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REFERENTE:  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Considerando as inovações trazidas pela IN 001/2017 que dispõe sobre a concessão do 

auxílio transporte, em especial a (i) limitação de deslocamento por quilometragem; (ii) transporte menos 

oneroso para administração; (iii) limitação de gasto diário e (iv) comprovação das despesas, servimos 

da presente para esclarecer os pontos acima referidos. 

 

 

I – DA LIMITAÇÃO DE 200KM POR VIAGEM 

 

Da leitura do parágrafo único do artigo 5º da IN 001/2017 é perceptível a existência de um 

limitador para fins de concessão do auxílio transporte, conforme se vê da transcrição abaixo: 

 

Art. 5º. (...) 

Parágrafo único: Tratando-se de médias ou longas distâncias, a Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas dos Câmpus, Diretorias Adjuntas de Administração dos Câmpus 

Avançados e Coordenadoria de Cadastro e Movimentação da Reitoria, deverão 

observar, nas solicitações semanais, o limite de deslocamento de 200 (duzentos) 

quilômetros por viagem; (grifo nossos). 

(...) 

 

A Medida Provisória nº 2.165-36/2001 que instituí o Auxílio – Transporte, assim como o 

Decreto regulamentador nº 2.880/1998, em nenhum dos seus artigos condicionou o pagamento do 

benefício de acordo a quilometragem dispendida. 

 

Neste sentido, o artigo 1º da MP nº 2.165-36/2001, diz o seguinte: 

 

Art. 1o  Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de 

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 

com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, 

servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 

fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 

trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos 

para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com 

transportes seletivos ou especiais. 
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É evidente, que o objetivo da Lei foi de indenizar parcialmente o servidor com os gastos 

relativo ao deslocamento de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. 

 

Ao instituir o limite de 200 (duzentos) quilômetros por viagem para fins de concessão do 

benefício, está a Administração violando o espírito da lei, conduta essa que não se coaduna com o 

princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, posto que estaria legislando no 

caso concreto, quando seu dever é fazer cumprir a lei. 

 

Importante ressaltar, que a limitante prevista no parágrafo único do artigo 5º mencionado 

anteriormente, fere o princípio da isonomia previsto no caput do artigo 5º da CF, uma vez que muitos 

servidores terão seus requerimentos de auxílio-transporte indeferidos, em total dissonância com a 

legislação na qual assegura à todos o direito de serem indenizados pelo deslocamento até o trabalho, 

mas que passam a ser excluídos em razão do limite de 200km por viagem. 

 

Razão pela qual, não se sustenta a limitante de quilometragem para fins de concessão do 

Auxílio – Transporte. 

 

 

II – DA ESCOLHA POR TRANSPORTE MENOS ONEROSO À ADMINISTRAÇÃO 

 

O artigo 7º da IN 001/2017 estabelece que “Em obediência ao princípio da Economicidade, os 

servidores solicitantes deverão optar pela escolha do meio de transporte menos oneroso para Administração”. 

 

A determinação pela opção de transporte menos oneroso à Administração se mostra 

incongruente com MP 2.165-36/2001 e com o Decreto 2.880/1998, sendo certo que tanto na instituição, 

quanto na regulamentação do auxílio –transporte não há qualquer referência a escolha do trajeto pelo 

órgão em que está subordinado o servidor. 

 

Noutras palavras, não há base legal que sustente tal argumento, posto que o Instituto 

ultrapassou seu poder regulamentar, adotando critério não previsto na lei que trata da matéria. 

 

Superada essa questão de ordem, é importante destacar que o princípio da economicidade 

se revela na modicidade nos gastos públicos, de forma que não haja desperdício, de forma que a 

administração atinja os mesmos resultados com o menor custo. 
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No caso ora discutido, não se trata exatamente de atingir os mesmos resultados, posto que 

estamos falando de um direito do servidor em receber a indenização relativa ao seu deslocamento para 

o trabalho. O alcance desse menor custo se mostra plausível através de licitação, não se aplicando em 

nosso entendimento ao benefício em questão. 

