
�����1�100	


 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015772-81.2013.4.01.0000/PA (d)  
Processo Orig.: 0031594-84.2012.4.01.3900 
 

Documento de 5 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 7.323.565.0100.2-24, no endereço www.trf1.jus.br/autenticidade. 
 ���2��� - Nº Lote: 2013027852 - 8_1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015772-81.2013.4.01.0000/PA (d) 

RELATOR  :  DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI 

RELATOR 
CONVOCADO 

: JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA 

AGRAVANTE :  SINDIC NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO  
BASICA PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - SINASEFE - SECA O 

SINDICAL DO EST DO PARA 

ADVOGADO :  ROBERTA DANTAS DE SOUSA CALDAS 

ADVOGADO :  SERGIO DE OLIVEIRA MOURA 

AGRAVADO :  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA  DO 
PARA - IFPA 

PROCURADOR :  ADRIANA MAIA VENTURINI 

DECISÃO 

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto 
pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
– SINASEFE – Seção Sindical do Estado do Pará, contra decisão proferida em Mandado de 
Segurança com pedido liminar que move em face do Magnífico Reitor do Instituto Federal do 
Estado do Pará pela Juíza Federal Substituto da 6ª Vara da Seção Judiciária do Pará em 
exercício na 1ª Vara que indeferiu o pedido de liminar para que seja imediatamente concedido aos 
impetrantes substituídos a concessão do auxílio-transporte, sem a comprovação imposta pela 
administração de efetiva utilização do transporte público. 

2. Alega o agravante, em síntese, que: a) “os servidores do IFPA tiveram a 
concessão de seu auxílio-transporte suspenso em razão de decisão unilateral do Diretor Geral do 
Campus Castanhal, pautado Parecer do técnico da Controladoria Geral da União, que passou a 
exigir dos servidores a comprovação diária ou mensal dos tickets, ou qualquer outro documento, 
da utilização do transporte público do Município de Castanhal.”, b) “tal ato, ou imposição da 
administração do Impetrado resta totalmente ilegal, tendo a mesma sido questionada, junto à 
Direção daquele Campus, em reunião realizada entre a Direção e os servidores, que resultou 
infrutífera, posto que os servidores encontram-se impossibilitados de demonstrar bilhetes de 
passagem já que aquela localidade não oferta transporte público legalizado, tendo os servidores 
que se servir de transporte alternativo que não dá recibo sobre serviços prestados para ter acesso 
ao seu ambiente de trabalho, tais como Vans, moto taxis, etc... Por esta razão, não restando outra 
opção, os servidores públicos substituídos, recorreram a sua entidade representativa de classe 
para que impetrasse o presente writ, com vista a fazer cumprir o mandamento legal par que o 
direito ao recebimento do auxílio transporte sem o estabelecimento de restrições.” 

É o breve relatório. Decido. 

3. Assiste razão à agravante. 
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4. O auxílio-transporte tem natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio 
parcial de despesas realizadas com transporte nos deslocamentos dos servidores de suas 
residências aos locais de trabalho. 

5. Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça não há 
empecilho no sentido de que o servidor que faz jus ao auxílio-transporte utilize outros meios de 
deslocamento e ainda assim permaneça recebendo o benefício, haja vista que a justificativa de 
existência do auxílio é evitar que a remuneração dos servidores seja afetada em razão das 
despesas com o deslocamento. Assim, ainda que o servidor utilize seu veículo particular ou outro 
meio de transporte, ainda fará jus ao benefício. 

 Nesse sentido, são os seguintes precedentes:  

