
 
 

SOBRE A SITUAÇÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE 

 

Conforme foi noticiado, o IFBA deu início ao recadastramento de servidores que percebem o do auxílio-

transporte. Todavia, vem se verificando uma série de inconsistências quanto à inserção de dados, o que poderá 

provocar problemas para os servidores, especialmente aqueles que utilizam veículos próprios ou o denominado 

“transporte alternativo”. Isso decorre de o formulário eletrônico não conter os campos adequados para o 

lançamento desta informação, mas em nenhuma hipótese o servidor deverá lançar dados que não correspondam 

à sua realidade. 

 

Nesse caso, a Assessoria Jurídica recomenda que o servidor preencha de forma incompleta a nova ficha 

cadastral, ou não a preencha e, em paralelo, ingresse com um requerimento administrativo comunicando ao IFBA 

que o sistema não contempla a situação específica do servidor, informando ainda quais os meios de transporte 

utilizados, percurso de ida e volta e os respectivos custos. 

  

Outro aspecto que vem causando problemas diz respeito aos servidores que se utilizam do transporte nos finais 

de semana, muitos destes porque somente retornam às cidades de residência no dia seguinte ao da última 

jornada. Esse trajeto, seja aos sábados, domingos ou mesmo feriados, caracteriza-se como percurso 

indispensável ao exercício do cargo, e não pode ser suprimido. 

  

Assim, reafirmamos que qualquer modificação no valor ou forma de concessão, que não retrate a realidade do 

deslocamento dos servidores, inclusive quanto à sistemática do pagamento do benefício nos fins de semana, 

importará em desobediência à ordem judicial proferida pelo Excelentíssimo Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, 

da 3ª Vara Federal da Bahia, nos autos processo nº 0024270-34.2011.4.01.3300, movido pelo SINASEFE contra 

o IFBA. A referida decisão estabelece de forma absolutamente clara que não deverá haver exigência de 

comprovação da realização das despesas, seja qual for o meio de transporte utilizado pelos servidores, bem 

como declara a ilegalidade da Orientação Normativa nº 4/2011, do MPOG, conforme é possível perceber do 

seguinte trecho: 

  

“Ante o exposto, tudo bem visto e examinado, julgo procedente o pedido para, reconhecimento a ilegalidade da 

exigência veiculada no Oficio Circular nº 003/DGP/IFBA, expedido em reverência à Orientação Normativa nº 04, 

de abril/2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dispensar os servidores do IFBA, aqui 

substituídos pelo SINASEFE/BA, de efetuar a comprovação mensal das despesas relativas ao uso 

de transporte no deslocamento residência/trabalho e vice-versa, qualquer que seja a sua natureza, como 

condição para recebimento do auxílio-transporte a que, porventura, façam jus. O processo é extinto, pois, com 

exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.” 

  

Recomendamos que os servidores que estejam enfrentando dificuldades com o recadastramento, ou que tiverem 

suprimida ou reduzida a parcela relativa ao auxílio-transporte, deverá encaminhar o referido requerimento ao 

IFBA, bem como procurar o sindicato munido com a cópia do mesmo e, se for o caso, com os contracheques que 

demonstrem a supressão ou diminuição do valor do auxílio (contracheques do mês anterior e do mês 

correspondente à modificuação), para que sejam adotadas as medidas processuais cabíveis em razão do 

descumprimento da ordem, visando a restituição da situação do servidores à normalidade. 

  

Salvador, 10 de outubro de 2016 
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