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1. RESUMO 

Através do presente trabalho busca-se promover uma análise da alteração 

promovida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela “reforma trabalhista”, 

que alterou o § 2º do artigo 58, afastando do cômputo na jornada de trabalho o 

tempo gasto pelo empregado no deslocamento de sua casa até o posto do trabalho. 

Para tanto, o estudo propõe-se a investigar se com a alteração do dispositivo legal 

citado as horas de percurso deixaram de existir em nosso ordenamento jurídico.  

2. INTRODUÇÃO 

A Lei n. 13.467/2017, conhecida como “reforma trabalhista” promoveu diversas 

mudanças na CLT, dentre as quais, escolhida para estudo no presente trabalho, a 

nova redação do § 2º do artigo 58, o qual, até a entrada em vigor da lei mencionada, 

previa que o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho, e para seu 

retorno, seria computado na jornada de trabalho quando a empresa estivesse 

instalada em local de difícil acesso ou em local não servido por transporte público, 

desde que o empregador fornecesse condução. A CLT, em seu artigo 294, já previa 

o cômputo do tempo despendido pelos trabalhadores em minas de subsolo na 

jornada de trabalho, que frequentemente demoravam a chegar aos seus postos de 

trabalho efetivo, já que situados há quilômetros de profundidade, trajeto repetido ao 

final da jornada diária. Diante dessa situação, verificou-se que outros trabalhadores 

também necessitavam de maior de proteção, especialmente em relação ao cômputo 

do tempo despendido no percurso casa-trabalho, o que fez com que o intérprete do 

direito adotasse entendimento mais flexível na definição de horas de trabalho e, com 

base no artigo 294 da CLT, na década de 70 os Tribunais começaram a estender tal 

direito aos demais trabalhadores. 

3. OBJETIVOS 

O estudo tem por objetivos: i) analisar a alteração promovida na CLT pela Lei 

13.467/2017, especificamente no parágrafo 2º do artigo 58, cuja disposição atual 

estabelece que o tempo gasto pelo empregado em seu deslocamento até o posto de 

trabalho não será computado na jornada de trabalho, de modo a buscar uma melhor 

compreensão dos motivos que levaram o legislador a promover tal alteração; ii) 

investigar os reflexos dessa alteração nas relações trabalhistas existentes na região 

de Catanduva-SP, considerando que boa parte da mão de obra utilizada pelas 

usinas, especialmente no plantio e corte da cana, por exemplo, desenvolve 



atividades em propriedades rurais não servidas por transporte público regular, 

tornando necessário o fornecimento de transporte pelo empregador para que estes 

trabalhadores cheguem às frentes de trabalho, e por se tratar de local de difícil 

acesso os trabalhadores enfrentam rotina diária de longo percurso até chegarem aos 

postos de trabalho efetivo, e no retorno; iii) verificar como a lei será aplicada aos 

contratos de trabalho celebrados após a reforma trabalhista, e até mesmo para 

anteriores; e iv) análise da possibilidade de previsão em negociação coletiva e seu 

limite temporal.  

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorre ao método dedutivo, ao abordar as 

alterações promovidas na legislação trabalhista, partindo da análise dos princípios 

constitucionais, bem como dos princípios específicos que regem o Direito do 

Trabalho, para em seguida, promover uma análise da doutrina e jurisprudência.  

5. DESENVOLVIMENTO 

No ordenamento jurídico brasileiro a primeira normatização sobre a jornada de 

percurso, também chamadas de horas de deslocamento ou horas in itinere, surgiu 

através da construção jurisprudencial do TST, o que levou à edição da Súmula 90 no 

ano de 1978, cujo texto inicial reconhecia como jornada de trabalho o tempo 

despendido pelo empregado até o local de trabalho, e no seu retorno, quando o 

deslocamento fosse realizado em condução fornecida pelo empregador. Ainda no 

ano de 1978, referida Súmula foi alterada para acrescentar que, necessariamente, o 

local de trabalho tinha que ser de difícil acesso ou não servido por transporte público 

regular. Posteriormente, a Súmula foi novamente modificada para incluir 

entendimento no sentido de que havendo transporte público regular a existência de 

incompatibilidade entre o horário de início e término da jornada com os horários do 

ônibus também gera direito às horas in itinere, assim como nos casos de transporte 

público em parte do trajeto, situação em que haveria limitação ao trecho não servido 

pelo transporte público, mas que não retirava o direito do trabalhador às horas in 

itinere.  A regulamentação específica sobre as horas in itinere apenas foi inserida na 

CLT em 2001, através da Lei 10.243, que incluiu o § 2º ao artigo 58, repetindo os 

termos já consagrados na Súmula 90. Para o desenvolvimento do estudo proposto é 

importante analisar as horas de percurso sob a perspectiva de atividades 

desenvolvidas na região de Catanduva-SP, considerando que boa parte da mão de 

obra utilizada pelas usinas produtoras de cana-de-açúcar, sobretudo no plantio e 



corte de cana, por exemplo, desenvolve atividades em propriedades rurais não 

servidas por transporte público regular, tornando necessário o fornecimento de 

transporte pelo empregador para que estes trabalhadores cheguem às frentes de 

trabalho, e por se tratar de local de difícil acesso os trabalhadores enfrentam rotina 

diária de longo percurso até chegarem aos postos de trabalho efetivo, e no retorno. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando que o presente estudo ainda está em andamento, preliminarmente, 

pode-se concluir que a nova redação dada ao § 2º do artigo 58, da CLT, entra em 

conflito com as normas constitucionais, já que a CF traz como um dos fundamentos 

da República a valorização social do trabalho (art. 1º, IV e art. 170). Além disso, o 

artigo 4º da CLT, que trata do tempo à disposição, não foi revogado, e nem o artigo 

294 que dispõe sobre o tempo de deslocamento do trabalhador da boca da mina ao 

posto de trabalho efetivo, situação análoga à dos trabalhadores rurais que se ativam 

em locais de difícil acesso. O novo texto do § 2º do artigo 58, também entra em 

conflito com o disposto na alínea “d”, inciso IV do artigo 21, Lei 8.213/1991, que 

reconhece para efeitos de acidente do trabalho àquele ocorrido “no percurso da 

residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio 

de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”. Do mesmo modo, a 

Súmula 90 do TST também continua vigente. Se o empregador optou por instalar-se 

em local de difícil acesso, certamente obteve vantagens com isso, de modo que o 

tempo gasto para o deslocamento de seus empregados estão inseridos no risco do 

negócio, que deve ser assumido, tão somente, pela empresa, a rigor do artigo 2º da 

CLT. Somado a isso, a partir do momento que o empregado toma o transporte 

fornecido pelo seu empregador já não pode mais realizar atividades estranhas à 

relação de trabalho, ou seja, já se encontra sob as ordens de seu empregador, 

podendo, inclusive, ter seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. 
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