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M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  

 

Inconstitucionalidade da incidência das 

contribuições previdenciárias sobre o vale-

transporte pago em dinheiro Data 10/03/2010 
 

Na assentada de 10.03.2010, o Plenário do Supremo Tribunal declarou a 

inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias sobre o vale-

transporte pago em dinheiro com amparo em Acordos e Convenções Coletivas de 

Trabalho. 

 

Por 9 (nove) votos a 2 (dois), vencidos os Ministros Marco Aurélio e Joaquim 

Barbosa, a Corte Suprema concluiu que o pagamento em dinheiro não altera a 

natureza indenizatória do vale-transporte, afastando, assim, a repercussão das 

contribuições previdenciárias. 

 

Referida decisão deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 478.810/SP, 

reformando acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo entendimento, 

desfavorável aos contribuintes, pautara-se no sentido de que o vale-transporte pago 

em dinheiro, de forma habitual e antecipada, deveria ser incorporado ao salário e, 

portanto, à base de cálculo das contribuições previdenciárias. 

 

Trata-se de precedente de extrema relevância jurídica e econômica que, por ter sido 

proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, deve nortear e uniformizar, 

doravante, as decisões judiciais e administrativas sobre o tema. 

 

Nesse contexto, lembramos aquelas empresas que possuem autos de infração 

relacionados à matéria que será possível exigir o cancelamento de cobranças dessa 

natureza, com base no artigo 26-A do Decreto nº 70.235/72 (na redação da Lei nº 

11.941/09), depois do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso 

Extraordinário nº 478.810/SP, por se tratar de decisão plenária da Corte Suprema. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, 

bem como para a adoção das medidas hábeis a obstar o recolhimento da referida 

contribuição e recuperar os pagamentos indevidamente realizados. 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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