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ANÁLISE LEGIFERANTE ACERCA DOS
DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO TRABALHADOR RURAL
Bruna da Silva Bellé

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto analisar as exigências legais e alguns
entendimentos de doutrinadores a respeito do trabalhador rural e sua relação com o
Brasil, tentando melhor compreender sua importância na sociedade e o desenvolvimento desse trabalhador ao longo desses anos. Pretendeu-se assim ao longo de dois
capítulos analisar de uma forma clara a vida e os direitos do rural, primeiramente
em relação à sua importância para o país. Em segundo momento foi abordado sua
OHL HVSHFtÀFD QR WRFDQWH DRV EHQHItFLRV SUHYLGHQFLiULRV 'HVVD IRUPD HYLGHQFLRX D
importância do trabalhador rural na economia e desenvolvimento do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE
Direito do Trabalho. Trabalhador Rural. Previdência Social.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como método utilizado o hipotético-dedutivo,
uma vez que á abordagem do problema da pesquisa é do tipo qualitativa, entendida
FRPRGHVFULomRHDQiOLVHGRREMHWRGHHVWXGRRSURFHGLPHQWRWpFQLFRpFODVVLÀFDGR
FRPRELEOLRJUiÀFRHGRFXPHQWDO
Abordando o tema obreiro rural, explanar sua história de uma maneira a
expor a origem dele, o seu papel no corpo social e as normas jurídicas que acolhem
esse trabalhador, com enfoque na previdência social aplicada a ele.
Em dois capítulos, o exposto trabalho inicia-se salientando que o trabalhador rural e sua fundamental participação na sociedade brasileira.
Sua proteção legal e o conceito desse trabalhador, que, com o surgimento
GD&/7DOFDQoDUDPDOJXQVGLUHLWRVPDVHPGHMXQKRGHIRLSXEOLFDGDD/HL
nº 5.889, que estipulou as normas reguladoras do obreiro rural, sendo esta exclusiva
SDUDRVUXUDLVPDLVWDUGHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRGH
Todavia, a partir da Carta Magna de 1988 o trabalhador rural auferiu os
mesmos direitos do trabalhador urbano, visto o enunciado no texto constitucional
que trouxe a uniformidade de tratamento e direitos entre os trabalhadores urbanos
e rurais, e algumas garantias individuais que serão estudadas no desenrolar deste
trabalho, assim, o intuito da presente pesquisa é conhecer a importância do trabalhador rural, e sua aquisição de direitos ao longo dos anos.
Por derradeiro, no segundo capítulo, o estudo se aprofundará na seara
previdenciária do trabalhador rural, quais são os benefícios previdenciários cabíveis, trazendo o dispositivo legal que trata sobre esse assunto, o segurado especial e
sua aposentadoria por idade.
1 DO TRABALHADOR RURAL EM SOCIEDADE
Obrigado ao homem do campo
Pelo leite o café e o pão
Deus abençoe os braços que fazem
O suado cultivo do chão (FARIA, 1970)

(VWDVSDODYUDVVHMXVWLÀFDPQRSUHVHQWHFDStWXORYLVWRTXHPXLWDVVmRDV
FRQWULEXLo}HVTXHRKRPHPGRFDPSRRIHUHFHQDVRFLHGDGH
É evidente que todo o alimento que chega à mesa do trabalhador passa
primeiramente pelas mãos de outro trabalhador, no caso o rural, ou o homem do
campo, conforme cita os versos acima. Desde o leite e o café, até a comida mais
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VRÀVWLFDGDWXGRVHRULJLQDGD]RQDUXUDO)DODVHWDPEpPTXHR%UDVLOpXPSDtV
agrícola, que sua economia é voltada para exportação de bens originados do campo.
1HVWHVHDUDYHULÀFDVHTXHSDUDKDYHUDYLGDQRFDPSRGHYHKDYHUWUDEDOKDGRUHVTXHFRQWULEXDPSDUDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVODERUDWLYDV$VVLPRWUDEDlhador rural torna-se indispensável para estas atividades.
$VVLP QmR UHVWDP G~YLGDV DFHUFD GD LPSRUWkQFLD GR SURÀVVLRQDO UXUDO
YH]TXHVHWUDWDGHSURÀVVLRQDLVGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDSDUDDYLGDHPVRFLHGDGH
Porém, os seus direitos não foram reconhecidos de imediato, passando por
uma longa evolução até que se chegasse ao atual modelo de proteção adotada pela
Constituição Federal e por lei especial.
Neste diapasão, o capítulo em síntese apresentará uma contextualização
histórica acerca do trabalhador rural, demonstrando a forma como se deu a evolução de seus direitos na esfera previdenciária, até se chegar ao direito objetivo vigente, apontando os métodos pelo qual o legislador tem protegido o homem do campo.
2ULJHPGRV'LUHLWRVGRV7UDEDOKDGRUHV5XUDLV
$VHYROXo}HVQDVUHODo}HVGHWUDEDOKRGHVHQIUHDGDVQRkPELWRUXUDOIH]
FRPTXHVXUJLVVHDGHÀQLomRGRTXHVHULDHPVLRWUDEDOKRUXUDO
A posição dominante da literatura jurídica se baseia no sentido de que o
Labor Rural é aquela atividade que se dá em uma propriedade rural, objetivando
ÀQVOXFUDWLYRV$GHPDLVHVWHWUDEDOKRSRGHRFRUUHUHPSUpGLRU~VWLFRGHVGHTXH
destinado a exploração agrícola, pecuária, extrativa, ou relacionada ao agronegócio,
mesmo que localizada em perímetro urbano, porém desenvolvente de atividade
agroeconômica (PAIDA, 2012).