 

Isso porque, deve-se levar em consideração que Instituto Federal possui aproximadamente 

36 campus espalhados pela São Paulo, Grande São Paulo e interior de São Paulo, e neste último a 

realidade do transporte público é muito diferente da dos primeiros.  

 

Assim, ainda que exista um trajeto menos oneroso para Administração este pode se revelar 

inviável para o servidor isso em decorrência de diversos fatores seja de maior tempo no trajeto, distância 

maior entre o ponto de desembarque até o campus  em que está lotado o servidor, maior tempo de 

intervalo nos horários de saída do transporte coletivo, uma quantidade maior de transporte coletivo a 

ser tomado o que aumentaria o tempo do trajeto dentre outras tantas situações que irão variar de acordo 

cada servidor e o campus em que está lotado. 

 

É obvio que as hipóteses acima mencionadas, afetam a dignidade da pessoa humana e 

atenta contra os fundamentos da República, pois não é nada digno submeter o servidor a utilização de 

um meio de transporte precário, podendo inclusive afetar sua saúde em prol de suposta modicidade 

que repita-se não é o caso de aplicação no caso em questão, sendo que tal imposição por parte da 

Administração é totalmente contrária aos valores sociais o trabalho previstos na Constituição Federal. 

 

Com efeito, a determinação de opção por trajeto menos oneroso não guarda proporção com 

os pilares constitucionais acima referidos, mas sim, deixa evidente que o intuito é sucumbir o direito do 

servidor no auxílio –transporte, o que repita-se, não é esse o espirito da lei. 

 

Dessa forma, é prudente que em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade e dignidade da pessoa humana que o Instituto Federal reveja o artigo 7º, da IN 

001/2017 sob pena de estar agindo contra lei. 
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III – DA LIMITAÇÃO DE GASTO DIÁRIO 

 

De acordo com o artigo 10 da IN 001/2017 o valor máximo diário do auxílio transporte fica 

limitado a importância de R$ 101,00 (cento e um reais), inclusive para quem utiliza o benefício somente 

nos finais de semana, conforme se vê da transcrição do artigo abaixo: 

 

Art. 10º Será considerado como limite a importância de R$ 101,00 (cento e um reais) 

de gasto diário, conforme teto de escalonamento estabelecido no SIAPE, inclusive nos 

custeios das solicitações para fins de semana; Parágrafo Único. Caso o valor 

encontrado seja considerado insuficiente pelo beneficiário, o mesmo deverá protocolar 

requerimento formal na Coordenadoria de Gestão de Pessoas de seu Câmpus de 

exercício, para que seja encaminhado à apreciação do Departamento de Previdência e 

Benefícios do Servidor do MPDG – DESAP/SEGEP/MP. 

 

Sobre este ponto, urge salientar que o Decreto nº 2.880/1998, não determinou um limite 

para concessão do auxílio transporte, mas sim, determinou que o “O valor do Auxilio-Transporte resultará 

da correspondência estabelecida entre o valor diário total da despesa realizada com transporte coletivo e o idêntico 

ou, na sua ausência, o imediatamente superior encontrado em tabela do Auxílio-Transporte, escalonada a partir de 

R$1,00 (um real) em intervalos progressivos de R$0,20 (vinte centavos), multiplicada por vinte e dois dias, 

observado o desconto de seis por cento (...)”1 

 

Acerca do valor do auxílio transporte o parágrafo segundo do artigo 2º, do Decreto 

2.880/1998 tem a seguinte redação: 

 

Art. 2º. (...) 

§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da 

despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante da 

multiplicação da correspondência estabelecida na tabela escalonada a que se refere 

este artigo. (grifo nossos). 

 

Cabe inclusive, colecionar ao presente parecer o entendimento firmado na NOTA 

INFORMATIVA nº 95/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, referente a “consulta acerca do valor máximo 

devido a título de auxílio-transporte”. 

