de 

produção (MARX; ENGELS, 1866). O processo de luta e de organização dos 

trabalhadores rurais deve, pois, ser permanente, para efetivar essa garantia já 

prevista, mas pouco implementada no meio rural brasileiro, visto que esse tipo de 

contrato é uma forma de combater a informalidade e a exploração de muitos 

trabalhadores Brasil afora. 

Nesse sentido, permanece o desafio das entidades sindicais representantes 

dos assalariados rurais de continuar a luta: a) pela garantia de direitos; b) pela 

simplificação da contratação por curta duração; c) por políticas públicas que visam 

garantir melhores condições de trabalho e de vida, visto que 48% desses 

trabalhadores, vivem nas periferias das cidades e possuem demandas diferenciadas 

daqueles que vivem no campo; d) por reforma agrária para o assentamento de 

trabalhadores rurais assalariados; e) com um amplo debate interno sobre a 
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efetivação do contrato de curta duração, envolvendo todas suas entidades sindicais 

e, especialmente, os assalariados rurais. 

Ante a complexidade do tema, o presente trabalho objetivou dar uma 

contribuição ao debate, tendo em conta que se fazem necessários outros estudos 

dedicados a compreender a situação do trabalhador do campo. Concluo afirmando 

que o contrato de curta duração é o mais recente elemento revelador da 

singularidade do trabalho rural, fruto das modificações tecnológicas introduzidas na 

agricultura e da constante luta entre trabalhadores e empregadores rurais. Mesmo 

incipiente, essa nova espécie de contrato normatizado revela conquistas parciais de 

direitos trabalhistas e previdenciários, os quais sinalizam que a luta contínua de 

resistência dos explorados contra os exploradores tem razão de ser, não justificando 

quaisquer ausências e omissões de enfrentamentos. 
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ANEXO I 

 

Relação de processos no TST que abordam o debate sobre o trabalho 

agrário: 

 

PROCESSO N.º TST-AIRR-372-07.2012.5.18.0129 

TST-AIRR-511-80.2012.5.18.0121 

AIRR - 871-74.2011.5.15.0075  

TST-RR-10881-84.2013.5.18.0121 

TST-E-ED-RR-62700-28.2005.5.15.0120 

SDI-1 9700-84.2003.5.15.0120 

TST-AIRR-1432-52.2011.5.18.0128 

E-ED-RR - 54686-31.2000.5.15.0120 

E-ED-RR - 127800-32.2002.5.15.0120 

TST-E-ED-RR-49400-38.2001.5.15.0120 

TST-E-ED-RR-62700-28.2005.5.15.0120. 

TST-E-ED-RR-92300-47.2003.5.15.0029 

TST-RR-86300-60.2005.5.15.0029  

TST-AIRR-966-58.2011.5.18.0128 

TST-E-RR-60900-78.2004.5.15.0029 

TST-E-RR-2465-35.2010.5.18.0121 
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ANEXO II 

 

Fonte:ABC DE LUTAS 1985 
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Fonte: ABC DE LUTAS 1985 
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Fonte:ABC DE LUTAS 1985 
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Fonte:ABC DE LUTAS 1985 
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Fonte: ABC DE LUTAS 1985 
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ANEXO III– INFORMALIDADE 

Taxa de ilegalidade ou informalidade (percentual de sem carteira no total 

de empregados) dos ocupados por setor – pessoas de 10 anos ou mais de 

idade – Brasil/2013 

UF Agrícola* Não Agrícola** (exclui 
estatutários e 
militares) 

Não Agrícola *** (inclui 
estatutários e militares) 

Rondônia 77,3% 31,4% 25,0% 

Acre 92,1% 43,4% 34,0% 

Amazonas 77,9% 37,0% 31,5% 

Roraima 87,0% 50,7% 36,6% 

Pará 78,2% 50,1% 42,7% 

Amapá 85,2% 43,0% 34,8% 

Tocantins 67,4% 47,5% 37,1% 

Norte 77,1% 44,0% 36,5% 

Maranhão 81,4% 56,5% 47,2% 

Piauí 77,2% 51,8% 43,1% 

Ceará 91,8% 46,1% 40,8% 

Rio Grande do 
Norte 

73,9% 43,6% 36,0% 

Paraíba 77,4% 47,0% 40,1% 

Pernambuco 69,1% 37,7% 33,5% 

Alagoas 41,7% 40,0% 33,2% 

Sergipe 90,7% 40,5% 34,0% 
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Bahia 81,7% 43,1% 37,5% 

Nordeste 77,1% 44,4% 38,3% 

Minas Gerais 56,3% 28,3% 24,8% 

Espírito Santo 67,7% 25,3% 22,9% 

Rio de Janeiro 61,0% 25,4% 22,3% 

São Paulo 28,7% 20,4% 18,9% 

Sudeste 45,3% 23,2% 21,0% 

Paraná 46,9% 22,8% 20,1% 

Santa Catarina 55,2% 18,0% 16,5% 

Rio Grande do 
Sul 

49,5% 24,5% 22,0% 

Sul 48,9% 22,2% 20,0% 

Mato Grosso 
do Sul 

34,4% 33,4% 28,0% 

Mato Grosso 46,5% 31,8% 28,0% 

Goiás 41,8% 33,3% 29,5% 

Distrito Federal 40,0% 23,8% 19,3% 

Centro-Oeste 41,2% 31,1% 26,7% 

Total 59,4% 29,3% 26,0% 

Fonte: IBGE. Pnad 2013. 

Elaboração: Dieese Subseção Contag 

* Empregados. 

** Empregados e empregados domésticos. 

*** Considerando estatutários e militares como formais. 
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ANEXO IV–CONTRATOS DE CURTA DURAÇÃO EM MORRINHOS/GO 
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ANEXO V 

CONTRATO DE CURTA DURAÇÃO sob a Lei N.º 11.718/08 
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