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- Modificação importante: REFORMA TRABALHISTA (Lei
13.467/17)

Redação original: CLT. Art. 58. (...)

§2o O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para
o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na
jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso
ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a
condução.

§3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de
pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de
transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não
servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo
empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração.
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- POSICIONAMENTOS CLÁSSICOS TST

TST. SUM-90 HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO.

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo
empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por
transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de
trabalho.

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também
gera o direito às horas "in itinere".

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de
horas "in itinere".

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em
condução da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao
trecho não alcançado pelo transporte público.
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V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada
de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como
extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo.

TST. SUM-320 HORAS "IN ITINERE". OBRIGATORIEDADE DE
CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO. O fato de o empregador
cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, para
local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o
direito à percepção das horas "in itinere".

TST. SUM-429. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º
DA CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O
LOCAL DE TRABALHO. Considera-se à disposição do empregador, na
forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do
trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que
supere o limite de 10 (dez) minutos diários.
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- POSICIONAMENTO STF

TRABALHISTA. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TRANSAÇÃO
DO CÔMPUTO DAS HORAS IN ITINERE NA JORNADA DIÁRIA DE
TRABALHO. CONCESSÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA PECUNIÁRIA
E DE OUTRAS UTILIDADES. VALIDADE. 1. Conforme assentado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.415
(Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/5/2015, Tema 152), a
Constituição Federal “reconheceu as convenções e os acordos coletivos
como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de
conflitos trabalhistas”, tornando explícita inclusive “a possibilidade
desses instrumentos para a redução de direitos trabalhistas”. Ainda
segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem
prevalecer sobre “o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam res-
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tritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem
setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta”.
2. É válida norma coletiva por meio da qual categoria de
trabalhadores transaciona o direito ao cômputo das horas in itinere
na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens
de natureza pecuniária e de outras utilidades. 3. Agravos regimentais
desprovidos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, pois não
houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.

(RE 895759 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 22-05-2017 PUBLIC 23-05-
2017)
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- POSICIONAMENTO TST

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. HORAS IN
ITINERE. ACORDO COLETIVO. EXCLUSÃO DA JORNADA DE TRABALHO
E DO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. O debate se trava acerca da
validade de cláusula de norma coletiva que atribuiu à remuneração do
tempo in itinere a característica de ser parcela indenizatória, devida
sem o adicional de horas extras e sem reflexo no cálculo de outras
verbas. Em rigor, discute-se sobre tal cláusula revestir-se de eficácia
que derivaria da autonomia privada coletiva ou, por outra, se teria tal
preceito excedido o limite de disponibilidade reservado à
autodeterminação dos atores sociais. Ao considerar, tendo em
perspectiva o caso dos autos, que a remuneração do tempo de trabalho
ou do tempo à disposição do empregador, nos limites da lei, não
poderia ter sofrido redução ou desvirtuamento, o Tribunal Superior do
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Trabalho remete às seguintes razões de decidir: 1. Em sistemas jurídicos
fundados em valores morais ou éticos, a autonomia privada não é absoluta;
2. Os precedentes do STF, como os precedentes em geral, não comportam
leitura e classificação puramente esquemáticas, como se em seus
escaninhos se acomodassem, vistos ou não, todos os fragmentos da
realidade factual ou jurídica. Para além das razões de decidir, acima
enumeradas, cabe registrar que os precedentes do STF (RE 590.415/SC e
RE 895759/PE) que enlevam a autodeterminação coletiva cuidam de
situações concretas nas quais a Excelsa Corte enfatizou a paridade de forças
que resultaria da participação de sindicato da categoria profissional, não se
correlacionando com caso, como o dos autos, em que o Tribunal Regional do
Trabalho constata não ter havido qualquer contrapartida, sob as vestes da
negociação coletiva, para compensar a renúncia de direito pelos
trabalhadores. Embargos conhecidos e não providos. (E-RR - 205900-
57.2007.5.09.0325. Pleno. DEJT 03/02/2017)
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- ATENÇÃO!!! NOVA REDAÇÃO DA CLT (LEI 13.467/17: REFORMA
TRABALHISTA)

CLT. Art. 58. (...)

§2o O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno,
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o
fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

§3o (Revogado).


