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TURISMO RURAL: ASPECTOS TRABALHISTASTURISMO RURAL: ASPECTOS TRABALHISTASTURISMO RURAL: ASPECTOS TRABALHISTASTURISMO RURAL: ASPECTOS TRABALHISTAS

Eliézer de Queiroz Noleto

I – INTRODUÇÃO

O presente estudo propõe-se a avaliar o turismo rural, tendo, por
fundamento, material elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural –
IDESTUR, com propostas para estimular esse segmento econômico em nosso País.

O citado material aborda questões multidisciplinares, mas iremos nos
ater, especificamente ao exame do aspecto trabalhista da matéria, que se encontra assim delineado
no documento do IDESTUR:

“Na Legislação Trabalhista

Fundamentalmente, nas questões trabalhistas, para atender as necessidades;

* Necessário alterar o texto da legislação não apenas para identificar o
empreendedor rural como empregador rural, mas também esclarecer a natureza do trabalho.

* As relações de trabalho desenvolvidas no âmbito do turismo rural devem ser
aplicadas a Lei 5.889 de 1973 (trabalho rural).

* É preciso reconhecer que mesmo sendo atividades anteriormente só urbanas
como recepcionista, garçom entre outras. Estes no turismo rural são recepcionistas rurais, garçons
rurais.

* Um grande problema é a impossibilidade de um trabalhador rural exercer
funções exclusivas de turismo. O empreendedor de turismo rural, na sua grande maioria, não tem
condições de ter um funcionário específico para este setor. A opção pela dupla jornada (rural durante
a semana e no fim de semana urbano) esta sendo acatada, mas, com muito cuidado, considerando o
número de horas de descanso que deve ser observada, sob pena de processo e multa.

* Quando tendo prestado serviços aos empreendedores rurais esses deveriam ser
reconhecidos como trabalhadores rurais.

Faz-se necessário, para atender às preocupações de natureza trabalhista em
relação ao turismo rural, alterar o texto da legislação de regência (As relações do trabalhador rural
disciplinadas pela Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, aplicando-se as disposições da CLT apenas de
modo subsidiário) para, além de identificar o empreendedor do turismo rural como empregador rural,
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esclarecer que a natureza da relação de trabalho, mesmo nos casos em que o empregado labora em
atividades tipicamente urbanas ou comerciais prestadas ao empreendedor do turismo rural, seria
rural.”

Mais adiante, o documento apresenta um tópico referente à proposta de
adequação da legislação federal que afeta o turismo rural, trazendo os seguintes aspectos
relacionados ao direito do trabalho:

“PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE AFETA O TURISMO RURAL

Os gargalos da legislação trabalhista também reforçam as dificuldades. Em
primeiro lugar, por causa da jornada de trabalho que, no caso, é bem diferente da jornada de
empresas urbanas - a demanda dos produtos/serviços de Turismo Rural ocorre em finais de semana,
férias escolares e feriados, o que, de modo geral, inviabiliza a contratação de empregados permanentes
e exclusivos. Deste modo, o trabalhador que durante a semana atua na lavoura e/ou pecuária é
aproveitado nos fins de semana/feriados, nas férias escolares e, eventualmente, no período noturno
para trabalhar na preparação de alimentos, no atendimento ao turista e outros. Na verdade, esta
atividade, geralmente, é um complemento à atividade principal da propriedade. Do ponto de vista da
legislação, estas características envolvem a dupla jornada de trabalho e a necessidade do pagamento
não mais do piso de trabalhador rural, mas do piso do trabalhador do turismo, que é ainda maior.
Atualmente, as contratações de trabalhadores para as atividades de Turismo Rural, à luz da
legislação trabalhista, são irregulares ao se configurar dupla jornada (e isto confere diferenciação de
direitos trabalhistas); além disso, a contratação temporária usual de parentes ou vizinhos em caráter
informal também é ilegal.

Este documento restringe-se a proposições relacionadas à melhoria e adequação
da legislação trabalhista, tributária e previdenciária.

Legislação Trabalhista

As relações do trabalhador rural são disciplinadas pela Lei 5.889, de 8 de
junho de 1973, aplicando-se as disposições da CLT apenas de modo subsidiário. Faz-se necessário,
para atender às preocupações de natureza trabalhista em relação ao turismo rural, alterar o texto da
legislação de regência apenas para, além de identificar o empreendedor do turismo rural como
empregador rural, esclarecer que a natureza da relação de trabalho, mesmo nos casos em que o
empregado labora em atividades tipicamente urbanas ou comerciais prestadas ao empreendedor do
turismo rural, seria rural. Isso porque, conforme salienta Valentin Carrion, há indisfarçável
interpretação desenvolvida em torno do art. 17 da Lei 5.889/73 visando desqualificar como
rurícolas empregados como os motoristas, os tratoristas, escriturários, lojistas, entre outros, que
prestam serviços a empregadores rurais (Parecer CJ/MPAS 28/82).



5

Vale lembrar que, se o empreendedor do Turismo Rural se enquadra nas
classificações de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de que trata a Lei nº 8.941, de
5.10.99 (Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o
tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da
Constituição Federal), nada obsta à nova legislação fazer referência aos dispositivos daquela Lei a
respeito de regime trabalhista e previdenciário simplificado, que oferece, entre outros, os seguintes
direitos:

(i) dispensa do cumprimento das obrigações acessórias a que se referem os arts.
74; 135, § 2º; 360; 429 e 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 11 da
Lei 8.941/99);

(ii) orientações especiais pelos agentes das fiscalizações trabalhista e
previdenciária (art. 12 da lei), entre outros.”

Passemos à análise da matéria suscitada.

