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DESEMBARGADORA ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER
Órgão Julgador: 8ª Turma
Recorrente:
Recorrente:
Recorrido:
Recorrido:

PAULO JOSÉ SANT' ANNA - Adv. Milton Mester
BRASKEM S.A. - Adv. Roberto Pierri Bersch
OS MESMOS
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
- PETROS - Adv. George de Lucca Traverso

Origem:
Prolator da
Sentença:

Vara do Trabalho de Triunfo
JUIZ GILBERTO DESTRO

EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HORAS
IN ITINERE. HORAS DE TRANSBORDO. O
fornecimento de transporte aos empregados da indústria
petroleira é decorrente da previsão contida na Lei
5.811/72, que prevê o fornecimento de transporte
gratuito aos empregados. A hipótese, dessa forma, não
se insere naquelas previstas no art. 58, § 2º, da CLT e na
Súmula 90 do TST. Indevido o pagamento das horas in
itinere e de transbordo. Provimento negado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencido em parte o
Presidente, negar provimento ao recurso ordinário do reclamante. Por
unanimidade, negar provimento ao recurso adesivo da reclamada.
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Intime-se.
Porto Alegre, 22 de março de 2017 (quarta-feira).

RELATÓRIO
Inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do
Trabalho de Triunfo, que julgou improcedente a ação, recorrem as partes.
O reclamante aborda os itens horas in itinere, horas de transbordo e
honorários advocatícios.
A reclamada, via adesiva, recorre do item prescrição.
Há contrarrazões nas fls. 595-604, pela reclamada, e nas fls. 617-9, pela
reclamante.
Regularmente processado, vem o feito a julgamento.
Pelo contexto fático probatório, verifica-se que o contrato de trabalho vigeu
no período compreendido entre 01-11-1980 e 02-05-07.
É o relatório.

VOTO
DESEMBARGADORA

ANGELA

ROSI

ALMEIDA

CHAPPER

(RELATORA):
1. RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA
Inverte-se a análise dos recursos, em face de matéria prejudicial.
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1.1. PRESCRIÇÃO
A recorrente não se conforma com a decisão que pronunciou a data de 2803-2000 como sendo o marco prescricional, em face de ação anterior de nº
0007100-45.2005.5.04.0761 ajuizada pelo sindicato. Assevera que,
embora a ação tenha sido julgada improcedente, o recurso se mostra
necessário caso haja reforma da decisão. Sustenta que os pedidos de
pagamento de horas in itinere e de transbordo caracterizam direito
individual heterogêneo não são passíveis de proposição por meio de ação
coletiva. Alega não ser o sindicato parte legítima naquela ação, de modo
que a prescrição não foi interrompida, consoante o preceito do artigo 203
do Código Civil. Com amparo no artigo 7º, inciso XXIX, da CF, refere que a
interrupção da prescrição poderia somente interferir no prazo de dois anos
para o exercício do direito de ação e não na prescrição quinquenal. No que
diz respeito ao momento da interrupção, sustenta que se dá na data do
ajuizamento, voltando a correr imediatamente após novo prazo. Dessa
maneira, tendo-se em conta o ajuizamento da ação coletiva em 28-03-2005,
nesta data o prazo recomeçaria a fluir, de modo que a presente ação,
ajuizada somente em 09-12-10, está abrangida pela prescrição.
Sem razão.
No caso em tela, a entidade sindical ajuizou as reclamatórias trabalhistas
de nº 0007100-45.2005.5.04.0761 em 28-03-2005, bem assim as de nº
0016700-90.2005.5.04.0761 e nº 0016800-45.2005.5.04.0761 em 31-032005 contendo os pedidos de pagamento de horas in itinere, tempo de
transbordo e tempo de rendição.
Em 2015 as partes conciliaram o pedido de tempo de rendição, sendo o
processo extinto sem resolução do mérito em relação aos pedidos de horas
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in itinere e horas de transbordo. O processo foi extinto sem resolução de
mérito em relação a todos os pedidos em relação aos substituídos que não
anuíram com a conciliação.
Com efeito, a ação pretérita ajuizada pelo sindicato representativo do
reclamante interrompeu o prazo prescricional. Como declarado em primeiro
grau, o marco do quinquênio retroativo é a data de ajuizamento da primeira
demanda, conforme o § 1º do art. 240 do NCPC.
Além disso, a teor dos argumentos recursais, adoto o entendimento contido
na Orientação Jurisprudencial 359 da SDI-I do TST, in verbis:
359.

SUBSTITUIÇÃO

LEGITIMIDADE.

PROCESSUAL.

PRESCRIÇÃO.

SINDICATO.

INTERRUPÇÃO

(DJ

14.03.2008)
A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto
processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido
considerado parte ilegítima “ad causam”.

