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VALE TRANSPORTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS

Existe alguma distância mínima que obriga o pagamento do vale transporte?

A legislação não regulamenta a distancia que o trabalhador se locomove para ter  
direito ao vale transporte, mas sim se o trabalhador necessita para a devida locomoção 
residência serviço e vice versa, e se necessita a empresa é obrigada a fornecer. 

Art. 7° Para o exercício do direito de receber o Vale-Transporte o empregado informará ao empregador, por escrito:
I - seu endereço residencial;
II - os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
§ 1° A informação de que trata este artigo será atualizada anualmente ou sempre que ocorrer alteração das circunstâncias 
mencionadas nos itens I e II, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência.

O trabalhador pode optar pelo vale transporte e vir de bicicleta ou de carro próprio?
Da mesma forma que a empresa é obrigada a fornecer o trabalhador é obrigado a 

utilizar, se locomovendo da residência serviço e vice versa exclusivamente de ônibus. 
Art. 2° O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas 
de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
Parágrafo único. Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do beneficiário por um ou 
mais meios de transporte, entre sua residência e o local de trabalho

O que acontece se o trabalhador não utilizar o vale transporte?
Caso  o  trabalhador  receba  e  esteja  se  locomovendo  por  outros  meios,  não 

regulamentado  nesta  lei,  a  empresa  deverá  notifica-lo  da  obrigatoriedade  do  uso,  e 
permanecendo recebendo e não usando o mesmo pode ser dispensado por justa causa. 

Art. 7° Para o exercício do direito de receber o Vale-Transporte o empregado informará ao empregador, por escrito:
(...)
 § 2° O benefício firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento residência-
trabalho e vice-versa.
 § 3° A declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave.

Posso pagar o vale transporte em dinheiro?
O  vale  transporte  deverá  ser  pago  ao  trabalhador  em  passes,  sendo 

expressamente proibido o fornecimento do mesmo em dinheiro ou qualquer outra forma.
Art. 5° É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de 
pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte, necessário ao atendimento da demanda e ao 
funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador, na folha de pagamento imediata, da parcela 
correspondente,  quando tiver efetuado, por conta própria, a despesa para seu deslocamento.

Como é descontado o vale transporte?
Uma vez que a empresa fornece o vale transporte, passa a ter direito a descontar 

em folha de pagamento o percentual de 6% sobre o salário base.
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou 
vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior:

Fonte: decreto 95247 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D95247.htm 
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