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Trabalho rural

- Peculiaridades. Parte I

1) Trabalho noturno

Lei 5.889/73. Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o
executado entre as vinte e uma horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte,
na lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro horas do dia seguinte, na
atividade pecuária.

Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre a remuneração normal.

Art. 8º Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno.

2) Intervalos intra e interjornadas

Lei 5.889/73. Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis
horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação
observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na
duração do trabalho. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo
de onze horas consecutivas para descanso.



Trabalho rural

RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA.
FRACIONAMENTO. TRABALHADOR RURAL. O Tribunal Regional registrou
que o reclamante, na condição de trabalhador rural, gozou do intervalo
intrajornada de maneira fracionada, com a concessão de um período de
quarenta minutos e dois períodos de dez minutos cada para o café. A Lei n°
5.889/73, em seu artigo 5°, § 1°, permitiu a utilização dos usos e costumes
em relação ao intervalo intrajornada do trabalhador rural. Tal disciplina
decorre da realidade local do trabalho do campo, cujas rotinas diárias são
distintas em cada região do País. Logo, é permitido o fracionamento do
período de descanso, quando observado o intervalo mínimo de uma hora,
como ocorreu no caso dos autos. Intacto, portanto, o artigo 71, § 4°, da
CLT. Recurso de revista de que não se conhece. (RR - 241-
22.2011.5.15.0106 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data
de Julgamento: 05/08/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT
07/08/2015)



Trabalho rural

3) Serviços intermitentes

Lei 5.889/73. Art. 6º Nos serviços, caracteristicamente intermitentes, não serão
computados, como de efeito exercício, os intervalos entre uma e outra parte da
execução da tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada
na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Decreto 73.626/74. Art. 10. (...) Parágrafo único. Considera-se serviço
intermitente aquele que, por sua natureza, seja normalmente executado em duas
ou mais etapas diárias distintas, desde que haja interrupção do trabalho de, no
mínimo, 5 (cinco) horas, entre uma e outra parte da execução da tarefa.

4) Prescrição: lei 5.889/73 x artigo 7º, XXIX da CRFB

Lei 5.889/73. Art. 10. A prescrição dos direitos assegurados por esta Lei aos
trabalhadores rurais só ocorrerá após dois anos de cessação do contrato de
trabalho.

Parágrafo único. Contra o menor de dezoito anos não corre qualquer prescrição.
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CRFB. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (EC
28/2000)

OJ-SDI1-417 PRESCRIÇÃO. RURÍCOLA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
28, DE 26.05.2000. CONTRATO DE TRABALHO EM CURSO. Não há
prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama
direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época
da promulgação da Emenda Constitucional nº 28, de 26.05.2000, desde que
ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a
prescrição bienal.
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5) Safrista

Lei 5.889/73. Art. 14. 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.

Parágrafo único. Considera-se contrato de safra o que tenha sua duração
dependente de variações estacionais da atividade agrária.

Decreto 73.626/74. Art. 19. Considera-se safreiro ou safrista o trabalhador
que se obriga à prestação de serviços mediante contrato de safra.

Parágrafo único. Contrato de safra 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.
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RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE SAFRA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO
DE SERVIÇO. REGIME DO FGTS. COMPATIBILIDADE. A jurisprudência desta
Corte Superior entende que o artigo 14 da Lei 5.889/73 foi recepcionado pela
Constituição da República. Assim, afigura-se devida a indenização por tempo
de serviço ao empregado safrista, uma vez que compatível com o regime do
FGTS. (...) (RR - 192-06.2012.5.18.0221 , Relator Ministro: Hugo Carlos
Scheuermann, Data de Julgamento: 12/11/2014, 1ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 21/11/2014)