II – LEGISLAÇÃO APLICADA

Quanto ao aspecto legal, temos, basicamente, três ordenamentos que
repercutem sobre o empregado rural, a saber:

a) Constituição Federal de 1988, que estabelece no caput do seu art. 7º o
seguinte:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:”

Se antes do advento da atual Constituição tínhamos uma clara distinção
no tratamento dispensado aos trabalhadores urbanos e aos rurais, a partir de sua promulgação
passou a viger a equiparação entre os direitos desses trabalhadores.

b) Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que “estatui normas reguladoras
do trabalho rural e dá outras providências”. O art. 1º dessa lei dispõe que:

“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 1º de maio de 1943.”

c) Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que “estatui as normas que
regulam as relações individuais e coletivas de trabalho”. A Consolidação é aplicada
subsidiariamente, naquilo em que não contrariar a Lei nº 5.889/73, observada a Constituição
Federal.
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Na prática, com a edição da Carta de 1988, temos uma inversão no
tratamento dado à questão. Desde então, aplicam-se as mesmas regras aos empregados urbanos e
rurais, garantindo-se a estes os aspectos que lhes são mais favoráveis na Lei nº 5.889/73.

III – CONCEITO DE EMPREGADOR RURAL

Identificados os atos normativos aplicáveis à matéria, o passo seguinte é a
caracterização do empregador rural, ato esse de capital importância no deslinde do
questionamento formulado na presente solicitação.

A definição de empregador rural consta do art. 3º da Lei nº 5.889/73,
verbis:

“Art. 3º Considera-se empregador rural, para os efeitos desta Lei, 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.

§ 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.

(...)”

Dos vários requisitos necessários à caracterização do empregador rural,
interessa-nos, particularmente, o que nos remete à exploração de atividade agroeconômica. Essa
definição é esmiuçada por ocasião da regulamentação da Lei nº 5.889/73, que se deu por
intermédio do Decreto nº 73.626, de 12 de fevereiro de 1974. Estabelece o art. 2º do Decreto o
seguinte:

“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.

§ 1º Equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que,
habitualmente, em caráter profissional, e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária,
mediante utilização do trabalho de outrem.

§ 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.

§ 3º Inclui-se na atividade econômica referida no caput deste artigo a
exploração industrial em estabelecimento agrário.
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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.”

A partir dessas transcrições, podemos observar que o fundamental para a
caracterização do empregador rural é a atividade por ele praticada e não o local onde a explora.
Segundo Maurício Godinho Delgado, “por atividade agroeconômica entendem-se as funções e tarefas
agrícolas e pecuárias, no sentido estrito, que tenham destinação ao mercado”1 (grifamos).

Além dessas atividades, também é qualificada como atividade
agroeconômica a exploração de atividade industrial, quando restrita “às atividades que
compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura sem transformá-los em sua
natureza”, nos termos do § 4º do art. 2º do Decreto nº 73.626/74.

IV – CONCEITO DE EMPREGADO RURAL

A caracterização do empregador rural, por sua vez, mostra-se
indispensável na definição do empregado rural. Isso deve-se ao fato de que, segundo a lei,
considera-se rural o trabalhador que presta serviço a empregador rural. Além disso, o serviço
deverá ser prestado em propriedade rural ou prédio rústico, conforme podemos verificar na transcrição
do art. 2º da Lei nº 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.” (grifamos)

A análise dos artigos selecionados acima revela-nos que não basta o
empreendimento estar localizado em área não urbana para ser considerado rural. Há que ficar
suficientemente caracterizada a finalidade rural da atividade por ele desenvolvida. Quanto a esse
aspecto, decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas – SP, é

                                                          
1 Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 4ª ed., Editora LTr – São Paulo, P. 387.
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cabal na fundamentação desse entendimento, o que pode ser comprovado a partir do seguinte
extrato da ementa do acórdão, verbis:

“O ordenamento jurídico brasileiro define o imóvel rural ou prédio rústico, em
função da destinação que lhe der o proprietário e não em razão da localização, seja urbana ou
rural”.2

Também o Tribunal Superior do Trabalho, órgão máximo da Justiça do
Trabalho, enfrentou a questão, conforme podemos constatar a partir da seguinte ementa:

“O art. 3º da Lei nº 5.889/73 considera como atividade rural a exploração
industrial em estabelecimento não previsto na CLT. Assim, mesmo que a empresa seja classificada
como industrial ou comercial, se a atividade do empregado estiver diretamente ligada à atividade
rural, o empregado será considerado rurícola.”3

V – NATUREZA JURÍDICA DO HOTEL RURAL

Feitas essas considerações, resta o questionamento sobre a natureza do
empreendimento objeto da consulta, ou seja, de que forma deve ser caracterizado o hotel rural.

Inúmeros textos são dedicados à busca por uma definição para o turismo
rural, mas por ser uma atividade relativamente nova, ainda não há um consenso firmado sobre a
sua conceituação.

O Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur editou, no ano de 2002, o
documento “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil”4, definindo o
turismo rural como sendo o “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural,
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e
promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.

O referido documento diferencia o “turismo rural”, conceituado acima,
do “turismo no espaço rural”, sendo este o gênero no qual o primeiro está contido. Assim, muitas
práticas turísticas que ocorrem em áreas rurais não são consideradas turismo rural, tratando-se de
meras atividades de lazer, esportivas ou outras. Segundo José Graziano da Silva, o turismo no
espaço rural compreende “todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta: turismo
rural, agroturismo, turismo ecológico ou ecoturismo, turismo de aventura, turismo de negócios,

                                                          
2 TRT 15ª R., Recurso Ordinário nº 00914.2005.087.15.00-4, o qual pode ser consultado no endereço eletrônico
http://www.trt15.gov.br/voto/patr/2006/029/02931806.doc
3 TST, RR 141.888/94.5, Min. José Luiz Vasconcellos, Ac. 3ª T. 2.852/96, colacionado em Carrion, Valentim.
Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho,
4 O documento pode ser consultado, na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.turismorural.org.br/abraturrsp/documentos/diretrizes_1.asp



9

turismo de saúde, turismo cultural, turismo esportivo, atividades estas que se complementam ou
não”5.

A partir das definições acima lançadas, podemos concluir que o turismo
no espaço rural engloba atividades localizadas em zonas rurais, mas que não têm caráter agrícola,
ou seja, são desvinculadas da produção e orientadas para o lazer e o turismo.

