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De: Eduardo Coelho Leal Jardim
P.: Diretoria do SECOVI/MS

Em: 09.07.2013

PARECER JURÍDICO
Vale transporte em combus tível
em substituição ao vale-transpor te
em dinheiro

A Convenção Coletiva de 1º.07.2013 a 30.06.2015
firmada entre o SECORCI TI e o SECOVI/MS passou a conter a
cláusula 34, conforme redação abaixo:
CLÁU SULA 34 - VALE TRAN SPORTE PA RA C O M BU STÍVE L
Quando

for

empregadores

so licitad o
deve rão

pelo

emp regado,

f orne cer

a

e les,

por

escrito ,

os

vale -co mbu stível

em

substitu içã o ao va le-t ransp ort e, desde que fa ça m acordo cole tiv o
no

si ndicato

enquadra mento

laboral.
do

Essa

benefí ci o,

subst itui çã o
que

continua

não
sendo

altera

o

con siderad o

co mo verba de na ture za nã o sa lar ial.

Essa cláusula foi incorporada à CCT após análise
minuciosa pelos departamentos jurídi cos dos sindicatos signatários.
A Lei n. 7.418, de 16.12.1985 institui
transporte, conforme redação do art. 1º abaixo transcrita:

o

vale -

Art. 1º.
Fica in sti tuído o va le-t ran sporte (vetad o) qu e o
empregado r, pe ss oa fí sic a ou ju rídi ca, ant ecip a rá a o e mpregad o
para ut ili za ção efe tiva e m des lo ca mento res id ência-t rab alho e
vi ce -vers a, at ravés do si stem a de tran spo rte p úblic o, urb ano o u
intermun icipal e/ ou in tere stadua l com cara cte rística s se melh ante s
aos urba no s, gerido s diret amen te ou media n te con cessão o u
permi ssã o de linha s regul ares e com ta rif as fixadas pel a
auto ridade co mpeten te, ex clu ídos o s servi ço s seletivo s e speci ai s
...
Art. 2º.
O Vale- Transp ort e,
con cedido
na s condi çõe s
e
lim ites defin ido s nesta Lei, n o que se refere à cont ribui çã o do
empregador:
a)

não

tem

natureza

sa la ria l,

n em

se

incorpo ra

à

remun era ção pa ra qua isque r efe itos .
b)
não
co nst itu i
base
de
in cidên cia
de
con trib uiçã o
previdenc iári a ou de Fu ndo de Gar anti a por Tem po de Serviç o;
c) nã o se configu ra como rend imen to t ribut ável do traba lhado r.
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Houve a regulame ntação da lei através do Decreto n .
95.247, de 17.11.1987.
O

art.

5º

deste

regulamento

con té m

a

seguinte

redação:
Art. 5º
É
vedado
ao
empregador
subst itu ir
o
V aleTra nspo rte e m dinh ei ro ou q ualque r o utr a fo rm a de p ag amen to ,
ressalvado o disp ost o no pa rágraf o úni co de ste a rtigo .
Parágrafo ún ico .
No caso de fa lta ou in sufi ciên cia de e stoqu e
de Vale-Tran sporte, nece ssári o ao ate ndime nto da demanda e a o
funci ona ment o do siste ma , o benefi ciá rio será ressarcido pe l o
empregado r, n a folh a de pagame nto imedi ata, da pa rcel a
corresp ondente , quando tiver efet uado, p or cont a próp ria, a
despesa pa ra seu de slo ca ment o.
...
Art. 9º

O Vale- Tra nspo rte será cus teado:

I pelo benefici ári o, na parcela equiva lente a 6% (sei s
por cent o) do seu salá rio básico ou venci ment o, exclu ído s
quaisque r ou tro s adi cio nai s ou va ntagen s.
II pelo emp regado r, n o que excede r à pa rce la refe rid a
no ite m ante rior.