$VVLP SDUD TXH UHVWH FRQÀJXUDGR R WUDEDOKR UXUDO p QHFHVViULR
primeiramente que o trabalho se dê em uma propriedade rural, que é aquela
ORFDOL]DGDIRUDGRVSHUtPHWURVXUEDQRV&RQWXGRDOHLpÁH[tYHOTXDQWRjGHÀQLomR
do que venha a ser uma propriedade rural, visto que será um imóvel localizado
no âmbito rural, ou até mesmo no urbano, porém tendo a obrigatoriedade de ser
destinado ao controle de uma atividade agrícola. Deste modo, o escritório que
controla todas as atividades de uma fazenda, poderá ser considerado propriedade
rural, e todo o empregado que ali labora, terá realizado uma atividade rural também.
É de se destacar que o entendimento doutrinário abaliza que a atividade
econômica é aquela que afere lucros no exercício da atividade relacionada.
O referido conceito de trabalho rural é reforçado pelo Decreto Lei nº
 TXH GLVS}H VREUH QRUPDV UHJXODGRUDV GHVWH ODERU UHIHULGR %5$6,/
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  TXH LQFOXVLYH HP VHX WHRU GLVS}H VREUH FRQFHLWRV GH HPSUHJDGR UXUDO
empregador rural e demais peculiaridades.
Se não bastasse, a principal Lei Brasileira, que é a Constituição Federal
promulgada no ano de 1.988, através de seu artigo 7º, também regula o trabalho
rural no ordenamento jurídico Brasileiro (BRASIL, 1.988).
6HQGRDVVLPDSyVGHÀQLomRGRFRQFHLWRGH7UDEDOKR5XUDOTXHpDTXHOH
GHVHQYROYLGRHUHODFLRQDGRDRkPELWRUXUDOSDVVDVHRHVWXGRDGHÀQLURFRQFHLWR
de Trabalhador Rural, e suas prerrogativas asseguradas pelos mais variados textos
legislativos.
&RQFHLWRGH7UDEDOKDGRU5XUDO
O Trabalhador Rural é aquele que desempenha suas atividades no âmbito
rural, ou em prédio rústico que tem por objeto a atividade agrícola, conforme se
H[S}HQDDEDOL]DGDOLomRDVHJXLU
Trabalho rural é toda atividade desempenhada em proSULHGDGHUXUDOFRPÀQVOXFUDWLYRVRXHPSUpGLRU~VWLFRGHVWLQDGR
à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial, mesmo
estando localizado em perímetro urbano, mas com atividade utilizada em agroeconomia (NASCIMENTO, 2007, p.206).

$OLWHUDWXUDMXUtGLFDGHÀQHTXHR(PSUHJDGRU5XUDOSRGHVHUWRGDSHVVRD
física ou jurídica, proprietária ou não, que explore as atividades acima mencionadas,
PHVPRTXHGHIRUPDSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULD(VWDWDPEpPpDGHÀQLomRGDQRUPDMXUtGLFDGHDFRUGRFRPDUHGDomRLQWHJUDOGRVDUWLJRVHGD/HLTXH
indo além, inclui as atividades industriais em estabelecimento agrário como abrangida pelo conceito de empregador rural, e também a pessoa física ou jurídica que, haELWXDOPHQWHHPFDUiWHUSURÀVVLRQDOHSRUFRQWDGHWHUFHLURVH[HFXWHVHUYLoRVGHQDWXUH]DDJUiULDPHGLDQWHXWLOL]DomRGRWUDEDOKRGHRXWUHP9HMDPRVDSUHYLVmROHJDO
$UW&RQVLGHUDVHHPSUHJDGRUUXUDOSDUDRVHIHLWRV
desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore
atividade agro-econômica, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.
,QFOXLVHQDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDUHIHULGDQR©FDSXWª
deste artigo, a exploração industrial em estabelecimento agrário não
compreendido na Consolidação das Leis do Trabalho.
6HPSUHTXHXPDRXPDLVHPSUHVDVHPERUDWHQGR
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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
HFRQ{PLFR RX ÀQDQFHLUR UXUDO VHUmR UHVSRQViYHLV VROLGDULDPHQWH
QDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDUHODomRGHHPSUHJR
$UW(TXLSDUDVHDRHPSUHJDGRUUXUDODSHVVRDItVLFD
RXMXUtGLFDTXHKDELWXDOPHQWHHPFDUiWHUSURÀVVLRQDOHSRUFRQWDGH
terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização
GRWUDEDOKRGHRXWUHP 9LGH/HLQGH  %5$6,/ 

$SyVWHFLGRFRPHQWiULRVDFHUFDGDVGHÀQLo}HVGH7UDEDOKR5XUDOH(PSUHgador Rural, deve-se destacar de forma ampla a conceituação de “Trabalhador RuUDOµTXHpDTXHODSHVVRDTXHODERUDHPUHJL}HVUXUDLVH[HUFHQGRWDUHIDVDJUtFRODV
ou artesanais, similares ou conexas.