Aliás, esse enfoque já havia sido dado pela Embratur quando da
elaboração do Manual Operacional do Turismo Rural, ainda no ano de 1994. Segundo
reportagem da revista Globo Rural, o Manual esclarecia que “esse turismo realiza-se no meio ambiente,
fora de áreas intensamente urbanizadas, e caracteriza-se por empresas de pequeno porte, que têm no uso da terra a
atividade econômica predominante, voltada para práticas agrícolas e pecuárias. É uma maneira de diferenciá-lo do
ecoturismo, centrado na conservação dos ecossistemas, educação ambiental e proteção da paisagem, e de outros
serviços que se desenvolvem no campo, como hotéis cinco-estrelas, centros de convenções, parques naturais para
práticas esportivas, clínicas de saúde, ou seja, atividades apenas localizadas geograficamente em zonas rurais”6.

Tais conceitos foram reiterados com a publicação do documento
“Turismo rural: orientações básicas”7, editado pelo Ministério do Turismo, em 2008, e que repete
o conceito de turismo rural apresentado por Graziano da Silva. Em complemento a esse conceito,
o documento detalha uma série de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural a partir “da
oferta de serviços, equipamentos e produtos de: operação e agenciamento; transporte; hospedagem; alimentação;
recepção a visitantes em propriedades rurais; recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao
contexto rural e eventos”, além de outras atividades complementares que sejam “praticadas no meio rural
e que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da visitação”.

Apresentadas essas reflexões preliminares, passemos à análise específica
dos hotéis rurais, onde há o principal impacto trabalhista.

Ante o que foi exposto, não restam dúvidas de que esses
empreendimentos devem ser caracterizados como “turismo no espaço rural”, ou “turismo em
áreas rurais”, conforme denominação adotada por Graziano da Silva. O ramo principal de suas
atividades contempla atividades não agrícolas, no caso, serviços de hotelaria.

Nesse contexto, somos remetidos novamente aos dispositivos da Lei nº
5.889/73, em especial o seu art. 3º, que condiciona a caracterização como empregador rural à

                                                          
5 In GRAZIANO DA SILVA, J.; VILARINHO, C.; DALE, P.J. Turismo em áreas rurais: suas possibilidades e
limitações no Brasil. In: UFSM (ed.). Turismo rural e desenvolvimento sustentável. Santa Maria: UFSM, 1998.
cap. 1, p. 11-49, citado em Silva, Antenor Roberto Pedroso. Pluriatividade e turismo rural: o caso
do assentamento Vale do Cedro. Consultado no endereço eletrônico
http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20070315_152321_GEST%20002.pdf em 07 de novembro de
2007.
6 http://globorural.globo.com/barra.asp?d=/edic/168/rep_turismo2.htm, página consultada no dia 31 de outubro
de 2007
7 http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/0708519762.pdf página consultada em 25 de fevereiro de 2009.
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exploração de atividade agroeconômica. O entendimento dominante na jurisprudência e na
doutrina trabalhistas é no sentido de que as atividades agroeconômicas são essencialmente ligadas
ao cultivo da terra e à criação de animais, em suma, exploração agrícola, pecuária, extrativa ou
agroindustrial.

Observe-se que essa caracterização está tão arraigada à natureza do
serviço prestado, que Sérgio Pinto Martins considera que “(...) Na verdade, não é apenas quem presta
serviços em prédio rústico ou propriedade rural que será considerado empregado rural. O empregado poderá prestar
serviços no perímetro urbano da cidade e ser considerado trabalhador rural. O elemento preponderante, por
conseguinte, é a atividade do empregador. Se o empregador exerce atividade agroeconômica com finalidade de lucro, o
empregado será rural, mesmo que trabalhe no perímetro urbano da cidade.”8

Arnaldo Süssekind, Délio Maranhão e Segadas Viana, em sua afamada
obra Instituições de Direito do Trabalho, seguiram a mesma linha de raciocínio ao afirmarem
que

“Trabalho Rural é aquele prestado à pessoa física ou jurídica que explore
atividades agrícolas, pastoris ou na indústria rural. Ficam, assim, desfeitas as dúvidas que o art. 7°,
letra b, da Consolidação, como ficou exposto, suscitava. As atividades (agrícolas, pastoris ou na
indústria rural) são as que constituem objeto de quem o trabalho é prestado. Apenas, a citada Lei
n° 5.889 ampliou o conceito de atividade rural: ‘em caráter permanente ou temporário, diretamente,
ou através de prepostos’ (art. 3°). Perdeu, pois, qualquer sentido saber se se trata de exploração
principal ou acessória. Onde há atividade econômica rural, há empregador rural e
quem para este trabalhe nessa atividade, como empregado, é trabalhador
rural.9” (grifamos).

No caso dos hotéis em áreas rurais, parece não restar dúvida de que a sua
atividade é eminentemente urbana, uma vez que a sua atuação preponderante é no ramo da
hotelaria, não envolvendo, portanto, atividades agroeconômicas. A denominação “rural” aplicada
ao caso refere-se, tão somente, à sua localização geográfica.

Nesse contexto, a legislação a ser aplicada aos trabalhadores dos hotéis
rurais será a Consolidação das Leis do Trabalho, com todos os direitos estabelecidos pela
Constituição Federal, inclusive.

Em que pese essa conclusão, há uma situação especial que deve ser
trazida à colação.

Imaginemos, por hipótese, que o proprietário de um hotel rural
mantenha, em uma mesma estrutura, além das ações de lazer, especificamente, atividades
                                                          
8 Martins, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho, 17ª ed., Ed. Atlas, 2003.
9 Süssekind, Arnaldo; Maranhão, Délio; Vianna, Segadas e Teixeira, Lima. Instituições de Direito do Trabalho. 17ª
ed., vol. 1, p. 193. Ed. LTr. São Paulo. 1997.
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tipicamente agroeconômicas. Por exemplo, o empregador mantém uma fazenda na qual ele
explora as atividades típicas de lazer, com o funcionamento de um hotel fazenda, e no mesmo
espaço físico, no entanto, ele mantém um rebanho leiteiro que se destina à produção de leite para
comercialização, vendendo a maior parte do produto para uma cooperativa leiteira.

