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EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO. RURAL. 

A comprovação fática dos requisitos do artigo 3º da CLT 
autoriza o reconhecimento de vínculo de emprego rural.  

          VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO interposto 

de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho de Santana do 
Livramento, sendo recorrente LUCIANA DE MACEDO PILLA e recorrido 
FRANCISCO RAMIRES HENRIQUES.  

          A ré interpõe recurso ordinário, fls. 66-75, pretendendo a reforma da 
sentença das fls. 50-61, prolatada pela Juíza do Trabalho Aline Veiga Borges, 
quanto ao vínculo de emprego, grupo econômico, horas extras, domingos e 
feriados,  

          Há contrarrazões do autor às fls. 80-2. 

          Conclusos para julgamento. 

          É o relatório.  

ISTO POSTO: 

1. DO VÍNCULO DE EMPREGO. 

2. DO GRUPO ECONÔMICO. 

O Juízo conclui pela existência do vínculo de emprego rural entre as partes, no 
período de 02.JAN.2009 a 31.MAR.2010, mediante a remuneração de R$ 
25,00 por dia. Afirma com base na Lei nº 5.889/73 que a ré, juntamente com as 
demais pessoas para as quais o autor prestou serviços, formam grupo 
econômico. Acrescenta que, reconhecido o vínculo de emprego, presume-se a 
despedida sem justa causa, deferindo as verbas decorrentes. 

Inconformada, a ré insiste que o autor era “changueiro”, ou seja, prestava 
serviços rurais eventuais a diversos empregadores, em função equivalente à do 
“chapa” na área urbana. Informa que o autor lhe prestou serviços somente em 
janeiro e fevereiro de 2010. Argumenta que não forma grupo econômico com 
seu cunhado, irmã e pai, sendo estes proprietários de outras granjas em que o 
autor prestou serviços. 
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Quanto ao vínculo de emprego, não há elementos nos autos a comprovar a 
tese da ré, de que o autor não passava de um prestador eventual de serviços. 
E sendo a regra a relação empregatícia, cabia a ré, ao confirmar a prestação 
de serviços, a prova de que não estavam presentes os pressupostos do vínculo 
de emprego. 

Pelo contrário, tanto a prova oral (fls. 48-9) quanto as próprias razões de 
defesa da ré demonstram que havia o vínculo de emprego, prestando o autor 
trabalho de forma onerosa, não eventual e com subordinação, nos termos do 
artigo 3º da CLT. 

No que tange ao reconhecimento de grupo econômico, também não merece 
qualquer reparo a decisão. O autor trabalhou, durante o período de janeiro de 
2009 a março de 2010, nas granjas da ré, de Viviane Macedo, Reinaldo 
Salvador e João Vieira de Macedo Neto, todos parentes da ré. Observa-se pelo 
depoimento pessoal do autor que este nem mesmo sabia quem era o 
proprietário das granjas em que trabalhava (fl. 48). Importante destacar, neste 
ponto, o depoimento do preposto da ré, que confirma que “trabalhou de janeiro 
de 2009 a março de 2010, mas não somente para a reclamada, pois ele 
também trabalhava em outras granjas próximas; que as outras granjas 
pertencem a Viviane Macedo, Reinaldo Salvador e João Vieira de Macedo 
Neto; que todos pertencem a família da reclamada; que a reclamada tem 
empregados fixos, que só prestam serviços para ela; que o reclamante 
prestava serviços dois ou três meses em cada granja; que não sabe precisar 
quantos meses o reclamante trabalhou para a reclamada no interregno entre 
janeiro de 2009 a março de 2010” (fl. 48). A própria testemunha convidada pela 
ré afirmou “que trabalha para Viviane Saad Macedo, que trabalha em conjunto 
para a reclamada” (fl. 48v.) 

Como bem destacado na sentença, o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 5.889/73, que 
estatui normas reguladoras do trabalho rural, é aplicável ao presente caso, 
caracterizando a ré e seus familiares grupo econômico rural, sendo 
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de 
emprego. São devidas, portanto, as parcelas decorrentes do reconhecimento 
do vínculo de emprego. 

Nesses termos, não merece reforma a sentença. 

3. DAS HORAS EXTRAS. 

O Juízo, com base na prova oral, fixa que o autor trabalhou das 22h00min às 
11h00min, de segundas a sábados, inclusive feriados, bem como em três 
domingos por mês. Condena a ré ao pagamento de horas extras, assim 
consideradas as excedentes da oitava diária, domingos e feriados em dobro e 
adicional noturno. 

A ré alega que o autor não trabalhava tão intensamente durante todo o ano. E 
que o período de semeadura do arroz é feita apenas entre o fim de julho e o 
final de setembro, única época em que há trabalho à noite. Sustenta que as 
testemunhas foram parciais além de terem trabalhado durante poucos meses 



do ano, não havendo prova das horas extras relativamente ao período restante 
do contrato. Por cautela, assevera que a condenação dos domingos em dobro 
não considerou que o autor recebeu pelo trabalho aos domingos, como referiu 
na inicial, restando devida apenas a dobra. 

Entende-se que os horários reconhecidos na sentença estão de acordo com a 
prova produzida nos autos. Apensar das alegações da recorrente, importante o 
depoimento das testemunhas convidadas pelo autor, que confirmam a jornada 
das 22h00min às 11h00min do dia seguinte. Ressalte-se que não há qualquer 
motivo para desconsiderar tais testemunhas, que nem sequer foram 
contraditados pela ré. 

O preposto, apesar de informar horários diferentes, referiu que, se precisasse, 
o autor também trabalhava durante a noite na época de plantio. O depoimento 
da testemunha convidada pela ré também contradiz as alegações do recurso, 
quando afirma que no período de colheita há trabalho vinte quatro horas por dia 
e que também há trabalho à noite na época de preparo da terra. 

Assim, são devidas as horas extras de acordo com a jornada fixada de forma 
razoável na origem. 

E quanto aos domingos, a prova oral também é robusta no sentido de que os 
empregados tiravam folga apenas quando recebiam o pagamento, o que se 
alinha com o arbitramento de um domingo gozado por mês. 

Entretanto, merece provimento ao recurso com relação ao pagamento dos 
domingos e feriados, por ser devida apenas a dobra do domingo. O próprio 
autor reconhece que recebia por dia, o que foi reconhecido inclusive na 
sentença ao fixar o salário diário de R$ 25,00. Assim, já tendo sido remunerado 
pelo dia de trabalho em domingo, deve a ré pagar apenas a dobra dos 
domingos e feriados, e não em dobro como refere a sentença. 

Dá-se parcial provimento ao recurso para restringir a condenação relativa aos 
domingos e feriados à respectiva dobra.  

Ante o exposto, 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por 
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso 
para restringir a condenação relativa aos domingos e 
feriados à respectiva dobra. Valor da condenação 
inalterado para os fins legais. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 31 de março de 2011 (quinta-feira).  
  

VANIA MATTOS 



Relatora  

  

 


