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RESUMO 

 

O presente trabalho examina trabalho avulso, consórcio de empregadores rurais e 

contrato de trabalho rural por pequeno prazo enquanto alternativas para a formalização da 

relação de trabalho rural de curta duração. Sob a ótica do trabalho decente e da preservação 

da dignidade do trabalhador, preocupa-se o estudo em pesquisar a adequação do 

ordenamento jurídico nacional à realidade do pequeno produtor rural e do trabalhador por 

ele contratado, para atividades que duram não mais que alguns dias ou semanas. A 

adaptabilidade do direito à realidade e a adequação dos modelos jurídicos às necessidades 

dos atores sociais são percebidas como condição necessária para a proteção da dignidade 

do trabalhador rural. Analisa-se de maneira crítica cada uma das três figuras jurídicas, a 

fim de apontar em que medida estão adaptadas às peculiaridades do campo e quanto estão 

aptas a tutelar os direitos fundamentais dos trabalhadores rurais. A partir de tal verificação, 

sugerem-se elementos a serem considerados na busca de alternativas viáveis para a 

formalização das relações de trabalho rural de curta duração. 

 

Palavras-chave: Trabalho rural de curta duração; dignidade do trabalhador rural; trabalho 

avulso; consórcio de empregadores rurais; contrato de trabalho rural por 

pequeno prazo. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present paper examines “trabalho avulso”, “consórcio de empregadores rurais” 

and “contrato de trabalho rural por pequeno prazo” as alternatives to formalize the rural 

work with short duration relationship. From the perspective of decent work and preserving 

the workers’ dignity, this study is concerned in researching the legal national system 

adequacy with the small rural producer’s reality and workers contracted by it for activities 

that do not last more than a few days or weeks. The adaptability of the right to the reality 

and legal models adequacy to social actors’ needs are perceived as a necessary condition 

for the protection of the rural workers’ dignity. Each of the three legal figures are critically 

analyzed to point to what extent  are adapted to the peculiarities of the field and how much 

they are able to protect the rural workers fundamental rights. Upon such verification, 

elements are suggested to be considered in the search of viable alternatives to formalize the 

relations of rural work of short duration. 

 

Keywords: Short duration rural work; rural worker’s dignity; “trabalho avulso”; 

“consórcio de empregadores rurais”; “contrato de trabalho rural por 

pequeno prazo”. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo estudar o sistema de trabalho avulso, o 

consórcio de empregadores rurais e o contrato de trabalho rural por pequeno prazo como 

alternativas para a formalização das relações de trabalho rural de curta duração e, por 

conseguinte, para a tutela de direitos básicos do trabalhador do campo e sua dignidade. 

Partindo-se da constatação de que a formalização é imprescindível para a efetiva proteção 

da dignidade do trabalhador, busca-se compreender cada uma das três figuras jurídicas e a 

respectiva adequação para as atividades rurais de curta duração, notoriamente marcadas 

pela informalidade e por precárias condições de trabalho. 

O tema se limita às relações de trabalho de curto período, geralmente demandadas 

por pequenos produtores rurais, pessoas físicas, durante apenas alguns dias ou semanas. 

Não faz parte do objeto de estudo, assim, o labor prestado a grandes e estruturados 

produtores rurais, ou para a agroindústria. Para estes, o porte econômico e a grande 

quantidade de tarefas a serem realizadas ensejam a pertinência de contratos de trabalho 

duradouros, viabilizando-se o contrato de safra ou mesmo por prazo indeterminado.  

Com tais limites, o presente trabalho não se presta a analisar os efeitos diretos da 

crescente mecanização nos processos produtivos das lavouras, pois, pelo seu custo, esse 

processo se faz sentir mais fortemente entre os produtores rurais de maior capacidade 

financeira. Merece registro apenas a consequência indireta que o aumento da produtividade 

dos grandes produtores, oriunda da mecanização, acarreta sobre os pequenos, acirrando a 

concorrência e exigindo a busca pela redução de custos. Também não serão abordadas as 

relações de parceria e arrendamento rural, por não serem contratos propícios para serviços 

de curta duração.  