Na situação hipotética acima suscitada, teríamos empregados em
situações distintas trabalhando para um mesmo empregador: os empregados responsáveis pelas
tarefas relativas ao hotel seriam considerados trabalhadores urbanos, enquanto outros
empregados que tivessem atribuições restritas às atividades pecuárias seriam enquadrados como
rurais.

É de se observar que essa situação não descaracteriza o que foi afirmado
até o momento, uma vez que a distinção na qualidade dos empregados está diretamente
relacionada à atividade do empregador.

Essa discussão surgiu de forma mais efetiva em questionamentos
relacionados às usinas de processamento de cana-de-açúcar e ainda hoje tem sido objeto de
posicionamentos divergentes.

Em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal aprovou a
Súmula nº 196, segundo a qual "Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou
comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador."

Em consonância com a Súmula do STF, algumas decisões dos tribunais
trabalhistas propugnam que o enquadramento do empregado dependerá da sua atividade
preponderante. Nesse sentido, podemos colacionar a seguinte ementa:

“ENQUADRAMENTO SINDICAL. EMPRESA DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. O enquadramento sindical do
empregado, em regra, é definido pela atividade preponderante na empresa (Súmula n.º 196 do STF).
Se a reclamada exerce também a atividade de plantio de cana-de-açúcar, mas apenas como uma das
fases do seu processo produtivo, sendo o seu objetivo final a produção do açúcar e álcool, não poderá
ser o seu empregado enquadrado como rurícola.. Considera-se indústria rural para fins
justrabalhistas aquela que exerce atividades destinadas ao primeiro tratamento dos produtos agrários
in natura, excluindo-se, contudo, de tal grupo, a empresa que realiza a transformação da matéria-
prima, alterando a natureza desta (art. 2º, parágrafos 4º e 5º, Decreto n.º 73626/74).”10

Essas decisões indicam que, mesmo havendo o exercício de mais de uma
atividade pela empresa – rural e urbana –, considerar-se-á a atividade preponderante para definir a
qualificação do empregado.

                                                          
10 TRT 3ª R., RO/17578/00, 3ª T. Rel. Juiz Maurício Godinho Delgado. DJMG 05/12/2000, p. 17.
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Ocorre que esse entendimento não tem sido acompanhado por grande
número de decisões, as quais têm reconhecido que, se as empresas exercem tanto atividades rurais
quanto urbanas, a caracterização do empregado dependerá da sua atribuição específica. Nesse
sentido, podemos citar a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA -
TRATORISTA. Tratorista que labora diretamente na lavoura canavieira aplicando defensivos
agrícolas é trabalhador rural, mesmo que empregado de usina de açúcar e álcool, já que esta
apresenta duas atividades distintas de trabalho, uma rural (no âmbito da lavoura canavieira) e outra
industrial (que abrange a área de industrialização da matéria-prima e as áreas de apoio). Agravo de
instrumento não provido.”11

Na mesma linha:

“ENQUADRAMENTO SINDICAL - É trabalhador rural o
empregado de Usina de açúcar e álcool que trabalha no corte da cana. Inteligência dos arts. 2º e 3º
da Lei 5.889/73, que prestigia a localização da unidade produtiva conjugada à atividade
agroeconômica onde de fato é executada a prestação laboral.”12

Apesar de a discussão centrar-se no exercício de atribuições em indústrias
rurais, somos de opinião de que o mesmo entendimento que tem sido tomado nesses casos
aplicar-se-á aos hotéis rurais, desde que haja condições de se caracterizar de forma cristalina a
existência das duas finalidades em um único empreendimento e que a atuação do empregado
esteja bem definida.

VI – EMPREGADO URBANO E RURAL: DISTINÇÕES

Ultrapassada a questão sobre a natureza jurídica do hotel rural, subsiste o
questionamento quanto ao efeito prático da distinção entre empregado rural e empregado urbano.

Conforme tivemos oportunidade de mencionar, com o advento da
Constituição Federal de 1988, houve a equiparação dos direitos trabalhistas garantidos aos
trabalhadores urbanos e rurais, quase não mais fazendo sentido essa diferenciação. Nos termos de
Delgado13, “a fase contemporânea vivenciada pelas empregados rurais é de plena aproximação jurídica com os
empregados urbanos”.

Essa distinção ainda mostrou-se relevante até maio de 2000, quando foi
aprovada a Emenda Constitucional nº 28, que deu nova redação ao inciso XXIX do art. 7º da

                                                          
11 TST - AIRR - 2428/1998-079-15-00, 1ª T,. Rel. Vieira de Mello Filho, DJ 08/08/2003.
12 TRT 9ª R. - RO 13.702/96, 2ª T., Ac. 15.945/97, Rel. Juiz Arnor Lima Neto, DJPR 20.06.1997.
13 Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 4ª ed., Editora LTr – São Paulo, P. 381.
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Carta Magna e revogou o seu art. 233, dispositivos esses que discorriam sobre a prescrição do
direito de ação na Justiça do Trabalho.

Até então, as ações decorrentes das relações de trabalho urbano
possuíam prazo prescricional distinto daquelas relativas ao trabalho rural. Nos termos do inciso
XXIX14 do art. 7º da Constituição, a prescrição da ação trabalhista nas relações de trabalho rural
era de dois anos, a contar da extinção do contrato, podendo ser questionados direitos relativos a
todo o período do vínculo empregatício. Após a Emenda Constitucional nº 28/00, o prazo
prescricional foi unificado, passando a ser de cinco anos, na vigência do contrato, até o limite de
dois anos após a sua extinção, seja para trabalhadores urbanos ou rurais. Além disso, foi revogado
o art. 233 da Constituição, que possibilitava a quitação quinquenal das obrigações trabalhistas pelo
empregador rural.

A redação atual do inciso XXIX acima referido é a seguinte:

“Art. 7º ......................................................

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”.