7DOGHÀQLomRSRGHVHUH[WUDtGDGLUHWDPHQWHGD&RQYHQomRQGD2UJDnização Internacional do Trabalho, também conhecida como OIT, através do disposto no artigo 2º, que prevê ainda as pessoas que trabalham por conta própria, como
arrendatários, parceiros e pequenos proprietários de terra (OIT, 1977).
O empregado rural sempre será uma pessoa física, não se falando, portanto, em empregado pessoa jurídica. O labor deve ocorrer em propriedade rural
ou prédio rústico, e a prestação não deve ocorrer de modo eventual ao empregador
UXUDOWHQGRSRUWDQGRTXHKDYHUKDELWXDOLGDGHQDVIXQo}HV
2FRQFHLWRHPTXHVWmRPXLWRVHDVVHPHOKDFRPDGHÀQLomRGHHPSUHJDGR
SUHYLVWRQRDUWGD&/7MiTXHVmRREULJDWyULRVRVUHTXLVLWRVGDUHODomRGHHPSUHJR
(pessoalidade, continuidade, subordinação jurídica e onerosidade), porém distinguese pelo fato exclusivamente do labor ocorrer em propriedade rural ou prédio rústico.
Em suma, conceitua a norma reguladora da atividade rural, como sendo
empregado “rural” a pessoa física, que exerce sua atividade em propriedade rural
ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual ao seu empregador ruUDOVREGHSHQGrQFLDGHVWHHPHGLDQWHXPGHWHUPLQDGRVDOiULR %5$6,/ 
Conforme preconiza o disposto legal, o trabalhador rural pode exercer
VXDVIXQo}HVHPSURSULHGDGHUXUDOHWDPEpPHPSUpGLRU~VWLFRTXHDVVLPpGHÀQLGRSHODGRXWULQDDWXDO
Prédio rústico é o destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial. Pode até estar localizado no
perímetro urbano, mas deve ser utilizado na atividade agroeconômica. Não é, portanto, a localização que irá indicar se o prédio é
rústico ou urbano, mas se é destinado à atividade agroeconômica
(MARTINS, 2011, p.151).
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Os funcionários de um escritório que administra uma propriedade rural,
podem sim ser considerados como sendo empregados rurais.
Neste contexto, a doutrina atual tem entendido que qualquer empregado que presta serviço ao empregador rural, será empregado rural, mesmo que não
exerça a atividade diretamente ligada a terra, como por exemplo, de colheita, e apenas uma atividade de meio, como administrador, secretário, vigia, etc.. Neste seara,
basta a atividade do empregador. Se o mesmo exerce atividade agroeconômica com
ÀQDOLGDGHOXFUDWLYDRVHXHPSUHJDGRVHUiVLPUXUDOPHVPRTXHHVWHH[HUFtFLRODboral se dê no perímetro urbano, conforme decisão do Egrégio Tribunal Superior do
7UDEDOKR 767 
&RQVRDQWH SUHYr R DUWLJR  GD /HL Q  HPSUHgado 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. Portanto, sendo a Reclamada empregadora rural, é rural o seu empregado, ainda que seja viJLD5HFXUVRGH5HYLVWDQmRFRQKHFLGR? %5$6Ì/,$ 

Vale ressaltar que a Consolidação das Leis do Trabalho é taxativa quanto
a sua inaplicabilidade em relação aos Trabalhadores Rurais, salvo previsão em senWLGRFRQWUiULR %5$6,/ GRPHVPRPRGRTXHD/HL)HGHUDOQDOpP
GRGHFUHWRQQmRVHDSOLFDUDRWUDEDOKDGRUXUEDQR
A hermenêutica tem entendido que o Estado não tem se posicionado de
forma protecionista em relação ao trabalhador rural como deveria ocorrer, vez que
HVWHVREUHLURVTXHPFRQWULEXHPFRPDHVVHQFLDOLGDGHGHVXDVIXQo}HVQDYLGDHP
sociedade, pois vulgarmente falando, “quem coloca o alimento na mesa de cada
pessoa” é o trabalhador rural.
Brevemente expondo, ressalta-se que a Constituição Federal assegura então a este trabalhador o direito ao salário mínimo, sendo vedada remuneração inferior ao estipulado pelo texto legal, que no caso em questão é de um salário mínimo
(BRASIL, 1988).
8PDVLJQLÀFDWLYDGLVWLQomRTXHVHSRGHID]HUHQWUHWUDEDOKDGRUXUEDQRH
rural, é no que concerne ao Direito Previdenciário, ora que para os regidos pela CLT,
o regime de aposentadoria se dará de forma diversa do que ocorre com o trabalhador
UHJLGRSHOD/HLGH
$3UHYLGrQFLD6RFLDOHR7UDEDOKDGRU5XUDO
$ 3UHYLGrQFLD 6RFLDO UHIHUHVH DR VHJXUR VRFLDO PHGLDQWH FRQWULEXLo}HV
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SUHYLGHQFLiULDVFRPDÀQDOLGDGHGHSURYHUDVXEVLVWrQFLDGRWUDEDOKDGRUHPVLWXDo}HVHVSHFLDLVWDLVFRPRGRHQoDDFLGHQWHJUDYLGH]LGDGHHWF
No Brasil, a Previdência Social é administrada pelo Ministério da Previdência Social, e executada pela Autarquia conhecida como Instituto Nacional do
Seguro Social, ou INSS.