Certamente a transformação da realidade dos trabalhadores rurais passa pela sua 

organização sindical e pela capacidade de representação e negociação dos sindicatos, como 

bem percebido pela Organização Internacional do Trabalho. Entretanto, escapa aos limites 

do tema a discussão a respeito do modelo sindical brasileiro, marcado pela incongruência 

que amarra a liberdade sindical com as cordas herdadas do corporativismo.  

O estudo se justifica a partir das precárias condições em que os trabalhadores rurais, 

principalmente os contratados por curtos períodos, atuam. A situação é de conhecimento 
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público e notório, estando já disseminado na sociedade o uso da expressão “boia-fria” para 

designar esse tipo de trabalhador, que presta sua atividade laboral sem a devida proteção 

jurídica. Tendo a Constituição da República de 1988 prestigiado o valor social do trabalho 

e aclamado a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, faz-se 

pertinente o presente estudo, que almeja confrontar tais comandos constitucionais com a 

realidade dos chamados “boias-frias” e as alternativas de formalização dessa relação 

trabalhista. O estudo se justifica, outrossim, por pretender contrapor o modo pelo qual o 

ordenamento jurídico pátrio observa as relações de trabalho rural de curta duração e os 

primados do Trabalho Decente, nos moldes defendidos pela Organização Internacional do 

Trabalho.  

Utilizam-se os métodos dedutivo e indutivo, analisando-se de maneira crítica a 

legislação, a doutrina e a jurisprudência pertinentes, atentando-se principalmente para a 

adequação entre as normas e as peculiaridades do ambiente rural brasileiro e o trabalho 

nele praticado. Para desenvolver o tema, o presente trabalho se divide em cinco capítulos, 

além desta introdução e da conclusão. Inicia-se apreciando a relação entre trabalho, 

dignidade humana e sua proteção jurídica. Aborda-se a necessária aproximação entre 

norma e realidade, com foco na adaptabilidade do Direito do Trabalho às relações 

econômicas de produção.  

São indicados os impactos do avanço tecnológico e da globalização nas relações de 

trabalho, impulsionando o Direito do Trabalho a se adaptar às novas formas de produção. 

Procura-se, com isso, reforçar a constatação: se para as novas formas de trabalho o direito 

deve estar apto, com modelos contratuais tão ágeis quanto exige a tecnologia, preservando 

sempre a dignidade dos trabalhadores, com mais evidência deve também estar apto a 

regular antigas formas de trabalho, como a atividade campesina por pequeno prazo, 

tutelando também a dignidade dos obreiros nesta situação.  

Assim, a inadequação do ordenamento jurídico trabalhista pátrio para lidar com o 

trabalho rural de curta duração é percebido como uma das causas da informalidade e das 

constantes violações a direitos fundamentais dos trabalhadores rurais. A evolução histórica 

do Direito do Trabalho e da estrutura agrária brasileira auxilia o entendimento das causas 

dessa inadequação.  

Com a Constituição da República de 1988, o ordenamento jurídico deu largo passo 

para a proteção do trabalhador rural; entretanto, o ideal de preservação de direitos não 

atingiu grande efetividade. A larga utilização de cooperativas de mão de obra como meras 
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intermediadoras, em meados da década de 1990, é apresentada como exemplo do efeito 

nefasto que a inadequação entre realidade e direito pode provocar, com supressão de 

direitos básicos e afronta à dignidade do trabalhador rural.  

No capítulo seguinte são abordados os elementos da relação de trabalho rural, 

análise que se insere como base para o estudo das três figuras jurídicas a serem estudadas 

posteriormente. O exame de importantes conceitos, como empregador rural, empregado e 

trabalhador rural, trabalho urbano e trabalho rural, entre outros, mostra-se propício para 

alicerçar a compreensão do tema.  

