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CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Juiz(a) da 48ª Vara do Trabalho de São
Paulo/SP, tendo em vista o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial.

SAO PAULO, 1 de Março de 2018.

LUIZ FILIPE BASTOS BENEVIDES

DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por ente sindical para que seja imediatamente
restabelecido  o  pagamento  de  vale  transporte  pelo  CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA aos funcionários afetados pela  determinação constante  do
Ofício Circular nº 037/2017 - URH, que dispõe acerca da retirada da verba supracitada aos
funcionários que residam a mais de 75 km do local de trabalho, bem como para que a ré se
abstenha de fixar novo limitador de distância em face da referida rubrica.

Intimada para se manifestar  a respeito do pleito liminar, a reclamada manteve-se inerte no
prazo que lhe fora assinado.

Eis o bastante à guisa de relatório. Passo a decidir.

O vale transporte consiste em verba indenizatória instituída pela Lei 7.418/85 com vista a cobrir
os  gastos  decorrentes  do deslocamento  realizado  pelo  obreiro  entre  a  sua  residência  e  o
respectivo local de trabalho e vice-versa, prevendo-se a participação do empregador com a
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do salário básico do funcionário (art. 4º,
parágrafo único, da Lei 7.418/85).

Examinadas as disposições do referido diploma legal e do respectivo decreto regulamentador
(Decreto nº 95.247/87), e após interpretação sistêmica do ordenamento jurídico trabalhista e da
disciplina  constitucional  acerca  das  relações  laborais,  não  se  vislumbra  a  possibilidade  de
limitador de distância para o pagamento da aludida verba sem o mútuo consentimento, sob
pena de violar a vedação legal à alteração unilateral lesiva do contrato de trabalho, insculpida
no art. 468 da CLT, assim como malferir o princípio da isonomia, tendo em vista que, nessas
condições,  o  mesmo  fato  gerador  (deslocamento  residência-trabalho  e  vice-versa)  produz
efeitos jurídicos distintos para dois colegas de trabalho, sendo que um perceberá o benefício e
o outro não pelo simples motivo de um residir além da distância máxima fixada unilateralmente
pelo empregador.

Sob outra perspectiva, se o art. 1º da Lei 7.418/85 garantiu o benefício ao usuário de transporte
coletivo  interestadual,  não  pode  prevalecer  interpretação  restritiva  que  condicione  o
recebimento da vantagem a uma distância máxima. A conjunção coordenativa "ou" entre os
termos urbano, intermunicipal e/ou interestadual afasta o entendimento no sentido de que o
trajeto  deva  ser  eminentemente  urbano,  não  podendo  o  julgador  criar  restrição  onde  o
legislador não o fez, sob pena de invadir a competência parlamentar. A esse respeito, cumpre
trazer à baila o recente aresto do Colendo Tribunal Superior do Trabalho:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. FUNDAMENTO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DESCONSTITUÍDO.
ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO EXPRESSA DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
CONSUBSTANCIA  O  PREQUESTIONAMENTO  DA  CONTROVÉRSIA  OBJETO  DO  RECURSO  DE
REVISTA. Constata-se que, a despeito do consignado no despacho em que se denegou seguimento ao
recurso de revista, a parte satisfez a exigência quanto à indicação do trecho da decisão recorrida em que
se prequestionou a matéria impugnada relativa às horas extras. Assim, verifica-se que o artigo 896, § 1º-A,
I, da CLT foi observado pela reclamada, razão pela qual se passa à análise do mérito do recurso de revista
denegado, nos  termos da Orientação Jurisprudencial  nº  282 da  SbDI-1  deste  Tribunal.  SERVIDORES
PÚBLICOS CELETISTAS DOMICILIADOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.  UTILIZAÇÃO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  COLETIVO  INTERESTADUAL.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO DO VALE-TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA LEI FEDERAL Nº 7.418/1985
SUPRESSÃO.  ALTERAÇÃO  CONTRATUAL  LESIVA.  É  incontroverso  nos  autos  que  os  reclamantes,
residentes e domiciliados fora da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, após aprovação em
concurso público, foram contratados pela reclamada para prestar serviços na cidade do Rio de Janeiro, e,
desde  as  contratações,  recebiam  vale-transporte  para  o  deslocamento  casa-trabalho-casa  em  ônibus
coletivo interestadual. No caso, entendeu o Regional que a reclamada não poderia, posteriormente, ter
deixado  de custear  o  transporte dos  reclamantes  que,  por  serem domiciliados  em outro  município do
Estado do Rio de Janeiro, não utilizavam o transporte público coletivo intermunicipal, e, sim, interestadual,
na medida em que a Lei nº 7.418/1985 não impõe limitação ou restrição quanto à distância e a natureza do
transporte coletivo. Com efeito, o artigo 1º da Lei nº 7.418/85, ao instituir  o vale-transporte,  estende o
benefício, expressamente, para os trabalhadores que necessitem utilizar transporte público intermunicipal
ou interestadual, excluídos apenas os serviços seletivos e os especiais, in verbis: "Fica instituído o vale-
transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva
em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo
público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos
diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade
competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais". Ademais, o direito ao vale-transporte também
não possui restrição relacionada à distância entre a residência e o local de trabalho, conforme disposto no
caput do artigo 4º da Lei nº 7.418/85: "A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo
empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-
trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar". Dessa maneira, tem-se que os
empregados que residem em um Município e exercem suas atividades funcionais em outro fazem jus à
percepção  do  vale-transporte,  independentemente  da  natureza  intermunicipal  ou  interestadual  do
transporte coletivo e da distância entre a residência e o local de trabalho. Destaca-se,  por oportuno, o
disposto  na Orientação Jurisprudencial  nº  216da SbDI-1 desta Corte,  in verbis:  "VALE-TRANSPORTE.
SERVIDOR CELETISTA. LEI 7.418/85.  DEVIDO (inserido dispositivo)  -  DJ 20.04.2005. Aos servidores
públicos celetistas é devido o vale transporte, instituído pela Lei n° 7.418/85, de 16 de dezembro de 1985".
Acrescenta-se, por fim, que a supressão do vale-transporte a partir de abril de 2015 configurou alteração
contratual lesiva, vedada pelo artigo 468 da CLT. Portanto, não merece reforma a decisão regional, na qual
se restabeleceu  o  pagamento  do vale-transporte e se condenou a reclamada à indenização pelo  não
fornecimento do benefício. Sendo já pacífico esse entendimento no âmbito desta Corte superior, é aplicável
ao caso o disposto na Súmula nº 333 deste Tribunal e no artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento
desprovido. (grifos nossos)