$VXDRULJHPKLVWyULFDVHGHXPHGLDQWH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH
GHMDQHLURGHFULDGRSRU(OR\&KDYHVRFKDPDGRDPSDURVRFLDOTXHWLQKD
por objetivo assegurar os direitos dos trabalhadores que laboravam nas perigosas
estradas de ferro, vez que esses se envolviam em um enorme risco diário, bem como
proteger os familiares em caso de riscos como invalidez, morte ou velhice (TELES,
2009, p.02).
No decorrer da história, a Previdência Social sempre se atentou em asseguUDURV'LUHLWRVEiVLFRVGRWUDEDOKDGRUXUEDQR$WpRDQRGHRWUDEDOKDGRUUXUDO
não estava inserido em nenhum sistema previdenciário, sendo considerado inferior
aos demais empregados.
$SyV HVWH SHUtRGR IRL SXEOLFDGD D /HL Q  WDPEpP FRQKHFLGD
como Estatuto do Trabalhador. A referida norma de Direito foi responsável pela
criação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, porém a sua
HÀFiFLDIRUDGLVFXWLGDYLVWRTXHQmRDSUHVHQWRXRVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVQDSURWHção previdenciária ao trabalhador rural.
Após a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, a doutrina
HQWHQGH WHU RFRUULGR j XQLÀFDomR GRV WUDEDOKDGRUHV D SDUWLU GH XQLIRUPLGDGH H
equivalência entre os povos urbanos e rurais, sendo este considerado como prinFtSLRMXUtGLFR
O referido princípio consagra a equivalência dos benefíFLRVHVHUYLoRV,VVRVLJQLÀFDTXHDVUHJUDVLQIUDFRQVWLWXFLRQDLVTXH
não atendam ao conteúdo do princípio, tanto no que se refere aos tiSRVGHSUHVWDo}HVFRQFHGLGDVTXDQWRDRVFULWpULRVSDUDDSXUDomRGR
seu valor, não encontram fundamento de validade na Constituição
(TÁRREGA; CASTRO, 2012, p.08).

Com o texto Constitucional promulgado no ano de 1988, os direitos preYLGHQFLiULRVGRWUDEDOKDGRUUXUDOVHGLYHUVLÀFDUDPSRUpPDIRUPDGHFXVWHLRGLIHUHQFLRXVHGRVWUDEDOKDGRUHVXUEDQRVFRQIRUPHDEDOL]DRDUWGD&DUWD
Magna Nacional.
2'LUHLWR3UHYLGHQFLiULRHQWHQGHTXHQDVUHODo}HVUXUDLVH[LVWHPWUrVWLSRV
GH FRQWULEXLQWHV FRQIRUPH UHGDomR GD /HL  HP VHX DUWLJR  VHQGR HOHV
Contribuinte individual, segurado especial e empregado rural.
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,QVWDH[SODQDUTXHD/HLpWUDWDGDFRPRRQRUWHGR'LUHLWR3UHYLdenciário. Nela se contém todos os requisitos necessários para que o segurado faça
jus aos benefícios legais, tais como aposentadorias por idade, invalidez ou tempo de
serviço, auxílio doença, auxílio reclusão, etc.
Por vez, importante se faz mencionar que a Constituição Federal de 1988
igualou os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, vez que preveem garantias
DDPERV7RGDYLDEDLODD/HLHPVHXDUWLJR,DFRQFHLWXDomRGHHPSUHJDGRUXUDOSDUDÀQVSUHYLGHQFLiULRVFRPRVHQGRDTXHOHTXHSUHVWDVHUYLoRGH
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor, empregado (BRASIL, 1991).
Portanto, segundo a norma previdenciária, considera como sendo Contribuinte individual, aqueles trabalhadores que prestam serviços a uma ou mais pessoas, sem vínculo empregatício, o empresário, também o empregado rural, o produtor rural, que exporá atividade como agropecuária pesqueira e de extração de
mineral, com auxílio de outros empregados.
6H WUDWDQGR GH HPSUHJDGRU UXUDO SHVVRD ItVLFD D OHJLVODomR R FODVVLÀFD
como segurado obrigatório, na condição de contribuinte individual. A norma jurídiFDDLQGDHQWHQGHTXHVHUiWDPEpPFRQWULEXLQWHLQGLYLGXDORVSURÀVVLRQDLVOLEHUDLV
que trabalham para um empregador rural ou empresa rural, além de outros trabalhadores que laboram sem relação de emprego (TÁRREGA; CASTRO, 2012, p.09).
Por sua vez, o produtor rural, o parceiro, meeiro, arrendatário rural, pesFDGRUDUWHVDQDOTXHH[HUFHVXDVIXQo}HVHPDWLYLGDGHVLQGLYLGXDLVRXHPUHJLPHGH
economia família, ainda que com auxílio de terceiros, será considerado segurado
HVSHFLDOSDUDÀQVSUHYLGHQFLiULRVFRQIRUPHFRQVWDQRDUWLJR9,,GD/HL
(BRASIL, 1991).
