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 Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Unibanco contra o INSS, o 

qual questiona a incidência da contribuição previdenciária sobre Vales-Transporte 

pagos em pecúnia, do que foi alvo de notificações fiscais de lançamento de débitos de 

abril de 1989 a agosto de 1998 por parte do Órgão previdenciário (INSS). 

 A principal tese refere-se ao enquadramento do vale-transporte como parte 

integrante da remuneração, considerando que foi pago em pecúnia.  

 Daí, o Recorrente (UNIBANCO), valeu-se do princípio da estrita legalidade para 

sustentar a não incidência tributária – pois, não há lei no ordenamento jurídico vigente 

que preveja hipótese de incidência de contribuição previdenciária sobre vale-transporte, 

que possui natureza indenizatória, ainda que pagos em dinheiro. 

 Diante disso, expõem-se as posições defendidas pelo Recorrente - Unibanco, 

pelo INSS - representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, ao final, a 

decisão tomada pela Corte Suprema. 

 

ARGUIÇÕES DO RECORRENTE – UNIBANCO 

 

  O que se vindica do Recurso Extraordinário é a declaração de incompatibilidade 

com as regras Constitucionais em face da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

o valor pago, em dinheiro, a título de vales-transporte aos seus empregados – 

conforme notificações fiscais de lançamento de débitos (NFLD´s) que abrangem o 

período de abril de 1989 a agosto de 1998. 

 O RE se justifica na medida em que julgada ação competente em sede de Justiça 

Federal da 3ª Região, entendeu-se que o pagamento de vales-transporte e ajuda de 

transporte, em dinheiro, aos empregados possui vedação expressa em lei específica, 

bem como, pago dessa forma, configura salário e compõe a remuneração, incidindo 

contribuição previdenciária. 

 Assim, enfrenta-se o acórdão a quo demonstrando violação ao art. 5º, II, CF/88 

(Princípio da Legalidade), uma vez que a sustentação do juízo se deu com base no 

Decreto nº 95.247/87 que serviu a regulamentar a Lei nº 7.418/85 (Institui o Vale-

Transporte) – lei esta que não previu vedação ao pagamento de vales-transporte em 

dinheiro, inovando, assim, o aludido decreto. 

 Nesse mesmo sentido –, de violação a preceito constitucional, o que justifica a 

subida à Corte Constitucional –, a inclusão de valores pagos em espécie a título de 



vale-transporte na base de cálculo da contribuição previdenciária (remuneração), 

consubstanciaria aumento de tributo sem lei, afrontando ao disposto no art. 150, I, 

CF/88 (Princípio da estrita Legalidade em matéria tributária). 

 Ocorre que, transporte não é um ônus ao trabalhador, mas um direito, não 

importando em salário, mas em verba indenizatória, visando deslocamento do 

empregado de sua residência ao local de trabalho, o que de per si, não ensejaria, como 

natureza indenizatória, contribuição previdenciária.  

Ademais, dado a essa natureza indenizatória, não há que se falar em ganho 

habitual de natureza remuneratória ou, ainda, de salário utilidade nos moldes dos 

artigos 195, I, “a” e 201, § 11, CF. 

Por derradeiro, além de não se afrontar diretamente os preceitos do comando da 

Lei nº 7.418/85, a ampliação da forma de pagamento observou previsão de Convenção 

Coletiva de Trabalho que permitia o pagamento antecipado do vale-transporte em 

espécie, colidindo a decisão a quo com o disposto no art. 7º, XXVI, CF (reconhece as 

CCT). 

 

PGFN 

 

Preliminarmente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opinou pelo não 

conhecimento do Recurso Extraordinário quanto às alegações de violação da 

legalidade e de cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho, por se tratar 

de matéria infraconstitucional. Sustentou ainda que o art. 150, I, da Constituição 

Federal, que trata do princípio da legalidade em questão tributária, não foi 

prequestionado pelo Banco. 

No mérito opinou pelo não provimento do recurso, afirmando que o pagamento 

do vale-transporte não integra, em princípio, o salário de contribuição, contudo, se o 

benefício é pago em dinheiro e de forma contínua, ‘o montante passa a integrar a 

remuneração do empregado, incidindo a contribuição previdenciária, nos termos 

do art. 201, §11, da Constituição Federal’, que determina que ‘os ganhos habituais do 

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição 

previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos caso e na forma da lei’. 

 

 

 



 

DECISÃO ADOTADA PELO PLENÁRIO - STF 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) não poderá cobrar contribuição previdenciária incidente 

sobre o vale-transporte pago em dinheiro aos funcionários do Unibanco. O julgamento 

se deu no Recurso Extraordinário (RE) 478410, interposto pelo banco em 1999. 

“A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago em dinheiro 

a título de vale transporte – que efetivamente não integra o salário – seguramente 

afronta a Constituição em sua totalidade normativa”, julgou o relator, ministro 

Eros Grau, contrário à cobrança do INSS sobre o vale-transporte. 

Com Eros Grau, acompanharam seu voto – os ministros Dias Toffoli, Cezar 

Peluso, Ayres Britto, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie, Celso de 

Mello e Gilmar Mendes, vencidos os votos de divergência  –  dos ministros Joaquim 

Barbosa e Marco Aurélio, portanto, 9 votos a favor do recurso e 2 votos contra. Esses 

dois últimos entenderam que, se o pagamento é feito habitualmente e em dinheiro – 

como é o caso concreto do Unibanco –, o valor faz parte da remuneração e sobre ela 

incide a contribuição. 

No seu voto, o ministro Cezar Peluso destacou que mesmo se o vale for pago em 

dinheiro – o que afronta a lei – isso não altera a obrigação e não descaracteriza a 

natureza do instituto. “Ele continua sendo vale-transporte, se for pago mediante um 

pedacinho de papel escrito vale-transporte ou se for pago em dinheiro”, afirmou. Do 

contrário, aconteceria a ilegalidade da cobrança de tributo sem lei que o prevê. 

Nessa mesma linha, o ministro Ayres Britto disse que a verba referente ao 

vale-transporte é indenizatória, tanto que não é incorporada na aposentadoria, 

nem na pensão, nem incide sobre ela o imposto de renda. Já a ministra Ellen Gracie 

destacou que “agregar mais este valor à contribuição previdenciária só serviria para 

aumentar o famoso custo-Brasil” 