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 160/STF. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. 
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE DEVIDO. AUTOMÓVEL 
PARTICULAR UTILIZADO POR SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO 
AFETO AO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1º DA MP 2.165-36. 
PRECEDENTES. 
1. A matéria referente à aplicabilidade da Súmula 160/STF não foi objeto 
de apreciação da decisão agravada, estando, deficiente a fundamentação, 
no ponto, do agravo regimental. 
2. Ao interpretar o art. 1º da MP 2.165-36, o Superior Tribunal de Justiça 
firmou jurisprudência no sentido de que é devido o auxílio-transporte ao 
servidor que se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao 
serviço. 
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1143513/PR, Rel. Ministra 
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), 
QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL.  
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE 
SUPOSTA AFRONTA AO ART. 40 DO DECRETO ESTADUAL N.º 
39.185/98. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 280 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. "AUXÍLIO 
TRANSPORTE". DESLOCAMENTO ENTRE A RESIDÊNCIA E O LOCAL 
DE TRABALHO. DECRETO N.º 2.880/98 E MEDIDA PROVISÓRIA N.º 
2.165-36/01. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS VEÍCULOS. INAPTAS A 
CLASSIFICÁ-LOS COMO SELETIVOS OU ESPECIAIS. 
1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação 
infraconstitucional, não se presta à análise de possível violação a 
dispositivos da Constituição da República. 
2. o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e 
coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu 
convencimento, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 535, inciso II, do  
Código de Processo Civil. 
3. O exame de suposta violação ao art. 40 do Decreto Estadual n.º 
39.185/98 implicaria análise da legislação local, o que é amplamente 
vedado pelo enunciado n.º 280 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 
4. Nos termos do Decreto n.º 2.880/80 e da Medida Provisória n.º 2.165-
36/01, o "auxílio-transporte" tem por fim o custeio de despesas realizadas, 
pelos servidores públicos, com transporte coletivo municipal, intermunicipal 
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ou interestadual, relativas aos deslocamentos desses das respectivas 
residências aos locais de trabalho e vice-versa. 
5. In casu, o deslocamento é realizado por intermédio de transporte 
coletivo intermunicipal, circunstância esta que amolda-se à perfeição ao 
conteúdo abstrato das normas concessivas, e, a despeito da exceção 
prevista na legislação quanto à utilização de transportes "seletivos ou 
especiais", as características físicas e de conforto dos veículos utilizados, 
por si sós, não conduzem à inserção daqueles nas categorias que não dão 
azo à concessão do "auxílio-transporte". 
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, é fato gerador do "auxílio-
transporte" a utilização, pelo servidor, de veículo próprio para 
deslocamento atinente ao serviço, e, portanto, não é razoável coibir a 
concessão desse benefício aos que se utilizam, nos termos articulados 
pela Administração Pública, de "transporte regular rodoviário". 
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
desprovido. (REsp 1147428/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012) 

 

6.  Em decisão da Segunda Turma deste TRF no AG 000550.19.2013.4.01.000 
relatei e votei na questão nos termos seguintes: 

7. De início, verifico que o auxílio transporte instituído pela MP nº 2.165-
36/2001 é um direito que assiste aos servidores substituídos da agravante. 
Contudo, em vista das exigências instituídas pela Orientação Normativa nº 4 
do MPOG, de 08 de abril de 2011, a concessão do benefício passou a ser 
aplicada exclusivamente aos casos em que a localidade de residência do 
servidor não seja atendida por meios convencionais de transporte ou 
quando o transporte seletivo for comprovadamente menos oneroso para a 
Administração e mediante a apresentação dos "bilhetes" de transporte 
utilizado pelos servidores. 

   8. Oportuno registrar que a controvérsia relativa às restrições 
impostas para fins de concessão de auxílio transporte a servidores é matéria 
já conhecida no STJ e também nesta Corte, tendo sido pacificado o seguinte 
entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE 
AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO 
DESLOCAMENTO AFETO AO SERVIÇO. CABIMENTO.  

1. A recorrente pretende afastar a indenização de auxílio-
transporte por uso de veículo próprio.  
2. Segundo a doutrina e precedentes desta Corte o auxílio-
transporte é uma vantagem pecuniária destinada, 
exclusivamente, à necessidade dos servidores em atividade 
de se locomoverem, enquanto estiverem prestando serviços 
afetos ao seu trabalho.  
3. No presente caso, o Tribunal de origem e a decis ão 
atacada entenderam que o uso do veículo particular 
para deslocamento afeto ao serviço deve ser indeniza do 
gerou direito à indenização de auxílio-transporte, 
afastando a alegação de que a indenização necessita 
comprovar o uso de transporte coletivo.  
4.Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.  

5.Agravo regimental a que se nega provimento. 
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(AGRESP 200301515100, CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), STJ - 
SEXTA TURMA, DJE DATA:22/02/2010.) 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO 
TRANSPORTE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.165-36/2001. 
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE DECLARAÇÃO 
DO BENEFICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO 
BILHETE DE PASSAGEM. ILEGALIDADE.  
1. A concessão do benefício de Auxílio-Transporte, 
instituído pela Medida Provisória 2.165-36/2001 est á 
condicionada apenas à declaração subscrita pelo 
servidor, atestando a realização das despesas. Indev ida 
a exigência de apresentação do bilhete de passagem 
para comprovação das despesas.  
2. Apelação e remessa oficial não providas. 
(AMS 200538000337062, JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA 
BRANDÃO, TRF1 - 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 
DATA:17/08/2011 PAGINA:136.) 

