
O ano de 2022 ficará marcado com o início do pagamento do Auxílio Transporte 
aos servidores do IFPR que utilizam veículo próprio ou qualquer outro meio de 
locomoção entre residência e trabalho, a partir da vitória judicial do SINDIEDUTEC. 

Apesar da vitória judicial e do comando judicial ser claro, o sindicato ainda tem 
recebido uma série reclamações e denúncias quanto a efetivação deste direito. 

Por tais questões, elaboramos este breve tutorial que buscará dirimir algumas 
dúvidas e esclarecer procedimentos. 

De início cabe deixar claro que este direito é garantido a todos servidores efetivos 
do IFPR, sejam estes sindicalizados ou não, e que utilizem de veículo próprio ou 
qualquer outro meio de locomoção entre residência e local de trabalho, não 
importando qual é este veículo, assim como não existe nenhuma previsão legal 
quanto a limites mínimos e tampouco máximos da distância existente entre a 
residência do servidor e seu local de trabalho. 

Isso é importante deixar claro logo de início, pois o IFPR tem exigido de forma 
indevida a comprovação de filiação sindical dos servidores que tem solicitado este 
pagamento, assim como temos tido relatos apontando o não-pagamento para 
servidores que utilizam um determinado meio de transporte em específico ou que 
declaram residir a uma distância maior do que a colocada pelo IFPR. Portanto, já 
de início: se você teve seu pedido de pagamento de Auxílio Transporte negado por 
alguma destas questões, entre em contato imediatamente com o SINDIEDUTEC ou 
com a assessoria jurídica por meio do e-mail: servidorpublico@plcv.adv.br. 

Além disso, temos recebido algumas dúvidas com relação ao processo em si, sobre 
o como proceder para com a efetivação deste pedido. Assim, a fim de sanar tais 
dúvidas, elaboramos um breve passo-a-passo que o servidor deve seguir com base 
nas orientações do IFPR. Vamos lá: 

1. O servidor interessado deve enviar - recomendamos que 
preferencialmente por e-mail - à Seção de Gestão de Pessoas – SEGEPE 
(antigamente denominada “GT Pessoas”) de sua unidade de lotação um 
pedido de abertura de um processo do tipo “Auxílio Transporte – Judicial”. 
Este tipo de processo só pode ser aberto pelos servidores lotados nas 
SEGEPES, ele sequer foi disponibilizado nas demais unidades do SEI. 

2. A SEGEPE deverá abrir o processo e encaminhá-lo ao servidor em sua 
unidade de lotação; 

3. O servidor interessado deverá anexar os seguintes documentos ao 
processo: 

a. Controle de frequência assinado pela chefia imediata, no caso dos 
Técnicos Administrativos em Educação, ou Plano de Trabalho 
Docente assinado pela chefia imediata, no caso dos docentes; 



b. Comprovantes do valor que seria despendido, caso se utilizasse o 
transporte coletivo disponível para deslocamento no seu trajeto 
residência-trabalho. Esta comprovação basta ser um “print” do site 
de venda de passagens ou o ato oficial que determine o valor da 
passagem; 

c. Preenchimento de formulário específico “Formulário de Auxílio 
Transporte Judicial” assinado pelo (a) interessado(a), por sua chefia 
imediata e pela SEGEPE de sua unidade. Para anexar tal documento, 
basta o servidor, estando na página do processo em questão no SEI, 
clicar em “Incluir Documento”, escolher “Formulário de Auxílio 
Transporte Judicial” como tipo de documento, na tela seguinte 
selecionar “nenhum” como “Texto Inicial” e definir o sigilo como 
“restrito” sob a hipótese de “Informação Pessoal”. Em seguida o(a) 
interessado(a) deverá preencher todas as informações solicitadas, 
assinar e incluir este formulário em um bloco de assinatura com sua 
chefia imediata e a SEGEPE de sua unidade. 

d.  No tocante a comprovação de filiação sindical com o SINDIEDUTEC. 
Como dito anteriormente: este documento tem sido exigido de 
forma indevida, mas apesar disso o sindicato não tem se negado a 
fornecer tal documento a nenhum filiado(a), seja para esta ou 
quaisquer outras finalidades, assim como temos orientado que os 
servidores anexem tal documento por entendermos que este 
procedimento não demanda grande esforço; 

e. Para os servidores não sindicalizados o requerimento deve ser feito 
da mesma forma, mas sem a juntada da declaração de filiação. O 
pedido provavelmente será negado, mas a negativa por parte do 
IFPR é essencial para que o servidor possa buscar judicialmente a 
implantação do direito. 