$VFRQWULEXLo}HVGHVWHVVHJXUDGRVHVSHFLDLVRFRUUHPGHIRUPDGLIHUHQFLDda, já que a Constituição Federal estabeleceu uma forma diferenciada para os segurados especiais. Assim, a Constituição Federal estabeleceu também uma prestação
GLIHUHQFLDGD QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL Q  VHQGR GHYLGR R VDOiULR
mínimo ao obreiro necessitado.
Entende-se, também, como sendo trabalhador rural, aquele que é dotado
no regime de economia familiar, onde o lavrador produz para sustentar o núcleo
familiar, e os alimentos sendo produzidos na própria propriedade para sustento, e o
TXHHYHQWXDOPHQWHVREUDVHQGRFRORFDGDDYHQGD9HMDPRV
A atual legislação concede benefícios ao agricultor, seu
F{QMXJHRXFRPSDQKHLURHÀOKRVPDLRUHVGHGH]HVVHLVDQRVGHVGH
que trabalhem com o grupo familiar respectivo. A eles também é

569

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

dirigida a redução de cinco anos no caso de aposentadoria por idade.
$OJXPDVFRORFDo}HVVHPRVWUDPLPSRUWDQWHVQRTXHWDQJHDRVHJXUDGRHVSHFLDOTXHGHQWUHDFODVVLÀFDomRSURSRVWDPDLVVHVXEVXPH
DRTXHSURS}HQRSUHVHQWHDUWLJR 7É55(*$&$6752S 

-XVWLÀFDVHWDOGLIHUHQFLDomRDRWUDEDOKDGRUUXUDOGHYLGRjVGLÀFXOGDGHV
que o mesmo enfrenta na vida diária no campo. A começar pela qualidade de vida,
que não pode ser considerada a mesma do trabalhador urbano. O desgaste físico e a
exposição a fatores que contribuem a patologias são ainda maiores.
O ordenamento jurídico, através da legislação previdenciária prevê à aposentadoria por idade, auxílio –doença, aposentadoria por invalidez e acidente.
Mesmo sendo trabalhador rural, é devido aos seus dependentes a pensão
por morte e em determinadas hipóteses, o auxílio reclusão.
2 APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL
7UDEDOKR5XUDOH(VIRUoR/DERUDWLYR
É notório o quanto de esforço empregam para realizar as atividades para
as quais são contratados os trabalhadores rurais.
Trata-se de empregados que lançam muito esforço físico no cumprimento
de suas tarefas, visto que são tarefas que necessitam grande esforço físico e,
consequentemente, são cansativas, obrigando o trabalhador à conduta forçosa e
GHVJDVWDQWHÀVLFDPHQWH
Tempos atrás, estas atividades eram executadas de maneira ainda mais
H[WHQXDQWHGRTXHHPUHODomRDRVWHPSRVDWXDLV2VREUHLURVÀQGDYDPFRPVXDYLGD
de maneira muito mais célere, para cumprir o combinado com o empregador, tendo
em vista que não eram usuais os equipamentos de proteção individual, ou qualquer
outro aspecto de proteção à saúde, segurança no ambiente em que desempenhavam
todas as tarefas.
O trabalho rurícola é extremamante desgastante para o trabalhador. Até
mesmo para aqueles em que o empregador respeita todas as normas de proteção,
segurança, e saúde, incluindo também o uso de equipamentos de proteção individual
e coletiva. Assim, o eventual desrespeito ao trabalhador, caracteriza veemente afronta
aos direitos fundamentais e humanos, fato este inaceitável no Estado Democrático
de Direito atual.
A legislação previdenciária é a grande aliada aos direitos do trabalhador,
XPDYH]TXHGLVS}HHFRQVDJUDEHQHItFLRVHVSHFtÀFRVDRVUXUDLVTXHH[HUFHPVXDV
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IXQo}HVQRFDPSRRXQRDPELHQWHUXUDO
/HL%HQHItFLRV3UHYLGHQFLiULRV
&RQIRUPHGLVFRUULGRQRÀQDOGRWySLFRDQWHULRUD3UHYLGrQFLD6RFLDOWHP
grande responsabilidade à efetividade de um dos direitos do trabalhador rural,
talvez o mais esperado por muitos, que desgastaram sua saúde física e mental ao
ORQJRGDYLGDODERUDWLYDVXDDSRVHQWDGRULD
$ DWXDO OHJLVODomR TXH GLVS}H VREUH RV EHQHItFLRV SUHYLGHQFLiULRV p
/HL  GH  GH -XOKR GH  TXH GLVS}H H[FOXVLYDPHQWH VREUH RV SODQRV GH
benefícios da Previdência Social, e dá outras providências.
O referido conjunto de normas estabelece e aplica no ordenamento jurídico
um plano efetivo de benefícios concedidos no âmbito do direito previdenciário.