(TST, 2ª Turma, AIRR - 10715-68.2015.5.01.0052, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, Data de
Julgamento: 07/02/2018, Data de Publicação: DEJT 09/02/2018)

Ademais, cumpre destacar que a concessão da medida liminar pleiteada no caso em tela não
encontra óbice no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, aplicável às tutelas provisórias requeridas
contra a Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, vez que não importará aumento de
despesa ao ente público reclamado, mas sim o restabelecimento de um benefício do qual os
trabalhadores  da  respectiva  autarquia  já  gozavam e  em relação  ao  qual  havia  previsão  e
dotação orçamentária.

Ante  o  exposto,  tendo  em vista  a  probabilidade  do  direito  alegado  pela  parte  autora  e  o
flagrante perigo de dano vislumbrado in casu, reputo preenchidos os requisitos do art. 300 do
CPC, razão pela qual defiro o pedido liminar para determinar ao CENTRO ESTADUAL DE
EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA que restabeleça o pagamento do vale transporte
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aos trabalhadores afetados pelo Ofício Circular nº 037/2017 - URH, bem como para que se
abstenha de fixar qualquer limitador de distância para a percepção do benefício.

Por fim, examinado o quanto alegado e requerido na presente ação, vislumbro, a princípio, que
não há necessidade de produção de  provas  em audiência.  Todavia,  a  fim de evitar  futura
arguição de nulidade e à luz do princípio da colaboração entre os sujeitos do processo, impõe-
se oportunizar às partes que se manifestem a respeito da retirada do feito da pauta desta Vara
do Trabalho.

Nesses termos, intimem-se as partes da presente decisão antecipatória da tutela, bem como
para  que  informem,  de  forma  justificada  e  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  se  pretendem  a
produção de provas em audiência, entendendo-se no silêncio que concordam com a dispensa
da  assentada,  caso  em  que  será  assinado  prazo  à  ré  para  apresentar  defesa  e  juntar
documentos, assim como ao autor para se manifestar a respeito, com posterior conclusão do
feito para julgamento.

SAO PAULO, 2 de Março de 2018

HELDER CAMPOS DE CASTRO
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ FILIPE BASTOS BENEVIDES]
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