A seguir, dedica-se um capítulo para cada figura jurídica a ser estudada. 

Inicialmente o trabalho avulso é abordado. Justifica-se seu estudo apesar de, 

tradicionalmente, se tratar de modelo jurídico aplicável principalmente à zona portuária. 

Ocorre que em 2009 surgiu, no ordenamento brasileiro, norma tratando do trabalho avulso 

em áreas não ligadas ao setor portuário, aventando-se a possibilidade de se utilizar o 

sistema para os serviços rurais de pequena duração. Após o trabalho avulso estuda-se o 

consórcio de empregadores rurais e, em seguida, o contrato de pequeno prazo, instituído a 

partir da inserção do artigo 14-A na Lei n.° 5.889/73.  

Pretende-se analisar, de maneira crítica, os méritos e imperfeições de cada figura, 

sua aplicabilidade e adequação às peculiaridades do meio rural e, assim, a capacidade de 

tutelar efetivamente a dignidade do trabalhador. Desse modo, busca-se apontar elementos 

que merecem ser observados, e que devem ser abandonados, na procura de modelos 

jurídicos para o trabalho rural de curta duração, capazes de proteger os direitos mínimos 

dos rurícolas e, ao mesmo tempo, preservar a viabilidade econômica dos pequenos 

produtores rurais, fonte dos postos de trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

O trabalho rural de curta duração é atividade que, embora não se inclua entre as 

inovações provocadas pela globalização e pelos avanços da tecnologia da informação, 

apresenta-se como desafio ao Direito do Trabalho pátrio. Este, ao mesmo tempo em que 

discute teletrabalho e procura revisitar o próprio conceito de subordinação jurídica (com a 

recente alteração do artigo 6º da CLT para tratar da subordinação exercida por meios 

telemáticos), de maneira paradoxal, ainda carece de normas aptas a regular de maneira 

adequada uma antiga relação de trabalho, a dos rurícolas contratados por pequenos períodos. 

Ao se olhar no futuro, o Direito do Trabalho eleva a dignidade da pessoa humana 

como limite a ser imposto ao processo de modernização e flexibilização. Entretanto, ao se 

olhar no passado e presente, percebe essa mesma dignidade desprotegida diante da 

rotineira informalidade que notoriamente caracteriza o trabalho rural de curta duração. O 

direito ao trabalho digno, previsto em normas internas e internacionais, ainda não favorece 

os trabalhadores rurais de curtos períodos de forma satisfatória.  

Trata-se de dívida histórica. Ao viés urbano e industrial que marcou o início e o 

desenvolvimento do Direito do Trabalho, somou-se, no Brasil, a estrutura econômica e 

agrária baseada no latifúndio, com amplo poder econômico e político dos proprietários de 

terras. Nesse cenário, o país chegou aos dias atuais sem dispor de um modelo jurídico 

adequado para regular as relações de trabalho rural não duradouras, sendo a informalidade 

a opção escolhida na maioria dos casos. Nestes, os contratantes se apresentam com a dupla 

característica de liberdade total de estipulação e desigualdade material manifesta entre as 

partes, mesmo binômio que, durante a Revolução Industrial, permitiu a exploração extrema 

do homem pelo homem. Concretiza-se, nessas condições, situação incompatível com o 

mínimo necessário para a sadia qualidade de vida dos rurícolas, bem-estar físico, psíquico 

e social, é dizer, subtrai-se do trabalhador o conjunto de direitos básicos e fundamentais 

condizentes com sua própria dignidade.  

O exemplo das cooperativas de mão de obra rural, modelo fracassado, com 

inúmeras fraudes, demonstra que os sujeitos, na procura por soluções, podem realmente 

chegar a situações de total negação de direitos fundamentais do trabalhador, sendo 

imperativo reconhecer que a relação entre trabalho e capital necessita da intervenção 
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estatal. Urge, portanto, a criação de um modelo jurídico apto a regular o trabalho rural de 

curta duração. 