Desse modo, correta a decisão que declarou prescritos os créditos
anteriores a 28-03-2000, tendo em vista que a ação coletiva foi ajuizada
pelo sindicato em 28-03-2005, forte no art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal de 1988.
A propósito, por ocasião do ajuizamento da presente ação, a decisão
naquela ação não havia transitado em julgado e o contrato de trabalho do
reclamante estava em vigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
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2. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE
2.1. HORAS IN ITINERE. HORAS DE TRANSBORDO
O reclamante reitera o pedido de pagamento de horas in itinere. Alega a
incompatibilidade de horários nos turnos da tarde e da noite, salientado que
o período a ser considerado é o de vigência do contrato de trabalho, de
1980 a 2007, e não os "dias atuais". Refere que a circunstância de haver
transporte público entre a reclamada e o centro da cidade não é fato
impeditivo ao deferimento das horas in itinere, porque ausente transporte
entre o centro da cidade e sua residência. Quanto às horas de transbordo,
assevera que na chegada à empresa era obrigado, por norma interna, a
tomar novo transporte até o setor de trabalho. Sustenta que o percurso
também caracteriza tempo à disposição do empregador.
Analiso.
A instância de origem indeferiu o pedido de pagamento de horas in itinere,
ao fundamento de que, além da prova documental demonstrar a existência
de transporte público entre as empresas situadas no Polo Petroquímico de
de Triunfo e a região metropolitana de arredores de Porto Alegre, a
circunstância é fato notório, além de ser de conhecimento do Juízo, em face
do número de processos julgados sobre a mesma matéria.
O artigo 58, §2º, da CLT, estabelece: "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".
No caso presente, a hipótese diferencia das ordinariamente tratadas, pela
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circunstância de a reclamada ser empresa petroquímica, sendo a matéria
regulada, portanto, pelo inciso IV do art. 3º da Lei 5.811/72, in verbis:
Durante o período em que o empregado permanecer no regime
de revezamento em turnos de 8 horas, ser-lhe-ão assegurados
os seguintes direitos:
(...)
IV - transporte gratuito para o local de trabalho.
Desse modo, o fornecimento do transporte decorre de lei e não das
circunstâncias fáticas referidas no art. 58, § 2º, da CLT e na Súmula 90 do
TST, não fazendo jus o reclamante ao pagamento de horas in itinere.
No que diz respeito às horas de transbordo, o entendimento é o mesmo. O
período de tempo destinado entre o ponto de desembarque do primeiro
transporte e o embarque em novo transporte para o deslocamento até o
setor de trabalho, além de estar inserido no percurso casa-trabalho e viceversa, constitui obrigação legal do empregador, consoante a lei acima
citada.
Nesse sentido, já decidiu essa Turma Julgadora em processo ajuizado
contra a mesma reclamada:
HORAS IN ITINERE. HORAS DE TRANSBORDO. EMPRESA
PETROQUÍMICA. Embora o autor argumente em sentido
contrário, entende-se que o período denominado de transbordo
efetivamente pertence ao lapso total dispensado no trajeto casatrabalho-casa, ainda que com troca de veículo, e, portanto, exige
análise conjunta com o pedido de horas in itinere. A reclamada
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sujeita-se à Lei nº 5.811/72, que regula o regime de trabalho dos
empregados em atividades de produção de petróleo e
estabelece o transporte gratuito para seus empregados. Assim, o
fornecimento do transporte se dá somente por imposição legal e
não por vontade do empregador ou por necessidade (tratando-se
de local de difícil acesso). Dessa forma, não estão preenchidos
os requisitos para o pagamento de horas in itinere, conforme
descrito no §2º do art. 58 da CLT e na Súmula nº 90 do TST.
Recurso do reclamante não provido.

(TRT da 4ª Região, 8a.

Turma,

RO,

0000205-58.2011.5.04.0761

Desembargador

Francisco

Rossal

de

em

12/05/2016,

Araújo

- Relator.

Participaram do julgamento: Desembargador Juraci Galvão
Júnior, Desembargador João Paulo Lucena)
Pelos fundamentos expostos, não faz jus o reclamante ao pagamento de
horas in itinere e horas de transbordo, com amparo na Lei nº 5.811/72.
Nego, portanto, provimento ao recurso.
2.2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Mantida a sentença de improcedência, indevido o pagamento de
honorários advocatícios, porque ausente a sucumbência.

DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS:
Divirjo do voto da eminente Relatora. O tempo de deslocamento do
trabalhador da casa para o trabalho e vice-versa, em ônibus fornecido pelo
empregador, configura tempo à disposição do empregador na forma do art.

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Angela Rosi
Almeida Chapper.
Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.6810.7929.0751.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0000846-80.2010.5.04.0761 RO

Fl. 8

58 da CLT, parágrafo 2o, sendo irrelevante para a aplicação da norma legal
que haja ou não previsão normativa que obrigue a empresa a tal
fornecimento. Da mesma forma, o tempo de permanência no transbordo e
no deslocamento interno, período em que o trabalhador, inequivocamente,
está inserido na organização produtivida de forma subordinada e sob
instruções do empregador, configurando tempo efetivo de trabalho. Aplicase, no caso, a jurisprudência que segue:
TEMPO

DE

PERMANÊNCIA

NO

TRANSBORDO

E

DESLOCAMENTO INTERNO. BRASKEM. O tempo que o
trabalhador aguarda no Pólo Petroquímico de Triunfo o
transporte pelo micro-ônibus, na área de transbordo, e também
os minutos de deslocamento desse portão de acesso até o local
de trabalho, são considerados períodos à disposição do
empregador, nos termos do art. 4º da CLT. Irrelevante se a área
em que ocorria o transbordo era ou não da reclamada,
aplicando-se, por analogia, a Súmula 429 do TST. Recurso do
reclamante provido.
HORAS IN ITINERE. BRASKEM. O tempo de deslocamento do
empregado da sua residência até o local de trabalho e viceversa será computado na jornada nos casos em que o
empregador forneça o meio de transporte e que a empresa
esteja situada em local não servido por transporte público
regular compatível com alguns horários de trabalho, nos termos
do art. 58, § 2º, da CLT. Recurso ordinário do reclamante provido
(TRT da 4ª Região, 4a. Turma, 0000663-12.2010.5.04.0761 RO,
em 30/11/2016, Desembargador André Reverbel Fernandes -
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Relator. Participaram do julgamento: Desembargadora Ana
Luiza Heineck Kruse, Desembargador George Achutti)
Dou provimento ao apelo do reclamante para deferir o pedido de
pagamentos das horas in itinere e de transbordo, como postulado na
vestibular.

DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO:
Acompanho o voto da Relatora.

______________________________
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:
DESEMBARGADORA ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER
(RELATORA)
DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS
DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO
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