Este tipo normativo se encarregou de tutelar o Regime Geral da Previdência
Social, também conhecido como RGPS, bem como determina seu caráter contributivo,
REULJDWyULRHPIDFHGRHTXLOtEULRÀQDQFHLUR
É sabido que o presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre direitos
do trabalhador rural, todavia, de certo modo, o direito garantido ao trabalhador
rural de aposentar-se em caso de idade avançada, invalidez e pensão por morte é
um dos mais primordiais que a classe conquistou, sendo que o regramento de tais
EHQHItFLRVHQFRQWUDPUHVSDOGRHPQD&DUWD0DJQDGHQDOHL'HFUHWR
HHPRXWUDVGLVSRVLo}HVOHJDLV
0DLVVLPSOLÀFDGDTXHDDSRVHQWDGRULDSRULGDGHGRWUDEDOKDGRUXUEDQR
a aposentadoria do obreiro rural é mais recente em nosso, todavia, não mais fácil de
VHUFRQFHGLGDYH]TXHRVHJXUDGRHVSHFLDO DVVLPFODVVLÀFDGRRWUDEDOKDGRUUXUDOQD
OHJLVODomRSUHYLGHQFLiULD QmRQHFHVVLWDFRPSURYDUUHFROKLPHQWRGHFRQWULEXLo}HV
mas sim, efetivo trabalho.
$R ORQJR GRV DQRV R VLVWHPD IRL VH PRGLÀFDQGR VHQGR TXH XP GRV
mais conhecidos foi o FUNRURAL, que era responsável pela concessão de alguns
benefícios aos trabalhadores rurais, entre eles, a aposentadoria por velhice, que
FRQVLVWLD QXPD SUHVWDomR PHQVDO HTXLYDOHQWH D  GR VDOiULR PtQLPR GH PDLRU
valor no país e, tinha como requisito a idade mínima de 65 anos.
2FXVWHLRGHWDOEHQHItFLRVHGDYDDWUDYpVGDFRQWULEXLomRGHVREUHR
valor comercializado de seus produtos.
Antes da Constituição Federal de 1988, o trabalhador rural estava excluído
do sistema previdenciário urbano, onde somente lhe caberia um benefício assistencial
ou então integrar-se ao sistema de Previdência Social Rural.
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Com o advento da Carta Magna, veio à uniformidade do direito
SUHYLGHQFLiULRDRVWUDEDOKDGRUHVXUEDQRVHUXUDLVPDLVHVSHFLÀFDPHQWHHPUHODomR
à aposentadoria por idade. Vale ressaltar que o benefício ainda era exclusivamente
de gozo dos homens, não se estendendo às mulheres, salvo se comprovassem ser
arrimo de família.
O artigo 5º, caput, da Constituição Federal, trouxe outro conceito, sendo
impossível no ordenamento jurídico, continuar a conceder o benefício somente aos
KRPHQV7RGDYLDHVWDUHDOLGDGHVRPHQWHVHDOWHURXTXDQGRD/HLWURX[H
dois artigos para indicar o direito à aposentadoria por idade a esta categoria (arts.
H SRLVDWpHQWmRRDUWLJRGD&)QmRHUDDXWRDSOLFiYHOVHQGRDVVLP
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
$LQGD QR WRFDQWH D OHL GH EHQHItFLRV SUHYLGHQFLiULRV YHULÀFDVH TXH D
mesma apresenta conceito de segurado especial, bem como uma análise do que
venha ser carência, qualidade de segurado e período de graça, conforme será
elucidado nos tópicos seguintes.
6HJXUDGR(VSHFLDO
O segurado especial, em face da legislação previdenciária vigente, é a
pessoa física que reside em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo
a ele, de forma individual ou em regime de economia familiar, independentemente
de auxílio eventual de terceiros, onde ocorre a mútua colaboração, seja na condição
de produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro,
outorgados, comodatário ou arrendatário rural, e que também explore atividade
agropecuária, de seringueiro ou extrativismo vegetal, ou também de pescador
artesanal (BRASIL, 1991).
A norma previdenciária brasileira aduz ainda serem segurados especiais
RV F{QMXJHV RX FRPSDQKHLURV DV  GHVVHV WUDEDOKDGRUHV VHXV ÀOKRV PDLRUHV GH
dezesseis anos ou equiparado, desde que trabalhem, comprovadamente, com o
grupo familiar respectivo (BRASIL, 1991).
No que se refere às companheiras, há de se destacar que a lei previdenciária
entendeu que em muitos momentos da história, a mulher do trabalhador exercia as
atividades domésticas, mas no âmbito rural, deixando os outros afazeres ao seu varão.
Neste esteio, tais empregados que possuíam os vínculos de emprego, e as
suas companheiras acabavam por não tendo nenhuma segurança jurídica em face
de sua aposentadoria. Visando sanar tal omissão e adequando o direito a realidade
social, a norma jurídica de natureza previdenciária igualou os direitos e garantias da
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mulher ao do trabalhador rural, todavia, a mulher também precisa estar laborando
na terra.
As atividades do trabalhador rural ocorrem em regime de economia
familiar, mesmo que exista o auxílio de terceira pessoa. O segurado especial poderá
ter um empregado em período de safra (período entre o preparo do solo e a colheita)
durante 120 dias do ano, ou 120 empregados em um dia do ano.
2  GR DUW  GD /HL  FRQFHLWXD R TXH YHP D VHU UHJLPH GH
HFRQRPLDIDPLOLDUFRQIRUPHVHH[S}HDVHJXLU
 o Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
Q~FOHRIDPLOLDUHpH[HUFLGRHPFRQGLo}HVGHP~WXDGHSHQGrQFLDH
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação
dada pela Lei nº 11.718, de 2008).