O contrato de safra, previsto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n.º 5.889/73, 

não se mostra satisfatório ou suficientemente adaptado a tão curtos períodos, de dias ou 

semanas. As figuras estudadas, trabalho avulso, consórcio de empregadores rurais e 

contrato por pequeno prazo, identificam-se melhor com os curtos períodos, mas nenhuma 

consegue se credenciar a regular de maneira ideal tais relações de trabalho. Não obstante, o 

exame sobre cada uma delas permite algumas reflexões que não devem ser desprezadas no 

desenvolvimento de alternativas para a formalização do trabalho rural de curta duração. 

Dessas três modalidades, a que mais apresenta vantagens é o consórcio de 

empregadores rurais, por conseguir aliar três características fundamentais: a) reduz, para os 

produtores, custos e burocracia; b) não suprime direitos trabalhistas, ao contrário, melhora 

as condições de trabalho, trocando os sucessivos contratos de curtos períodos por uma 

única relação laboral duradoura; c) está adaptado às peculiaridades do campo, às condições 

materiais e necessidades dos produtores rurais e trabalhadores.  

Assim, o consórcio atesta que o debate não precisa ficar restrito a quais direitos 

trabalhistas podem ou não ser sacrificados. Destaca-se, assim, o primeiro ponto: é possível 

reduzir custos e burocracia sem o mínimo afastamento dos direitos trabalhistas. 

Para tanto, é necessário buscar novas formas de relação entre empregadores e 

trabalhadores, novas maneiras de prestação laboral, o que introduz o segundo ponto a ser 

destacado: o Direito deve considerar novas situações práticas para, a partir delas, cominar 

consequências jurídicas também novas. Isso porque qualquer norma que preveja 

consequências jurídicas diversas para situações práticas idênticas violará o princípio da 

isonomia. A figura do consórcio de empregadores rurais merece elogios porque tratou de 

contemplar hipótese fática diferente, a união entre os produtores rurais, para estipular 

consequências jurídicas também diferentes. Ao contrário, a Lei n.º 11.718/08, com seu 

contrato de pequeno prazo, não considerou hipótese fática diversa, simplesmente pretendeu 

isentar do registro a relação de trabalho empregatícia. Inevitavelmente, maculou o 

princípio constitucional da isonomia. 

A descoberta de novas formas de relacionamento entre trabalhadores e 

empregadores é algo a que eles próprios podem chegar de maneira mais rápida e adaptada 

às suas necessidades do que a imposição, pelo Estado, de uma nova forma de trabalho. 
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Assim se deu com o consórcio de empregadores rurais, criado a partir da iniciativa dos 

próprios produtores rurais, com o acompanhamento do Estado, por meio do Ministério 

Público do Trabalho e Auditoria-Fiscal do Trabalho. Tal acompanhamento se faz 

necessário para evitar o desvirtuamento de figuras e institutos, como aconteceu com as 

cooperativas de mão de obra. Desse modo, o terceiro ponto a ser destacado é a vantagem 

da participação efetiva dos atores sociais envolvidos, acompanhados de perto pelo Estado.  

A postura ativa dos sujeitos que conhecem e vivenciam as peculiaridades do meio 

rural traz mais um ponto a ser ressaltado: necessidade de se observarem as condições 

materiais do campo, suas peculiaridades. O trabalho avulso, tão desenvolvido na orla 

marítima, ou as cooperativas, valorosas quando legítimas, precisariam vencer grandes 

obstáculos de ordem prática para se adaptarem às condições do campo.  

Entre essas condições estão, infelizmente, as precárias circunstâncias econômicas, 

sociais e culturais em que vive a maioria dos trabalhadores rurais. Merece destaque, assim, 

a consciência de que a mera previsão normativa de um modelo jurídico, adequado ao 

trabalho rural de curta duração, seguramente não será a solução para as precárias condições 

de vida dos trabalhadores rurais. Entretanto, isso não é motivo para que o Direito 

permaneça em falta, permaneça sem ofertar alternativa cabível para que, ao menos nas 

relações de trabalho, o rurícola possa desfrutar de proteção à sua dignidade. 

