
 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro 

EMMANOEL PEREIRA 

Conselheiro Presidente 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

Brasília, DF 

 

 

 

 
Processo no TST: CSJT-PP - 2351-86.2021.5.90.0000 

Indenização de transporte devida aos Oficiais de Justiça. Elevada 

e crescente defasagem frente aos custos com transporte no 

exercício da função. Decisão recente do E. STF. Necessidade e 

possibilidade de imediato reajuste. 

 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO 

FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical 

devidamente registrada e reconhecida nos termos da Constituição Federal, inscrita no 

CNPJ sob nº 01.202.841/0001-44, sediada na Rua Antônio de Godoi, nº 88 – 16º 

andar, Centro, São Paulo/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

por seu diretor executivo ao final assinado, apresentar o presente ARRAZOADO, 

conforme as seguintes razões. 

 

Tramita nesse E. Conselho o processo em epígrafe, que trata do 

pedido de reajuste da indenização de transporte. A aludida verba, prevista nos artigos 

51, III, e 60 da Lei nº 8.112/90 1é concedida aos ocupantes dos cargos da carreira de 

Analista Judiciário, Área Judiciária, na especialidade de Oficial de Justiça Avaliador 

Federal, uma vez que suas atribuições estão relacionadas às atividades externas e 

utilizam meios próprios de locomoção para tal desiderato, tendo em vista que não 

lhes é disponibilizado veículo oficial. 
  

Ocorre que o valor da indenização atualmente pago aos Oficiais 

de Justiça, de R$ 1.537,89 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove 

centavos), foi fixado no já distante ano de 2015, conforme o Ato CSJT.GP.SG nº 

118, de 22 de maio daquele ano, com um reajuste que ainda estava muito aquém da 

defasagem já acumulada até então. 

 
1 Art. 51. Constituem indenizações ao servidor: 

... 

III - transporte. 

Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de 

locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em 

regulamento. 



 

 

 

A título de ilustração, observa-se que desde janeiro de 2006, 

quando o valor fixado era de R$ 1.344,97, até o último mês de junho, houve uma 

inflação acumulada de 154,63% pelo IPCA/IBGE, e de 158,71% pelo INPC/IBGE, 

percentuais que se aplicados sobre aquele valor resultariam em R$ 3.424,68 e R$ 

3.479,55, respectivamente, sem considerar, ainda, a própria inflação específica sobre 

os preços dos combustíveis. Disso resulta a progressiva transferência aos servidores e 

servidoras de custos que deveriam ser arcados pela Administração. 

 

Desde então, como é cediço, houve agudo processo 

inflacionário, que atingiu, sobretudo, os insumos mais utilizados pelos Oficiais de 

Justiça, na utilização de seus próprios meios de locomoção na execução do serviço 

público e que, por consequência, tornou o valor pago a título de indenização 

extremamente insuficiente. Além do desproporcional aumento dos combustíveis, 

realidade inconteste e amplamente repercutida nos meios de comunicação, é sabido 

que também são despesas expressivas todas aquelas relacionadas à manutenção de 

veículo, mantido à disposição dessa Justiça para o cumprimento dos mandados 

judiciais. 

 

Somado a isso, e reforçando a demanda, o E. Supremo Tribunal 

Federal, em decisão proferida em 24/06/2022, reajustou o valor da indenização de 

transporte em seu âmbito, que passou a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) a partir deste mês de julho. Conforme se verifica da decisão, anexada a este 

requerimento, há consistentes fundamentos para o acolhimento do pleito. 

 

Além disso, há disponibilidade orçamentária no âmbito dessa 

Justiça para que a demanda seja atendida, ainda que mediante suplementação com 

remanejamento de recursos. 

 

Diante do exposto, o Sintrajud requer as providências 

cabíveis para que seja reajustado o valor da indenização de transporte paga aos 

Oficiais de Justiça, de acordo com a inflação acumulada, ou subsidiariamente com 

a adoção imediata do valor fixado pelo E. STF, sem prejuízo de discussão futura em 

relação a diferenças. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Brasília, 17 de agosto de 2022. 

