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AUXÍLIO TRANSPORTE: Inclusão por decisão judicial  

Dúvidas frequentes 

 
 

 
Prezado (a) Servidor (a), 

  

Se você era filiado nas interessadas (APTAFURG e APROFURG) no momento da 

propositura da demanda (Processo Judicial 5001866-26.2012.4.04.7101), 22/03/2012, e 

seu nome consta na relação jurídica juntada a inicial do processo de conhecimento, terá 

legitimidade para executar o julgado. Isso significa que você não precisará mais 

apresentar o comprovante de despesa do seu auxílio transporte, ou seja, o auxílio 

transporte será pago independentemente do meio utilizado para o trajeto residência-local 

de trabalho-residência. O auxílio será pago nos termos da MP 2.165-36/2001, disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2165-36.htm. 

Portanto, com o objetivo de antecipar esclarecimentos sobre os procedimentos que 

serão adotados, a Coordenação de Concessões e Registros – CCR apresenta respostas 

às dúvidas mais comuns encaminhadas ao setor: 

  

1) Estou contemplado nessa ação. O que devo fazer para solicitar o auxílio 
transporte? 

Você deve preencher o formulário de Requerimento de Inclusão/Atualização do 

auxílio transporte, disponível em: https://progep.furg.br/arquivos/formularios/000454.pdf, e 

realizar a abertura de processo na Divisão de Protocolo (Auxílio Transporte – Decisão 

Judicial), anexando comprovante de residência em seu nome (água, luz, telefone ou 

contrato de locação) ou na falta desse, uma declaração de endereço com firma reconhecida 

(modelo disponível em: https://progep.furg.br);  cópia do recibo de entrega da declaração 
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anual do imposto de renda junto a Receita Federal, no qual deverá conter o mesmo 

endereço mencionado em seu processo de auxílio transporte, que por consequência 

passará a ser registrado no assento funcional. 

 

2) Não fui contemplado nessa ação, mas também quero receber o auxílio transporte 
da mesma maneira de quem está contemplado. O que deve fazer para solicitar o 
auxílio transporte? 

Infelizmente a FURG não tem amparo legal para contemplar os servidores que não 

estão mencionados na ação em questão. Portanto, para quem não foi contemplado 

permanece a obrigatoriedade de comprovação mensal da despesa. 

 

3) Como será calculado o valor do auxílio transporte a ser pago uma vez que não 
será mais apresentado comprovante dos valores? 

O valor será calculado de acordo com a MP 2.165-36/2001. Para isso o servidor 

precisa informar as linhas de transporte coletivo que correspondem ao deslocamento no 

trajeto residência-trabalho-residência, bem como os valores praticados à época, para 

parâmetro de cálculo. 

 

4) O que muda efetivamente para o servidor em relação aos documentos 
apresentados à Coordenação de Concessões e Registros? 

A diferença é apenas quanto à necessidade de comprovação mensal da despesa. 

O servidor continua com o compromisso de atualizar as informações sempre que 

ocorrerem alterações de dia/horário de trabalho e/ou endereço. E anualmente deverá 

anexar ao processo a cópia do recibo de entrega da declaração do imposto de renda, no 

qual deverá conter o mesmo endereço mencionado em meu processo de auxílio transporte. 

 

5) A partir de quando não se faz mais necessária a comprovação da despesa mensal 
com transporte para aqueles servidores que foram contemplados na ação em 
questão?  

A partir do recebimento pela CCR/DIGEP/PROGEP do processo administrativo 

contendo todos os documentos e informações necessárias. 


