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Trabalho rural

- Lei 5.889/73

Art. 1º As relações de trabalho rural serão reguladas por esta Lei e, no que com
ela não colidirem, pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943.

Parágrafo único. Observadas as peculiaridades do trabalho rural, a ele também se
aplicam as leis nºs 605/49 (RSR), 4.090/62 (grat. Natal), 4.725/65 (dissídio
coletivo), com as alterações da Lei nº 4.903/65 e os Decretos-Leis ns. 15/66
(normas de reajuste salarial), 17/66 (altera o DL 15) e 368/68 (efeito dos débitos
salariais para empresas).

- Decreto 73.626/74

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 (...) da CLT.
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- Empregado e Empregador Rural: conceito e divergências

1) Empregado Rural

CLT. Art. 7º 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;

Lei 5.889/73. Art. 2º Empregado rural é 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.
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2) Empregador Rural

- Lei 5.889/73. Art. 3º. Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta
Lei, 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.

§1º Inclui-se na atividade econômica, referida no "caput" deste artigo, a
exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na
Consolidação das Leis do Trabalho.

- Decreto 73.626/74. Art. 2º Considera-se empregador rural, para os efeitos
deste Regulamento, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore
atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou através de prepostos e com auxílio de empregados. (...)

§3º Inclui-se na atividade econômica referida no caput, deste artigo, a
exploração industrial em estabelecimento agrária.
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§4º Consideram-se como exploração industrial em estabelecimento agrário,
para os fins do parágrafo anterior, as atividades que compreendem o primeiro
tratamento dos produtos agrários in natura sem transformá-los em sua
natureza, tais como:

I - o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos
agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou
vegetal para posterior venda ou industrialização;

II - o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações de preparo e
modificação dos produtos in natura, referidas no item anterior.

§5º Para os fins previstos no § 3º não será considerada indústria rural aquela
que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere a sua
natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima.

- Critérios de enquadramento: atividade do empregador x local de trabalho 
x atividade do empregado
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Súmula 196, STF. Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa
industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador.

OJ-SDI1-38. EMPREGADO QUE EXERCE ATIVIDADE RURAL. EMPRESA DE
REFLORESTAMENTO. PRESCRIÇÃO PRÓPRIA DO RURÍCOLA. (LEI Nº
5.889/73, ART. 10 E DECRETO Nº 73.626/74, ART. 2º, § 4º). O empregado
que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente
ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, é rurícola e não industriário,
nos termos do Decreto n.º 73.626, de 12.02.1974, art. 2º, § 4º, pouco
importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria. Assim,
aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados.

OJ-SDI1-315. MOTORISTA. EMPRESA. ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE
RURAL. ENQUADRAMENTO COMO TRABALHADOR RURAL. 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.
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- Propriedade rural x prédio rústico

- Grupo econômico rural

Lei 5.889/73. Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos
desta Lei, 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. (...)

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de
emprego.