 

Neste sentido, consta no item 7 e 8 da IN 95/2014 o seguinte: 

 

7. Observe-se que o Decreto nº 2.880, de 1998, não estipulou um teto único para 

concessão do auxílio-transporte, mas determinou que o valor máximo do auxílio não 

                                                 
1 Art. 2º, Decreto 2.880/1998. 
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deve ser inferior ao valor mensal da despesa realizado com transporte e nem superior 

àquele resultante da multiplicação estabelecida na tabela escalonada a que se refere o 

artigo 2º.   

  

8.  Assim, não se trata de teto que possa ser aplicado indistintamente aos servidores, 

e sim de situações individuais, identificadas exclusivamente a partir das despesas 

mensais comprovadamente realizadas pelo servidor, no percurso 

residência/trabalho/residência, bem como da remuneração ou salário percebidos, 

competindo aos órgãos sua averiguação e cálculo. (grifo nossos). 

 

Evidente, portanto, que a própria IN 95/2014 orientou que fosse observado a situação 

específica de cada servidor para fins de concessão do auxílio, devendo a Administração pauta-se no 

comando contido no artigo 2º, § 2º, do Decreto nº 2.880/1998. 

 

Ademais, o teto de R$ 101,00 (cento e um reais) encontra-se há muito tempo defasado, pois 

a Coordenação-Geral de Gestão de Rotinas da Folha da Pagamento CGFOP/DEGEP/SEGEP/MP, em 

14 de agosto de 2013 já questionava esse teto através do Memorando nº 111/CGFOP/DEGEP-MP, 

vejamos: 

(...)  

2. Atualmente no SIAPE efetua-se um valor máximo diário de R$ 101,00 

(cento e um reais), que segundo os órgãos do SIPEC, é insuficiente para o 

custeio deste auxílio em razão dos reajustes nos valores das passagens. 

(grifo nossos). 

 

Veja, em 2013 o teto diário de R$ 101,00 já era insuficiente para cobrir as despesas com o 

vale transporte, imagina-se agora 4 anos depois de tal questionamento, dessa forma, fica claro que a 

inovação trazida pela IN 001/2017 não é condizente com a realidade das tarifas praticadas pelas 

concessionárias de transporte público, tão pouco com as instruções normativas que usa para 

fundamentar o teto diário supramencionado. 

 

Por fim,  a revisão pela Administração do valor diário é medida necessária conforme razões 

supra. 

 

 

III – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO – TRANSPORTE 

 

Acerca da necessidade de comprovação da despesa prevista no artigo 12, § 6 e 7 da IN 

001/2017, está não encontra respaldo na Lei instituidora do benefício, conforme se vê do artigo 6º que 

tem a seguinte redação: 
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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. 

        § 1o  Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que 

trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil 

e penal. 

        § 2o  A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado 

sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do 

benefício. 

 

Sobre o assunto o Decreto nº 2.880/1998 diz o seguinte: 

 

Art. 4º Para a concessão do Auxílio-Transporte, o servidor ou empregado, deverá 

apresentar ao órgão ou à entidade responsável pelo pagamento declaração contendo: 

        I - valor diário da despesa realizada com transporte coletivo, nos termos do art. 

1º; 

        II - endereço residencial; 

        III - percursos e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento 

residência-trabalho e vice-versa; 

        IV - no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a opção facultada ao 

servidor ou empregado pela percepção do Auxílio-Transporte no deslocamento 

trabalho-trabalho em substituição ao trabalho-residência. 

        § 1º A declaração deverá ser atualizada pelo servidor ou empregado sempre que 

ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício. 

 

Dessa forma, vemos mais uma vez a Administração criando inovações não previstas na 

Lei, o que é vedado pelo ordenamento jurídico ante o princípio da legalidade na qual é submetida. 

 

ISTO POSTO, considerando que “A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”2, nosso entendimento é no sentido de buscar a revogação dos artigos citados no presente 

parecer, inicialmente de forma amigável, em não sendo possível a solução de forma pacifica, ingressar 

com as medidas judiciais cabíveis. 

 

São Paulo, 05 de abril de 2018.  
  
  
  

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
PROFISSIONAL – SINASEFE/SP.  

JURÍDICO 

                                                 
2  Súmula 473 do STF. 

 