 

 

Henrique Sales Costa 

Sintrajud 
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Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE) 

 

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 01/2006 

Data final 06/2022 

Valor nominal R$  1.344,97  ( REAL ) 

Dados calculados 

Índice de correção no período  2,54629050 

Valor percentual correspondente 154,629050 % 

Valor corrigido na data final R$ 3.424,68 ( REAL ) 

 
*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi 

atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui. 
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Resultado da Correção pelo INPC (IBGE) 

 

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 01/2006 

Data final 06/2022 

Valor nominal R$  1.344,97  ( REAL ) 

Dados calculados 

Índice de correção no período  2,58708110 

Valor percentual correspondente 158,708110 % 

Valor corrigido na data final R$ 3.479,55 ( REAL ) 

 
*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi 

atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui. 



 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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Gabinete do Diretor-Geral, Sede, 2º andar, sala A-205 

 

 

 
DECISÃO 

 

 
Vieram os autos para deliberação sobre o requerimento 

(1826244) apresentado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito 

Federal (SINDOJUS/DF) com vistas ao reajuste da indenização de 

transporte paga aos servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, 

área Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal do STF 

para, no mínimo, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

2. Ao analisar o pedido, a Gerência de Legislação de 

Pessoal (LEGIS) (1911576) relatou em síntese que: 

 
"12. Destaque-se que, no Processo 335.668 (1912898) há diversos estudos da 

Administração do STF acerca da indenização de transporte, entre eles um 

levantamento em que se chegou à conclusão de que é menos oneroso e mais 

eficiente para o Tribunal pagar a indenização de transporte ao invés de utilizar o 

serviços de profissionais terceirizados em veículos oficiais. 

13. Quando a indenização foi instituída no STF, com a edição da IN 96, no ano de 

2009, previu-se que o Diretor-Geral definiria seu valor, mediante proposta da 

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). À época, utilizou-se como parâmetro o valor 

fixado pelo CJF, na Resolução 4/2008, na importância de R$ 1.344,97 (um mil 

trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) (1912898, fls. 95, 96 e 

104). 

14. Recorde-se que, no ano de 2014, os interessados solicitaram o reajuste da 

indenização. À época, o pedido foi indeferido. Para a decisão, a Administração do 

STF utilizou como parâmetro os custos de um veículo Pálio 1.0, zero km, chegando 

à conclusão que os valores dispendidos pelos Oficiais de Justiça não eram superiores 

à indenização paga (1912898, fls. 240-310). 

15. No ano de 2016, foi deferido um pedido de reajuste, elevando a indenização para 

o valor de R$ 1.401,08 (um mil quatrocentos e um reais e oito centavos) (1913030, 

fls. 103-106), o que é pago atualmente. À época, o parâmetro considerado pela 

Administração do STF, foi o custo mensal de um Sandero Stepway - Hi-Flex 1.6 5 

portas, veículo disponibilizado pelo STF aos Oficiais de Justiça, caso utilizassem 

veículo oficial. 

16. Para o presente pedido, é justo e razoável que se dê destaque, principalmente, ao 

elevado aumento no preço dos veículos automotores, o que reflete no valor da 

depreciação, e do valor do combustível. Conforme se vê nos autos do Processo 

355.662 (1913030), à época do último reajuste, para o custo de combustível se 

considerou o valor do litro a R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos). Nesta 

data, o valor médio no Distrito Federal é R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e dois 

centavos) (Fonte: PETROBRAS - valor variável), ou seja, um aumento de 89,42%. 

17. Quanto ao valor do veículo, para o Sandero Stepway - Hi-Flex 1.6 5 portas, 

utilizando-se por base a tabela FIPE, foi considerado R$ 54.483,00 (cinquenta e 

quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais), para o carro zero km. De acordo com 

o informado pela Gerência de Transportes, o veículo utilizado hoje seria uma Spin 

2015/2016, flex, 1.8 MTLT ou Spin 2013/2014, flex, 1.8 MTLT. Considerando-se a 

mesma fonte utilizada à época, uma SPIN LS 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. zero km, 

http://www.stf.jus.br/


 

 

tem o preço médio de R$ 96.320,00. Ou seja, veículo oficial utilizado atualmente 

pelo STF, observando-se valores de carros zero km, tem valor 76,78% maior que o 

utilizado à época do ultimo reajuste da indenização de transporte. 