Não mais subsistindo a distinção quanto ao prazo prescricional entre
trabalhadores urbanos e rurais, resta-nos relacionar algumas das diferenças remanescentes entre
os direitos desses dois tipos de trabalhadores. São elas:

a) a hora noturna do trabalho rural é de 60 minutos, enquanto a do
trabalho urbano é de 52 minutos e 30 segundos;

b) o adicional noturno no trabalho rural é de, no mínimo, 25%, contra
20% no trabalho urbano;

                                                          
14 O inciso XXIX do art. 7º e o art. 233 da Constituição Federal estavam, originalmente, redigidos da seguinte forma:
Art. 7º. ..................................................
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural;
Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empregador rural comprovará, de cinco em cinco anos, perante a Justiça
do Trabalho, o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o empregado rural, na presença deste e de
seu representante sindical.
§ 1º Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações mencionadas neste artigo, fica o empregador isento de
qualquer ônus decorrente daquelas obrigações no período respectivo. Caso o empregado e seu representante não
concordem com a comprovação do empregador, caberá à Justiça do Trabalho a solução da controvérsia.
§ 2º Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito de postular, judicialmente, os créditos que
entender existir, relativamente aos últimos cinco anos.
§ 3º A comprovação mencionada neste artigo poderá ser feita em prazo inferior a cinco anos, a critério do
empregador.
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c) o trabalho noturno rural transcorre entre as 21 horas de um dia e as 5
horas do outro dia, para a lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, para
a pecuária, enquanto no trabalho urbano se dá entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia
seguinte;

d) no trabalho rural, há flexibilidade no intervalo para repouso e
alimentação no trabalho contínuo de duração superior a seis horas, que observará os usos e
costumes locais;

e) mediante prévia autorização do trabalhador rural, podem ser feitos
descontos de até 20% pelo fornecimento de moradia e de até 25% pelo fornecimento de
alimentação;

f) o trabalhador rural tem folga de um dia por semana durante o gozo de
aviso prévio, enquanto o trabalhador urbano tem direito à redução de duas horas da jornada diária
ou folga de uma semana corrida.

A dúvida aqui suscitada, quanto ao efeito prático da distinção entre
trabalhadores urbanos e rurais, fica mais evidente se transportarmos a questão para a distinção
entre trabalhadores rurais e empregados domésticos. Essa matéria tem sido objeto de frequentes
demandas perante a Justiça do Trabalho, a exemplo da seguinte decisão:

“DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO.
DOMÉSTICO. CASEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

1. Do conjunto probatório dos autos, constata-se que o recorrido não explorava
atividade agroeconômica em sua propriedade rural. De fato, houve contratado o autor só ao
objetivo de preservá-la (limpeza da casa grande e corte do capim), plantio de alguns tubérculos e colheita de
frutas e hortaliças. Em suma, propriedade destinada ao lazer do demandado e de sua família. Incidindo o
reclamante na conhecida figura do "caseiro de chácara". Doméstica a relação de emprego entre as
partes. Afinal, obreiro que reside na granja, demonstrada a prestação de serviços domésticos ao proprietário
e, qual se depreende dos fólios, localidade onde nada era produzido a se vender, é, a rigor, pertencente à
categoria profissional dos empregados domésticos (art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho).

2. Recurso Ordinário ao qual se nega provimento.”15

Nessa hipótese, justifica-se a discussão, uma vez que, em se
caracterizando que o vínculo estabelecido era doméstico, o empregado não fará jus a horas extras,
FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, entre outros. E deve-se ressaltar que esse

                                                          
15 TRT 6ª R, 2ª Turma, RO nº 01837-2003-141-06-00-8, Rel. Juiz Josias Figueirêdo de Souza, disponível no endereço
eletrônico http://peticao.trt6.gov.br/2003/RO018372003141060080.RTF.
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comentário é válido, também, na diferenciação entre empregados domésticos e trabalhadores
urbanos.

Contudo cumpre ressalvar que a situação do empregado de hotéis rurais
tampouco pode ser confundida com a do doméstico. No caso deste último, não há finalidade
lucrativa na atividade exercida pelo empregador, ao contrário da prestação de serviço em
hotelaria.

VII – EMPREGO DESDOBRADO E DUPLO CONTRATO

Outro aspecto considerado no documento que serve como base para
a presente solicitação é a possibilidade de o trabalhador exercer uma “dupla jornada”,
desenvolvendo atividades rurais durante a semana e urbanas nos finais de semana.

Essa sugestão pode ser fracionada em duas possibilidades: o exercício de
uma dupla jornada, também denominada como “emprego desdobrado” por José Serson16; ou a
celebração de dois contratos de trabalho com um mesmo empregador.

VII.1 – EMPREGO DESDOBRADO

A teoria do emprego desdobrado possibilita que o trabalhador exerça,
para o seu empregador, uma atividade distinta daquela para a qual foi contratado, em horário
diferente de seu expediente normal. Segundo Serson, “duas são as condições para que se configure o
emprego desdobrado: a) que o serviço não seja o mesmo que a pessoa presta, e continua prestando, em razão do
contrato de trabalho original; b) que o serviço seja prestado fora das horas do expediente”.

Mais adiante, após considerar que o ganho obtido com a prestação do
emprego desdobrado deve ser considerado como salário para todos os efeitos, o citado autor
complementa sua teoria com as seguintes informações:

“(...) O contrato de trabalho é um só, porém ele se desdobra num pacto
acessório que deve ser lançado na carteira de trabalho e no registro do empregado, como adendo;
porém:

I – não há vinculação entre o importe do salário pelo trabalho regular e a
retribuição pelo serviço em desdobramento; se um engenheiro, como no exemplo acima, dá aulas de
inglês na escola da empresa, ele ganha o valor da hora-aula, e não o da hora de serviço como
engenheiro;

                                                          
16 Serson, José. Curso de Rotinas Trabalhistas. 35ª ed. Ed. Revista dos Tribunais – São Paulo. P. 54
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II – as horas trabalhadas em desdobramento são independentes do serviço
regular, não havendo interferência nos direitos e obrigações correlatos; assim, não se paga adicional de
hora extra porque o serviço acrescido não é continuação da atividade normal; assim ainda não existe
impedimento de mulheres e menores prestarem tais serviços antes ou após o expediente comum. De
igual modo, as obrigações decorrentes desses serviços acrescidos não justificam o descumprimento dos
deveres oriundos da ocupação principal. Por outro lado, a empresa não se encontra liberta das
obrigações trabalhistas na atividade acessória, dela decorrentes, como, por exemplo a equiparação
salarial, o salário-doença e os reajustes coletivos sindicais”.