Assim, observa-se que a lei vigente entende que economia familiar, requisito
essencial, para que se caracterize como segurando especial, é aquele que abrange a
atividade em que o trabalho dos membros da família se torna indispensável para a
VXEVLVWrQFLDHH[HUFtFLRGHFRQGLo}HVP~WXDVIDODQGRVHLQFOXVLYHHPGHSHQGrQFLD
HFRODERUDomRGRVPHPEURV7LRVVREULQKRVÀOKRVHÀOKDVFDVDGRVJHQURVQRUDV
VRJURV VRJUDV VREULQKRV ÀOKRV WLRV SULPRV QHWRV H DÀQV QmR VmR FRQVLGHUDGRV
como grupo familiar.
No que tange o regime de economia familiar, a atividade do trabalhador deve
ser indispensável para a família, de modo que tais práticas garantam a subsistência,
havendo mútua dependência e colaboração, sem que tenha empregados, salvo a
exceção já elucidada anteriormente.
Ademais, no que se refere à mútua dependência, trata-se do apoio dos
membros do próprio grupo familiar, onde assim caracteriza-se o regime de economia
familiar, já amplamente discorrido.
Por outro lado, o membro do grupo familiar que possui outra fonte de
rendimento, qualquer que seja a sua natureza, não pode ser considerado segurado
especial, dentro do regime previdenciário, com exceção aos rendimentos advindos
de pensão por morte deixada pelo segurado especial, bem como não excluem a
condição de segurado especial dos demais membros da família que efetivamente
trabalham na terra.
Neste diapasão, o trabalhador rural, poderá ser segurado empregado,
já que mesmo estando exercendo sua atividade no âmbito rural, pode haver um
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empregador. Poderá ser também o segurado individual, avulso, ou o especial, aqui
DEDOL]DGR 3RUWDQWR RV WUDEDOKDGRUHV TXH H[HUFHP IXQo}HV UXUDLV WrP GLUHLWR DR
SUD]RUHGX]LGRSUHYLVWRQRWH[WRGRDUWLJR,,GD&)SDUDDFRQFHVVmR
GHDSRVHQWDGRULDSRULGDGHGHDFRUGRFRPRWHRUUHSURGX]LGRDEDL[R
   e DVVHJXUDGD DSRVHQWDGRULD QR UHJLPH JHUDO GH
SUHYLGrQFLDVRFLDOQRVWHUPRVGDOHLREHGHFLGDVDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam
suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
(Incluído
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (BRASIL, 1988).

É de se observar ainda, que a contribuição do segurado especial
FRUUHVSRQGHDRSHUFHQWXDOGHLQFLGHQWHVREUHRYDORUEUXWRGDFRPHUFLDOL]DomR
de sua produção rural, podendo contribuir de forma facultativa, a partir da alíquota
GH  VREUH R UHVSHFWLYR YDORU GR VDOiULR GH FRQWULEXLomR SDUD WHU GLUHLWR DRV
benefícios previdenciários com valores superiores a um salário mínimo, conforme
GLVS}HDOHJLVODomRYLJHQWH
$SRVHQWDGRULDSRU,GDGH5XUDO
A Constituição Federal Brasileira consagra o direito de aposentadoria por
idade em período reduzido ao trabalhador rural em face do trabalhador urbano,
FRQIRUPHFRQVWDQDUHGDomRGRDUWLJR,H
I -aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco
anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (BRASIL, 1988)
Neste mesmo sentido, a legislação previdenciária também regula a apoVHQWDGRULDGRWUDEDOKDGRUUXUDOFRQIRUPHGLVFRUULGRQRDUWGDOHLTXH
DVVLPGLVS}H
Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do
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DUWGHVWD/HLÀFDJDUDQWLGDDFRQFHVVmR
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de
auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1
(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido (BRASIL, 1991)

Neste aspecto, a partir da redação constitucional, aliada também com a
norma de caráter previdenciário, evidencia-se que o trabalhador rural tem direito
a aposentadoria por idade, invalidez, auxílio doença, reclusão, ou pensão, desde
que se comprove primeiramente que exerce a atividade rural, mesmo que de forma
GHVFRQWtQXD1RFDVRGDDSRVHQWDGRULDSRULGDGHYHULÀFDVHWDPEpPTXHDQRUPD
jurídica optou pela diminuição da idade em 5 anos para os rurícolas, dado o fato de
seu trabalho forçoso diminuir sua expectativa de vida, já que é muito mais desgastante que a maioria dos trabalhos urbanos.
A norma previdenciária brasileira discorre ainda sobre a carência do traEDOKDGRUUXUDOFRQIRUPHH[S}HRDUWLJRGD/HLDVVXQWRHVWHWUDWDGR
no tópico anterior. Ressalta-se que o presente tópico optou por dar destaque a aposentadoria por idade, em razão de ser o benefício mais requerido junto à autarquia
previdenciária.
No que tange ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
este só será concedido caso o segurado cumpra a carência exigida pela lei, que atualmente é de 15 anos.
Para melhor entendimento, nesta espécie de benefício, o segurado deverá
comprovar o efetivo recolhimento de 180 meses, sendo que o restante do tempo poderá ser comprovado por documentos e não necessariamente precisa de contribuição.