4. Após anexados tais documentos com as devidas assinaturas, o servidor 
deve retornar seu processo à SEGEPE de sua unidade 

5. A SEGEPE por sua vez irá realizar, por meio de planilha específica fornecida 
pela PROGEPE/IFPR, o cálculo do valor líquido a ser recebido pelo servidor, 
assim como irá verificar se todos os documentos necessários foram 
anexados. Aqui cabe frisar que a SEGEPE não possui, segundo o Manual de 
Competências do IFPR, a competência de julgar se o solicitante possui ou 
não o direito a receber o Auxílio Transporte com base em, por exemplo, a 
distância da residência do servidor até o local de trabalho ou o veículo 
utilizado. A competência das SEGEPES, neste caso, se estende no máximo a 
informar ao servidor a possível não-viabilidade de prosseguimento do 
processo, caso se verifique que o valor a ser descontado é maior que o valor 
a ser creditado. 

6. Em seguida a SEGEPE deve encaminhar o processo à DCP/PROGEPE para 
que esta realize a análise processual e o registro do pagamento. 



7. Feito o registro do pagamento, a DCP/PROGEPE retorna o processo à 
SEGEPE, que por sua vez o encaminha ao servidor interessado para que este 
manifeste ciência nos autos. Após registro de ciência o processo deve ser 
retornado à SEGEPE para guarda. 

Por características dos sistemas utilizados pela PROGEPE/IFPR e pelo Governo 
Federal, o valor informado é parametrizado para ser pago em todos os meses 
subsequentes até que ocorra a necessidade de alteração no valor a ser pago. 
Por exemplo: determinado professor dá aulas às segundas, quartas e quintas-
feiras e pediu o pagamento de Auxílio Transporte para o mês de agosto o qual 
foi calculado em R$300,00, mas em setembro houve alguns feriados que 
caíram em uma quarta e em uma quinta feira, portanto em setembro ele se 
deslocou menos dias entre sua residência e seu local de trabalho e aquele valor 
calculado para agosto, que fora parametrizado em sua folha, deve ser 
reajustado. 

Nestes casos o servidor deve escrever um novo e-mail à SEGEPE de sua unidade 
solicitando que o processo de Auxílio Transporte seja encaminhado novamente 
a ele, que por sua vez deverá anexar os documentos listados acima e o 
processo irá tramitar, novamente, da forma que fora tramitado. Esta é uma 
questão muito importante de ser acompanhada para que o servidor não 
receba valores abaixo do que seria seu direito, assim como não venha a receber 
valores acima do que deveria receber, vindo a – em última instância – 
responder criminalmente por ter recebido um valor indevido. 

Ademais, cabe frisar duas informações muito importantes: 

1. O cálculo do valor a ser pago sempre tomará como base o valor das 
passagens de transporte público disponível para se efetuar o trajeto entre 
a residência e o local de trabalho e o número de dias em que o servidor se 
deslocou de sua residência ao seu trabalho. 

2. Independentemente do meio de transporte utilizado e da quantia de dias 
em que houve o deslocamento residência-trabalho, sempre existirá um 
desconto de 6% calculado sobre o equivalente a 22 dias do vencimento 
básico do servidor.  

Sendo assim, a fórmula de cálculo do desconto é a seguinte: 

𝐷 = [(
𝑉𝐵

30
) . 22] . 0,06 



Onde: 
D = Valor do Desconto, em reais; 
VB = Valor do Vencimento Básico, em reais 

 

Já a fórmula de cálculo do valor líquido a receber de Auxílio Transporte é: 

𝐴𝑇𝐿 = (𝑉𝐺𝑑 . 𝐷𝑇) − 𝐷 

 

Onde: 
ATl = Valor líquido de Auxílio Transporte que o servidor irá receber, em reais; 
VGd = Valor gasto por dia com passagens de transporte coletivo para ida + volta ao trabalho, em 
reais; 
DT= Número de Dias Trabalhados; 
D = Valor do Desconto, em reais; 

É importante frisarmos e deixarmos claro o como estes cálculos são realizados, 
pois haverá situações em que o valor do desconto será maior do que o valor do 
Auxílio Transporte, de forma que não será vantajoso para o servidor realizar o 
pedido do Auxílio. 

Com estas informações esperamos ter sanado as dúvidas dos servidores do IFPR 
quanto ao Auxílio Transporte e ajudado a identificar possíveis problemas em seus 
processos. 

Sempre estaremos à disposição das categorias que representamos e você pode 
entrar em contato conosco por meio dos contados existentes no site do 
SINDIEDUTEC: http://sindiedutec.org.br 