O Judiciário trabalhista já começa a enfrentar a matéria, como é exemplo
a decisão abaixo, proferida pelo TRT da 2ª Região, sediado em São Paulo, que reconhece os
fundamentos para a caracterização do emprego desdobrado tal qual defendido por Serson:

HORAS EXTRAS CONFIGURAÇÃO EMPREGO
DESDOBRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ocorre o emprego desdobrado quando o
trabalhador, além das horas de expediente efetivo, exerce alguma outra atividade diferente daquela de
sua profissão, em proveito do empregador. Assim, para a configuração desta figura, necessário que os
serviços não sejam os mesmos que o trabalhador presta em razão do contrato de trabalho original e
que sejam prestados fora das horas de expediente. O trabalhador que exerce atividades de serviços
gerais no reclamado e que continua a prestar-lhe as mesmas funções, mas em outro ambiente, não
perde a característica de empregado comum, exercendo labor extraordinário. Recurso Ordinário do
reclamado não provido. TRT/SP - 00978200600702009 - RO - Ac. 12ªT 20080903791 -
Rel. DAVI FURTADO MEIRELLES - DOE 17/10/2008 17

No caso acima, o Tribunal não reconheceu a existência de emprego
desdobrado pelo fato de não estarem configurados os requisitos dessa modalidade contratual,
mais especificamente, em razão de o reclamante ter prestado as mesmas funções em ambientes de
trabalho distintos. Com isso, foi mantida a característica de empregado comum, gerando o direito
à percepção de horas extras.

A situação apresentada na solicitação de trabalho parece adequar-se a
essa hipótese. Conforme suscitado no expediente enviado, o empregado trabalharia durante a
semana em atividades rurais, mas, nos finais de semana, atuaria em atividades tipicamente
urbanas: garçom, recepcionista, cozinheiro e outras. O contrato principal seria o rural, enquanto o
urbano seria o acessório. Restaria a dúvida quanto à aplicabilidade da teoria em atividades de
naturezas distintas: rural e urbana. Os argumentos lançados pelo autor não sugerem qualquer
impedimento a tal procedimento, o que implica dizer que a resposta ao questionamento seria
positiva.

                                                          
17 A ementa pode consultada no seguinte endereço eletrônico: http://trtcons.srv.trt02.gov.br/cgi-bin/db2www/consulta/jurisprudencia/boletimtur2.mac/texto?ano=20080076
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VII.2 – DUPLO CONTRATO

A segunda possibilidade aventada é a de um empregado manter dois
contratos distintos com um mesmo empregador, suscitando-se o questionamento sobre a
legalidade de tal hipótese.

Apesar de não ser uma hipótese muito comum, existem algumas
manifestações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do assunto, umas favoráveis, outras
contrárias.

Aqueles que são contrários a esse duplo contrato apontam algumas
justificações para defenderem seus pontos de vista. Para eles, essa situação facilitaria a burla aos
direitos garantidos aos trabalhadores, pois serviria como justificativa para, por exemplo, reduzir-se
o salário ou aumentar-se a jornada além dos limites definidos em lei. Também aduzem a
possibilidade de haver a ampliação dos serviços originalmente contratados ou o risco de os
problemas ocorridos em relação a um dos contratos repercutirem no outro. Nesse particular,
questionam, por suposição, se a aplicação de justa causa em relação ao contrato A não poderia
repercutir sobre o contrato B, ou então o que poderia ser feito se o empregador resolvesse
conceder férias em períodos distintos para cada contrato.

Realmente, essas questões práticas devem ser consideradas em razão dos
riscos potenciais a que podem ser submetidos os trabalhadores. Contudo não podemos omitir
que esses problemas podem ocorrer também na hipótese de um empregado manter dois
empregos com dois empregadores distintos, situação não proibida em lei e de controle mais
difícil, já que um contrato será totalmente independente em relação ao outro.

Já os doutrinadores que se manifestam favoravelmente ao duplo contrato
partem do princípio de que não existe, em nosso ordenamento jurídico, qualquer óbice formal a
esse tipo de contratação. Apenas devem ser observados os requisitos de validade de cada um dos
contratos individualmente, tendo em vista o que determina o art. 444 da CLT, a saber:

“Art. 444. As relações de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos
que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.”

Assim, deve prevalecer a vontade das partes, desde que não haja violação
de qualquer direito do trabalhador, devendo ficar muito bem delineada a autonomia de um
contrato em relação ao outro. Nesse contexto, devem ser celebrados dois contratos específicos,
onde constem as funções a serem exercidas, os horários e as obrigações inerentes a cada um deles.
Ressalve-se que deve ficar bem caracterizada a distinção entre as atribuições de cada contrato, sob
pena de evidenciar mera acumulação ou sobrecarga de funções.
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Nessa linha de raciocínio, temos interessante decisão proferida pelo TRT
da 23ª Região, sediado em Mato Grosso, que contempla as observações antes elencadas, verbis:

Ementa: duplicidade contratual. Mesmo empregador. Reconhecimento. À luz
do que dispõem os arts. 442, 443 e 444, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), há que se
concluir que não há nenhum óbice legal à vigência de dois contratos distintos, ainda que para a
mesma empregadora, quando se verifica que o empregado exerce tarefas distintas, em horários
distintos e recebendo remuneração diferenciada para cada uma das tarefas realizadas. Provado que a
obreira exercia o cargo de Professora e de Coordenadora pedagógica, atividades completamente
diferentes, recebendo salários individualizados para cada uma das tarefas, não há como não
reconhecer a existência de dois contratos distintos. Recurso ao qual se dá provimento. TRT 23ª Reg.
RO 00046.2006.041.23.00-2 – Rel. Juiz Bruno Weiler. 2ª Turma. DJE/TRT 23ª Reg. n.
108/06, 18.10.06, p. 13.18