Grifos deste relator 

   9. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, verifico que 
as restrições impostas pela agravada, por meio da mencionada orientação 
normativa, são de duvidosa legalidade, porquanto impõe desarrazoada 
exigência tornando praticamente inexequível o direito dos servidores de 
receberem o benefício do auxílio transporte assegurado por lei.  

   10. Cumpre ressaltar, finalmente, que o deferimento da tutela 
antecipada, no caso em apreço, se reveste do caráter cautelar, e visa 
somente à preservação do alegado direito. Deste modo, caso o pedido seja 
julgado improcedente ao final do processo, sopesados argumentos e acervo 
probatório, a Administração estará habilitada à promoção dos postulados 
abatimentos.  

   11. Ressalto que a previsão da MP 2.165-36/2001 é expressa 
em que o valor a ser indenizado corresponde é aquele correspondente entre 
a diferença das despesas realizadas com transporte coletivo e o percentual 
de 6% do vencimento (art. 2º), mediante declaração. Diz ainda que o valor 
da despesa seria, em regra, aquele constante da tabela usada para 
concessão do Vale Transporte. 

   12. Feita essa nota, extrai-se como regra a indenização do 
valor ordinário, este entre o valor da tabela usada para concessão do então 
Vale Transporte, e o percentual de 6% do vencimento do servidor, devendo 
efetivar comprovação para demonstrar valor maior, possível em face de 
peculiaridades de local e/ou horário de prestação do serviço, que possa 
demandar uso de transporte em condições diferenciadas (caso de uso de 
mais de uma linha, em razão do local ou do horário). O que não se pode é 
deferimento de valor superior ao critério legal, em razão do uso de 
transporte particular, seletivo ou especial.Tal se extrai das regras da Medida: 

Art. 2º  O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a 
partir da diferença entre as despesas realizadas com 
transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de 
seis por cento do: 
I - soldo do militar; 
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II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo 
servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em 
comissão ou de natureza especial; 

III - vencimento do cargo em comissão ou de natureza 
especial, quando se tratar de servidor ou empregado que 
não ocupe cargo efetivo ou emprego. 
§ 1º  Para fins do desconto, considerar-se-á como base de 
cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte 
e dois dias. 
§ 2º  O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior 
ao valor mensal da despesa efetivamente realizada com o 
transporte, nem superior àquele resultante do seu 
enquadramento em tabela definida na forma do disposto no 
art. 8o. 
§ 3º  Não fará jus ao Auxílio-Transporte o militar, o servidor 
ou empregado que realizar despesas com transporte 
coletivo igual ou inferior ao percentual previsto neste artigo. 
Art. 6º  A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á 
mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou 
empregado na qual ateste a realização das despesas com 
transporte nos termos do art. 1º. 

( ... )   
Art. 8º  A concessão do Auxílio-Transporte dar-se-á 
conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, 
ainda, o prazo máximo para a substituição do Vale-
Transporte pelo Auxílio-Transporte em pecúnia, 
condicionado seu pagamento inicial à apresentação da 
declaração de que trata o art. 6º. 

 

7. Conclui-se, portanto, que o ato administrativo que determinou a apresentação 
pelos servidores de comprovante de uso do transporte público extrapola os requisitos necessários 
à concessão do benefício de auxílio-transporte, motivo pelo qual não pode subsistir. 

8. Ressalto que tal exigência terá lugar quando o servidor pretender receber o 
auxílio de valor diverso do transporte normalmente utilizado, se em decorrência de sua condição 
especial de horário ou fato semelhante tenha que utilizar mais de uma linha ou conexão que 
determine gasto extraordinário. 

9. Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para 
conceder liminar determinando a suspensão do ato ad ministrativo emanado do Instituto 
Federal do Estado do Pará no qual consta a exigênci a do comprovante de utilização de 
transporte público para a concessão do benefício de  auxílio-transporte aos seus 
servidores, salvo no caso de percepção de valor sup erior ao ordinário decorrente de 
transporte público. 

 
JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA 

RELATOR CONVOCADO 
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