Da mesma maneira que um modelo jurídico de contratação não será capaz de 

resolver a miserabilidade dos “boias-frias”, também não será capaz de permanecer imune a 

fraudes e distorções. Entretanto, a possibilidade de fraude não é exceção no Direito do 

Trabalho e não deve levar ao abandono de determinada figura jurídica. O contrato por 

pequeno prazo, o trabalho avulso e o consórcio de empregadores rurais são passíveis de 

fraude. O que é necessário é distinguir entre a figura jurídica que apresenta, ela própria, 

inconstitucionalidades, como o contrato por pequeno prazo, e a que, apesar de sua 

validade, pode ser desvirtuada.  

Nesse contexto, ganha importância a intervenção do Estado e de suas instituições 

responsáveis por zelar pelo cumprimento das normas trabalhistas, Justiça do Trabalho, 

Ministério Público do Trabalho e Auditoria-Fiscal do Trabalho, na tarefa de coibir 

ilicitudes, punir exemplarmente os fraudadores e, não obstante, orientar aqueles que, 

apesar de estarem dispostos à regularização, carecem de informações. Valoriza-se também, 

por óbvio, a necessidade de se prover o meio rural de escolas de qualidade e acessíveis, 

para que o homem do campo possa, alfabetizado, ser consciente de seus próprios direitos. 
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Após destacar os pontos acima, cabe observar, como pano de fundo dos altos 

índices de informalidade do trabalho rural de curta duração, a fragilidade econômica dos 

pequenos produtores rurais. Tome-se o exemplo do consórcio de empregadores rurais que, 

apesar de ostentar vantagens, tem sua expansão tolhida pela vulnerabilidade de sua raiz, 

fundada na necessária confiança entre os participantes. A figura jurídica concentra na 

responsabilidade solidária dos consorciados a garantia da satisfação dos direitos dos 

trabalhadores, sem se preocupar em garantir, por outro lado, a segurança necessária para a 

atividade econômica de cada produtor rural. Estes, por vezes, são apenas mais um elo na 

corrente produtiva sob o comando econômico da agroindústria, com esta relacionando-se 

em posição de desvantagem econômica.  

Outro ponto a se destacar, portanto: qualquer modelo jurídico que pretenda 

preservar os direitos dos trabalhadores rurais não terá êxito se não olhar, também, para as 

condições de sobrevivência econômica dos pequenos produtores rurais, fonte dos postos de 

trabalho. 

Nesse sentido, os modelos estudados apontam dois caminhos: a) o contrato por 

pequeno prazo propõe diminuição de custos através da redução de direitos trabalhistas, 

marcando-se pela inconstitucionalidade; b) o consórcio de empregadores rurais e o 

trabalho avulso possibilitam a redução de custos por meio da participação de mais um 

personagem gerenciando a mão de obra, o sindicato intermediador ou o OGMO rural, no 

trabalho avulso, e o ente coletivo formado pela união dos produtores, no consórcio.  

Especialmente no consórcio de empregadores rurais, a introdução de mais um 

personagem na relação laboral provoca a diminuição de custos não a partir da redução de 

direitos trabalhistas, mas através de circunstâncias somente obtidas em função da 

administração centralizada da mão de obra a ser utilizada por diversos produtores rurais, 

como: aquisição em grandes lotes, portanto a preços mais acessíveis, de ferramentas e 

equipamentos de proteção; melhores condições de negociação com empresas 

especializadas em segurança e saúde; administração única do transporte dos diversos 

trabalhadores; contrato de trabalho único e prolongado, evitando-se os custos e a 

burocracia de seguidas dispensas e recontratações; possibilidade, a partir da maior duração 

da relação entre trabalhador empregador, de treinamento e conseqüente aumento da 

produtividade, entre outras. 
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Esse novo personagem, ao administrar as atividades dos trabalhadores não age 

como intermediador, que busca lucro com o fornecimento de mão de obra. Trata-se de 

característica importante, pois a inclusão na relação laboral de um terceiro, que busque 

lucros com a intermediação, significa aumentar os riscos de violação dos direitos 

trabalhistas, pois é mais um elo na corrente produtiva, mais um personagem a pretender 

maximizar a diferença entre receita e custo.  