O mesmo entendimento já foi esposado pelo TST, quando da apreciação
do Recurso de Revista nº 614.093/99, relatado pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho. A
ementa do referido acórdão encontra-se redigida da seguinte forma:

CONTRATOS DE TRABALHO SIMULTÂNEOS – MESMO
EMPREGADOR – POSSIBILIDADE – Inexiste vedação legal de celebração de contratos de
trabalho simultâneos com o mesmo empregador, em horários distintos, ainda que a soma das
jornadas de trabalho dos contratos ultrapasse as quarenta e quatro horas semanais. E, tendo havido
contratação formal da empregada para trabalhar como professora no turno da manhã e como
assistente de alunos no período da tarde, com o pagamento dos salários correspondente às funções
exercidas, e não sendo reconhecida a existência de fraude na hipótese, não há que se falar em horas
extras, cuja pretensão não encontra guarida nos arts. 58 e 59 da CLT e 7º, XIII, da Constituição
da República. Por outro lado, a Súmula 129 do TST não estabelece vedação de celebração de dois
contratos de trabalho simultâneos com o mesmo empregado, mas consigna que, salvo ajuste em
contrário, a prestação de serviços para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico e no mesmo
horário não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Nesse aspecto, a revista
não prospera, por ausência de demonstração de ofensa à lei ou de contrariedade com a Súmula desta
Corte. Recurso de revista não conhecido.19

                                                          
18 A íntegra do acórdão pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
http://www2.trt23.gov.br/jurisprudenciaonline/pages/buscacfg.jsf;jsessionid=59C1941E7BA4C8EBF3BF09CE985
D0C84
19 TST / RR nº 614.093/1999.2, rel. Ministro Ives Grandra Martins Filho, 4ª T., DJ 16/05/2003. A íntegra do
acórdão pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
http://aplicacao.tst.jus.br/consultaunificada/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true
&numeroFormatado=RR%20-
%20614093/1999.2&voBase.name=acordao&rowid=AAAdFEACLAAAcVfAAC&dataPublicacao=16/05/2003
&query='Ives%20Gandra%20Martins%20Filho'
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Ressalve-se que, nesse caso, a decisão admitiu até mesmo que a soma das
jornadas dos dois contratos de trabalho não precisa ficar adstrita ao limite de quarenta e quatro
horas semanais.

Além disso, convém citar uma frase colhida no voto do eminente
ministro relator do processo acima citado, quando ele, após reiterar que não existe nenhuma proibição
legal para a celebração de dois contratos de trabalho simultâneos com o mesmo empregador, em horários distintos,
menciona que o Regional não reconheceu nenhuma fraude na contratação da reclamante.
Tal referência nos remete a um importante aspecto da questão, e que tem sido objeto de análise
por alguns doutrinadores, qual seja, a possibilidade de utilizar-se da dupla contratação para a
prática de atos que objetivem desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
CLT, nos termos previstos no seu art. 9º. Esse é o entendimento, por exemplo, de Valentim
Carrion, para quem, mesmo diante da sua aceitação tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, a propalada dualidade muitas vezes pretende na verdade a redutibilidade da remuneração ou o
atentado contra a inalterabilidade do contrato em geral. A citação literal é a seguinte:

"3. Dualidade de contratos com a mesma empresa. Nem a doutrina, nem a
jurisprudência a repelem; é entretanto difícil, se não impossível, a acomodação de dois contratos de
trabalho diferentes e simultâneos entre as mesmas partes; a pessoalidade e a confiança mútua não
permitem a caminhada paralela independente; as violações havidas em um atingiriam o outro; os
limites de jornada, e tantos outros institutos, trazem inúmeras dificuldades a justificar a rejeição; a
propalada dualidade muitas vezes pretende na verdade a redutibilidade da remuneração ou o
atentado contra a inalterabilidade do contrato em geral."20

Observe-se que o ilustre autor traz argumentos de ordem prática para se
posicionar contrariamente à contratação simultânea, referindo-se às dificuldades de acomodação de
dois contratos de trabalho diferentes e simultâneos entre as mesmas partes, admitindo, repita-se, que não há
óbice legal a esse tipo de contratação.

Retomando a questão da fraude, é de se reconhecer que essa
preocupação deve estar presente em qualquer tipo de contrato. Assim, o risco de violação aos
direitos dos trabalhadores existirá nos contratos simultâneos, da mesma forma que existe na
contratação como autônomo ou como cooperativado, ou mesmo quando o empregado possui
um único vínculo celetista, entre outros tipos de contrato. A boa-fé , portanto, é uma premissa
básica, inerente a todo e qualquer tipo de relação de trabalho.

A matéria foi tratada em outro acórdão do TST, que admitiu a legalidade
do duplo contrato, uma vez que não foi constatado qualquer vício que maculasse a contratação.
Assim ficou redigida a ementa:

                                                          
20 CARRION, Valentim. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 31ª ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2006.
P.283.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA –
ADMISSIBILIDADE – DOIS CONTRATOS DE TRABALHO CELEBRADOS
COM O MESMO EMPREGADOR – DA JORNADA DE TRABALHO – DO
PREQUESTIONAMENTO – [...] O reconhecimento pelo Tribunal Regional acerca da
existência de dois contratos de trabalho simultâneos entre o reclamante e o reclamado, e não existindo
nenhuma proibição legal para a celebração desses contratos de trabalho, e ainda, não tendo o TRT
reconhecido qualquer fraude na contratação da reclamante, a sua pretensão de auferir, como extras,
as horas que excederam a quatro aulas consecutivas e seis, intercaladas, não encontra guarida no art.
318 da CLT. Intactos, portanto, os artigos 9o e 318 da CLT. Agravo a que se
nega provimento.21

O entendimento quanto à legalidade dos contratos de trabalho
simultâneos com o mesmo empregador tem recebido cada vez maior apoio no TST, como é
exemplo mais esta ementa oriunda daquele Tribunal e que trazemos à colação:

PROFESSORA – HORAS EXTRAS – DUPLO CONTRATO
DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318 DA CLT – O art. 318 da
CLT proíbe que o professor tenha jornada de trabalho superior a quatro horas diárias consecutivas
ou seis intercaladas em um mesmo estabelecimento. Registrado pelo Regional que dois foram os
contratos de trabalho, inviável falar-se em sua ofensa. O contrato de trabalho pode ser constituído de
forma expressa (escrita ou verbal) e de forma tácita. Logo, definido pelo Regional, atento à primazia
da realidade, que, por sinal, encontra apoio na confissão da reclamante, de que houve dois contratos,
a irregularidade decorrente da falta de anotação não descaracteriza o liame empregatício. Agravo de
instrumento não provido. 22

Também quanto a esse aspecto, parece-nos que esses argumentos podem
ser aplicados à questão posta inicialmente. O empregador poderia manter dois contratos distintos
com um mesmo empregado, sendo um de natureza rural e o outro, urbana, mormente se
considerarmos a afirmação de que as atividades serão prestadas em períodos distintos.

                                                          
21 TST / AIRR-40.792/2002-900-09-00.1; rel. Min. Rider de Brito, 5ª T, DJ. 27.02.2004. A íntegra do acórdão pode ser
consultada no seguinte endereço eletrônico:
http://aplicacao.tst.jus.br/consultaunificada/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true
&numeroFormatado=AIRR%20-%2040972/2002-900-09-
00.1&voBase.name=acordao&rowid=AAAdFEACNAAAe1iAAB&dataPublicacao=27/02/2004&query='Rider%20
de%20Brito
22 TST / AIRR-780.146/01.4, rel. Milton de Moura França. 4ª T, DJ. 31.10.2002. A íntegra do acórdão
pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
http://aplicacao.tst.jus.br/consultaunificada/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true
&numeroFormatado=AIRR%20-
%20780146/2001.4&voBase.name=acordao&rowid=AAAdFEABBAAACAKAAD&dataPublicacao=31/10/200
2&query='Milton%20de%20Moura%20França'
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VIII – INCLUSÃO NO SIMPLES

Outro ponto suscitado no material base para este Estudo é a proposta de
aplicação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte aos empreendimentos
do turismo rural, em especial os benefícios relativos aos regimes trabalhista e previdenciário.
Ressalte-se que o documento faz referência à Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, a qual,
todavia, foi revogada pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A Lei Complementar nº 123/06 é o novo estatuto das microempresas e
empresas de pequeno porte e, além de estabelecer normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a essas empresas, institui o Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições por elas devido, também conhecido como Simples Nacional.

É de se observar que não há qualquer óbice legal a que os
empreendimentos na área rural, e aqui se incluem, obviamente, os hotéis rurais, já optem por este
tratamento jurídico diferenciado estabelecido pela mencionada Lei Complementar, desde que
comprovem que estão de acordo com os requisitos ali exigidos, especialmente, os limites de
receita bruta anual e os registros públicos específicos. Isso porque as atividades de hotelaria e
turismo não estão elencadas entre aquelas às quais não se permite o ingresso no Simples (art. 17).

Quanto ao impacto no âmbito trabalhista, objeto deste Estudo, a
empresa que optar pelo Simples fará jus aos benefícios constantes dos Capítulos VI e VII da lei
complementar, que são: a dispensa do cumprimento de algumas obrigações trabalhistas
acessórias, a facilitação no acesso à Justiça do Trabalho (facultando a representação por terceiros
em juízo) e a adoção, pela fiscalização do trabalho, de procedimentos diferenciados nas empresas
optantes.

IX – CONCLUSÃO

De tudo o que foi exposto, podemos apresentar as seguintes conclusões:

a) Em que pese a localização do empreendimento, as atividades
desenvolvidas pelos hotéis rurais são eminentemente urbanas, e os empregados que neles prestam
serviços são, por consequência, urbanos;

b) Após a Constituição Federal de 1988, não mais existem diferenças
substanciais entre os direitos garantidos aos empregados urbanos e rurais, mormente depois da
aprovação da Emenda Constitucional nº 28, de 2000, que equiparou o prazo prescricional do
direito de ação em âmbitos urbano e rural;

c) Não há distinção entre a legislação aplicada aos empregados que
prestam serviços típicos de hotelaria (garçom, recepcionista etc.) em hotéis localizados em áreas
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rurais e seus pares que atuam em hotéis situados em áreas urbanas, visto que ambos são
considerados, para fins legais, trabalhadores urbanos;

d) O empregado de hotel rural que desenvolva atividade agropastoril, por
sua vez, será considerado empregado rural;

e) Não há qualquer óbice legal à celebração de dois contratos de trabalho
distintos entre o mesmo empregado e o mesmo empregador, desde que os horários de trabalho
sejam distintos e que não haja comprometimentos quanto a direitos específicos de cada contrato
(férias, descanso semanal etc.);

f) Também é possível adotar-se a figura do emprego desdobrado, em que
o empregado exerce, para o seu empregador, uma atividade distinta daquela para a qual foi
contratado, em horário diferente de seu expediente normal, desde que se configurem duas
condições básicas: 1ª) que o serviço não seja o mesmo que a pessoa presta, e continua prestando,
em razão do contrato de trabalho original; e 2ª) que o serviço seja prestado fora das horas do
expediente;

g) Uma vez atendidos os requisitos legais, o hotel rural já pode
beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Por fim, apesar de todas as considerações acima lançadas, caso se queira
caracterizar esse tipo de empreendimento como rural, uma alternativa possível é a inclusão de um
parágrafo no art. 3º da Lei nº 5.889/73 estabelecendo, de forma expressa, que o hotel rural será
considerado como atividade econômica rural. Em consequência, os empregados do
estabelecimento serão considerados rurais pelo fato de prestarem serviços para empregador rural.

Cumpre ressaltar, porém, que, se adotada, essa medida poderá ter sua
juridicidade questionada, uma vez que, no sistema jurídico brasileiro, a diferenciação entre
trabalho urbano e trabalho rural se dá pela conceituação de sua natureza, e não pela enumeração
de atividades específicas.
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