$WXDOPHQWHRKRPHPDSRVHQWDVHHQWUHDQRVGHFRQWULEXLomRVHMD
ele trabalhador urbano ou rural. O trabalhador rural deverá ter 180 meses de efetivo
recolhimento para os cofres do INSS e o restante do período poderá ser de trabalho
rural sem efetivo recolhimento.
Conforme legislação em vigor, é admitida uma série de documentos que
possam comprovar o período de trabalho rural, para efeitos de carência, visto que
QmRKiSDJDPHQWRGHFRQWULEXLo}HVDR,166
Portanto, somente na aposentadoria por tempo de contribuição será exigido o período mínimo de efetivo recolhimento de 180 meses. Sendo que, para a
concessão da aposentadoria por idade e demais benefícios, não se faz necessário o
SDJDPHQWRGDVFRQWULEXLo}HVPDVVLPDFRPSURYDomRGRHIHWLYRH[HUFtFLRGDDWLYL-
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dade rural exigido pela legislação vigente.
Assim, preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício, seja
aposentadoria por idade, tempo de contribuição, auxilio doença, aposentadoria por
invalidez, auxílio reclusão, pensão por morte, é devida a concessão do benefício, vez
que o próprio legislador constitucional ao assegurar o direito ao percebimento das
SUHVWDo}HVSUHYLGHQFLiULDVFRQVXEVWDQFLRXVHQDQRUPDIDWRUWUDEDOKRHRIDWRUWHPpo, ressaltando-os como valores jurídico-sociais máximos, haja vista que o trabalho
pSULQFtSLRIXQGDPHQWDO DUWLJR,9 pRREMHWLYRIXQGDPHQWDO DUWLJR ,D,9
implicitamente), é um direito social (artigo 6º, 7º), é princípio e valor da atividade
HFRQ{PLFD DUWLJR,DWp,; HpDEDVHGDRUGHPVRFLDO DUWLJR  %5$6,/ 
É de se ressaltar que toda pessoa que se prestou uma jornada de trabalho
durante determinado lapso de tempo deve tê-lo computado quando da substituição
da atividade remunerada pela inatividade remunerada, pouco importando o tipo
de trabalho, já que o legislador não procurou distinguir trabalho rural do urbano e
muito menos os direitos dele resultantes.
Tal entendimento é expresso nos dispositivos retro citados e, ainda mais,
GRDUWLJR~QLFR,H,,GD&RQVWLWXLomRRSULPHLURXQLYHUVDOL]DQGRDFREHUWXUD
e o atendimento e o segundo uniformizando e valorando de igual modo os benefíFLRVHVHUYLoRVjVSRSXODo}HVXUEDQDVHUXUDLVEHPFRPRGRDUWLJR,,GD&)
(BRASIL, 1988).
Assim, havendo o cumprimento dos requisitos, é devida a aposentadoria
ao trabalhador ou trabalhadora rural, que sempre contribuíram para o desenvolvimento de toda a sociedade.
CONCLUSÃO
O trabalho discorreu sobre a evolução histórica da luta pelos Direitos do
Trabalhador Rural, com enfoque na aposentadoria por idade rural, abordando esSHFLÀFDPHQWHVHXGHVHQYROYLPHQWRHPIDFHGDVQRUPDVMXUtGLFDVTXHUHJXODPHVWD
FDWHJRULDSURÀVVLRQDODOHLFRQVWLWXFLRQDOHLQIUDFRQVWLWXFLRQDOEHPFRPRGHPDLV
GLVSRVLo}HVDEDOL]DGDVSHORRUGHQDPHQWRMXUtGLFRYLJHQWH
1RWRXVHTXHHPERUDFRPDWUDVRROHJLVODGRUÀQDOPHQWHSDVVRXDUHconhecer a importância do homem do campo, num primeiro momento conferindo
direitos apenas ao homem e, estendendo-o a cônjuge que acompanha seu marido
nos afazeres rurícolas.
Atualmente, a norma tem se mostrado protecionista o obreiro rural, visto
que, caminhamos para a vinculação do entendimento que o desenvolvimento de
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toda a sociedade se deu através de seus esforços nos campos para que o alimento
pudesse chegar às nossas mesas.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve um salto nos dispositivos legais que se referem ao direito do trabalho, com a equiparação do trabalhador urbano e rural.
No que concerne ao direito ao recebimento de benefícios previdenciários,
houve também grande evolução, especialmente no tocante à equiparação destes traEDOKDGRUHVFRPDXQLÀFDomRGD3UHYLGrQFLDUXUDOHXUEDQDVHQGRKRMHWRGRVLQFOXtdos no Regime Geral.
Ainda, entendemos correta a lei se mostrar diferenciada em relação aos
obreiros urbanos, visto que o trabalho no campo, apesar da tecnologia empregada
em algumas atividades, como o uso de máquinas, por exemplo, continua sendo forçoso e desgastante para o homem.
Embora, o caminho da evolução do reconhecimento destes obreiros já teQKDDYDQoDGRDLQGDKiPXLWRTXHVHUHÁHWLUVREUHDLPSRUWkQFLDGRVHJXUDGRHVpecial, que tem papel estratégico e fundamental para a sobrevivência da população,
visto que é através das mãos destes obreiros que saciamos uma de nossas necessidaGHVYLWDLVDDOLPHQWDomR
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