Como se pode observar, a lei não proíbe a co ncessão
de vale transporte em dinhei ro. Ela silencia -se a respeito. Q uem
proíbe é o Decreto. E é de con hecime nto público que um decre to não
pode contrariar uma lei.
Não obstante esse pormenor jurídico, deve -se
atentar para a circuns tância de que o Decr eto veda a substituição de
Vale-Transpor te por d inhe iro ou p or qualquer out ra forma de
pagamento . Forma de pagamen to é c ritério de quitação , isto é, em
cheque, em nota promissória, em compensação de dívida.
Logo, está o legislador vedando o pagamento e m
dinheiro, em cheque, em no ta promissória, em compensação de
dívida, e não a substituição por vale -combustível.
Não bastassem
analisar o espírito da lei.

os

argumentos

acima,

devemos

E, sob esta ó tica, observa -se que o l egislador quis
desonerar o empregado dos gastos de acesso de sua residência serviço e vice-versa, tendo a cautela de nortear a forma como esse
procedimento chegaria às mãos do trabalhador, de modo a evitar
desvios.
Esse é o espírito da lei.

não

possui

Ademais, não é justo que somente o tr abalhador que
veículo seja beneficiado pela lei , se os demais
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possuidores desses bens também efe tuam gastos de deslocamen tos e,
inclusive, até com valores a maior.
Onde está a equidade e a igualdade de direitos ?
Aten tos a esta questão, fizemos pesquisa na
jurisprudência, a qual vem direcion ando -se em aceitar a té mes mo
pagamento do vale-transporte em dinh eiro.
Quiçá em combustível e em forma substitu tiva (n o
mesmo valor do vale-transporte e n as mesmas condições: 6% do
salário-base e sem natureza salarial), por convenção coletiva e sob a
tutela do sindicato laboral mediante acordo coletivo.
A forma adotada na Convenção Coleti va da categoria
preserva o direito do trabalhador ao benefício emanado da lei e
restri nge a u tilização do vale-transpo rte para ser fornecido somen te
para combustível.
Vejamos o que vem dizendo a jurisprudência:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE CONSIDEROU SEREM DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA AS VERBAS OBJETO DA AVENÇA INCLUINDO A
PARCELA DO ACORDO DISCRIMINADA COMO DIFERENÇA DE VALE-TRANSPORTE.
Não há falar-se em incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela
paga a título de diferença de vale-transporte. E isso porque o transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho e retorno não tem natureza salarial, nos termos
do que dispõe o artigo 458, parágrafo 2.°, inciso III, da Consolidação das Leis do
Trabalho, não havendo nenhuma proibição na Lei n.° 7.418/85 de
pagamento do vale-transporte em dinheiro pelo empregador, sendo ilegal
a vedação constante do artigo 5.° do Decreto n.° 95.247/87, uma vez que
regulamenta o que não está previsto na lei. Recurso a que se nega
provimento.
(grifamos - TRT da 2ª Região – 12ª Turma - RO 01579-2006-303-02-00-4 –
Relator: VANIA PARANHOS - Revisor: MARCELO FREIRE GONÇALVES - Data de
Publicação: 11/01/2008)

RECURSO ORDINÁRIO. ACORDO. VALE-TRANSPORTE. NATUREZA JURÍDICA. Ao
contrário do que quer fazer crer o INSS, o fato do vale transporte ser pago, em
pecúnia, ao trabalhador em decorrência de acordo ou sentença judicial, não possui
o condão de alterar a natureza jurídica da obrigação que continua sendo
indenizatória. Cumpre ainda salientar que não há qualquer vedação legal
quanto ao pagamento do benefício em dinheiro. Com efeito, sobre o valor
pago a título de vale transporte não incide a contribuição previdenciária, consoante
a alínea "f" do parágrafo 9.° do artigo 28 da Lei n.° 8.212 e o inciso VI do
parágrafo 9° do art. 214 do Decreto 3048/99, invocados pelo próprio recorrente,
dispondo no mesmo sentido a alínea "a" do artigo 2.° da Lei n.° 7.418/85.
(grifos nossos - TRT da 2ª Região – 12ª Turma – RO 02027-2005-049-02-00-5 Relator: MARCELO FREIRE GONÇALVES - Revisor: BENEDITO VALENTINI - Data de
Publicação 07/12/2007).
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Vale-transporte
salarial