No meio rural, a ausência de legislação específica sobre terceirização, prevendo 

direitos e deveres, garantias e responsabilidades, potencializa a possibilidade de afronta aos 

direitos trabalhistas, o que se percebe com as costumeiras intermediações ilícitas, 

engendradas pelos chamados “turmeiros” ou “gatos”. Assim, a hipótese de administração 

centralizada de mão de obra, ao ser cogitada por intermédio da terceirização, não supera 

obstáculos como a falta de legislação disciplinando a matéria e o problema cultural da 

exploração dos rurícolas por intermediação em condições precárias.  

Buscando ainda alternativas, é inevitável a reflexão a respeito de outro personagem 

que consegue, centralizando a administração da mão de obra, agregar aquelas mesmas 

circunstâncias que permitem a redução de custos sem ofender direitos trabalhistas. Trata-se 

da situação em que se faz presente o grande poder econômico da agroindústria, com a 

possibilidade de contratação direta dos trabalhadores rurais. Ao contrário de se inserir mais 

um elo na corrente produtiva, a buscar lucro e redução de custos, bastaria que a 

agroindústria, ao adquirir produtos rurais de pequenos produtores, se responsabilizasse 

pelas tarefas rurais de curta duração. Ainda que os custos trabalhistas fossem divididos 

com os fornecedores, embutidos no preço dos produtos, a alternativa indica melhoria das 

condições de trabalho dos rurícolas. 

Tal situação já se fez presente na década de 1980, com a indústria paulista de suco de 

laranja assumindo o papel de personagem com capacidade financeira suficiente para arcar 

com os custos trabalhistas. Sem dúvida, a contratação direta pela agroindústria permite, da 

mesma forma que o consórcio de empregadores rurais, a racionalização da administração da 

mão de obra, com custos mais reduzidos se comparados aos da contratação individual de 

cada produtor rural. Seria possível, assim, reduzir custos sem reduzir direitos. 

Essa alternativa concilia a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho, 

dois fundamentos da República Brasileira (art. 1º, inciso IV da Constituição da República). 

Por óbvio, quanto maior o poderio econômico do empregador, maior será sua capacidade 

de respeitar os direitos básicos dos trabalhadores contratados, vislumbrando-se a possível 
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melhoria das condições de dignidade dos rurícolas, sem a necessidade de novos modelos 

contratuais. Entretanto, essa alternativa se limita aos casos em que a agroindústria se 

apresenta como adquirente dos produtos agrícolas. Ademais, como visto, já na década de 

1990 as indústrias fizeram movimento na direção oposta, evitando a contratação direta dos 

trabalhadores rurais.  

Em resumo, conclui-se que o Direito do Trabalho pátrio ainda não se apresenta apto 

a garantir o respeito à dignidade dos trabalhadores rurais nas relações de trabalho de curta 

duração, pois não dispõe de modelo jurídico suficientemente adaptado às peculiaridades 

desse tipo de relação. Deixa, assim, de atender aos comandos constitucionais de 

preservação da dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho. O Direito do 

Trabalho deve observar as experiências já empreendidas e avançar para afirmar e, mais que 

isso, concretizar a incontestável verdade: o trabalhador rural de curtos períodos, o “boia-

fria”, merece, tanto quanto os demais trabalhadores, tutela do Direito do Trabalho, pois, 

como eles, é sujeito de Direitos Fundamentais e, possui, pelo simples fato de existir, 

dignidade a ser preservada pelo ordenamento jurídico.  
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