em

dinheiro

não

tem

natureza

Extraído de: Correio Forense - 07 de Setembro de 2009
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu recurso da prestadora de
serviços de atendimento telefônico Atento Brasil S.A. e reformou decisão que
mantinha a aplicação de multas administrativas da Delegacia Regional do Trabalho
de São Paulo à empresa, pelo não recolhimento de FGTS e 13º salário sobre
parcela de vale-transporte concedido em dinheiro aos empregados.
Em janeiro de 2005, a Atento foi autuada por ter concedido a seus empregados o
vale-transporte em dinheiro e desconsiderá-lo como parcela integrante da
remuneração para fins de recolhimentos do FGTS e do pagamento de 13º salário.
Tais multas acarretariam inscrição da empresa na dívida ativa da União, impedindo
a renovação da Certidão Negativa de Debito e do Certificado de Regularidade do
FGTS, dificultando suas atividades operacionais. Contra isso, a empresa ingressou
com mandado de segurança, com pedido liminar, para que as multas fossem
desconstituídas.
O relator do recurso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou
em seu voto que a controvérsia instaurada refere-se à transmutação da natureza
jurídica da parcela - de indenizatória (como sustentado pela empresa) para salarial
- quando o beneficio é concedido aos empregados em forma pecuniária. Ele
considerou que a imposição de multas afrontou direito líquido e certo da empresa,
uma vez que existe norma legal que trata da natureza indenizatória do valetransporte e da não-constituição da verba como base de incidência da contribuição
previdenciária. As alíneas "a" e "b" do artigo 2º da Lei nº 7.418/1985 estabelecem
que o vale-transporte não possui natureza salarial, não se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos e tampouco constitui base de incidência de
contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. "No
caso específico, ainda, o pagamento em pecúnia estava previsto em regular
negociação coletiva", acrescentou o relator.
O Tribunal Regional da 2ª Região (SP) e a 66ª Vara do Trabalho de São Paulo
negaram o pedido da empresa por falta de requisitos legais para a concessão da
liminar. O Regional destacou em acórdão que a Lei nº 7418/1985, em seu artigo
4º, é contrária à natureza do pedido da empresa, e que a legislação buscava
impedir desvios à contribuição previdenciária. Para o Regional, aplica-se ao caso o
artigo 214, parágrafo 10 do Decreto nº 3.048/1999, segundo o qual as parcelas
"pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente" passam a integrar
o salário-contribuição.
Contudo, na decisão da Sexta Turma, o relator mostrou jurisprudência do
TST no sentido de que a concessão do benefício em dinheiro não altera a
natureza jurídica do vale-transporte. A Turma seguiu, por unanimidade, o voto
apresentado pelo relator e decretou a insubsistência dos autos de infração, com o
consequente cancelamento das multas administrativas impostas à Atento Brasil
S.A
A Justiça do Direito Online
Autor: TST
http:/ /w ww. ju sbra sil .c om.b r/n oti cia s/ 185 311 3/v ale -t ransp ort e-em dinheir o-n ao- tem -natu re za- sala rial

Vale-transporte em dinheiro é isento de contribuição
Em uma sentença que unifica a jurisprudência da corte, a 1ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o vale-transporte pago em dinheiro é isento de
contribuição previdenciária. Com o entendimento, o colegiado se alinha à
orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
A decisão foi dada durante o julgamento de Embargos de Divergência levados pelo
Banco Bradesco S.A. contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Até então, o
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tribunal reconhecia, em alguns casos, a incidência da contribuição previdenciária
sobre o benefício pago em espécie.
O Decreto 95.247, de 1987, ao oferecer tratamento especial à matéria, proíbe, de
forma expressa, que o empregador efetue o pagamento em dinheiro. Quando isso
ocorria, os ministros do STJ entendiam que a verba deixava de ter o caráter
indenizatório e passava a incluir o salário de contribuição.
Em um caso análogo, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição em
questão. Para o órgão, independentemente da forma de pagamento, o
benefício tem natureza indenizatória. Com informações da Assessoria de
Comunicação do STJ.

Eresp: 816.829

http://www.conjur.com.br/2011-mar-22/vale-transporte-pago-dinheiro-isentocontribuicao-inss

Por tudo exposto, entende-se que não viola a lei a
possibilidade do empregador conceder ao empregado o vale transporte em vale-combus tível, desde que mediante solicitação por
escrito e mediante acordo coletivo junto ao sindicato laboral,
observando-se que o valor corresponderá ao mesmo valor que
alcançaria os vales-transportes, e com o mesmo percentual de 6% de
desconto do salário.

É o parecer

Eduardo Coelho Leal Jardim
Advogado - OAB/MS 4920
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