18. Para observar o mesmo parâmetro considerado no último reajuste, apontamos, na 

tabela a seguir, os custos para uma SPIN LS 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. zero km. 

Esclarecemos, que, também acompanhando as análises anteriores, foi estimado um 

percurso diário médio de 50 km, em 11 meses de trabalho (considerando que não há 

pagamento nas férias); e considerou-se que o veículo utilizado pelos servidores tem 

natureza particular e não se limita ao uso em trabalho, de modo que é conveniente a 

divisão (entre proprietário do veículo e STF) dos gastos com depreciação, taxas, 

seguro e lavagem. Vejamos: (...). 

19. O STF tem atualmente, em seu quadro de pessoal, 5 servidores ocupantes do 

cargo de Analista Judiciário, área Judiciária, especialidade Oficial de Justiça 

Avaliador Federal, dos quais 4 recebem a indenização de transporte (1 servidora 

ocupa cargo em comissão em Gabinete de Ministro, o que não a habilita à percepção 

da indenização). Em consulta individual, levantou-se que os veículos por eles 

utilizados são os seguintes: Toyota Corolla Hybrid 2020, Renault Captur 1.6 

2019/2020, Nissan Kicks 1.6 2020/2021 e Honda HRV LX 2020. Foi realizado o 

levantamento dos custos de cada um desses veículos e constatou-se ser superior à 

indenização de transporte atualmente paga. 

20. No entanto, há que se considerar que a indenização de transporte não se trata do 

reembolso do valor efetivamente gasto, mas de um ressarcimento compensatório 

pela utilização de veículo próprio. Assim, considerando o valor médio mensal de R$ 

2.332,13 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e treze centavos) levantado para o 

veículo oficial utilizado atualmente no Tribunal (zero km), o dispêndio efetivamente 

realizado pelos servidores interessados, bem como outros custos que surgem 

eventualmente com a utilização do veículo, tais como: pequenos reparos, multas, 

franquia de seguro, custos de aquisição (ex.: emplacamento), entendemos razoável o 

pleito do SINDOJUS/DF, no sentido de que a indenização de transporte dos Oficiais 

de Justiça seja majorada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

21. Considerando que, atualmente, o valor da indenização de transporte, no STF, é 

de até R$ 1.401,08 (um mil quatrocentos e um reais e oito centavos), o deferimento 

da majoração para até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) importaria em um 

custo de mais R$ 1.098,92 (um mil noventa e oito reais e noventa e dois centavos) 

por servidor, por mês. Ou seja, considerando os 4 servidores que recebem a 

indenização, haveria uma elevação de custo total mensal de R$ 4.395,68 (quatro mil 

trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

22. Conforme verificado na Gerência da Folha de Pagamento de Ativos (GEPAG), 

há disponibilidade, na demanda orçamentária específica da indenização de 

transporte, para os custos que envolveriam o deferimento do pedido no presente 

exercício financeiro. 

23. Ademais, parece-nos não haver restrição nas leis orçamentárias. A Lei 14.194, 

de 20/8/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022) dispõe o seguinte: 

Art. 18. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com: 

(..) 

XVI - pagamento a agente público de qualquer espécie remuneratória ou 

indenizatória com efeitos financeiros anteriores à entrada em vigor da 

respectiva lei que estabeleça a remuneração ou a indenização, ou o reajuste, 

ou que altere ou aumente seus valores. 

(...) 

Art. 120. Fica vedado o reajuste, no exercício de 2022, de auxílio- 

alimentação ou refeição, auxílio-moradia e assistência pré-escolar. 

24. Do texto da lei, entendemos que está expressamente vedado o reajuste de 3 

indenizações, quais sejam, auxílio-alimentação, auxílio-moradia e auxílio pré- 

escolar. Quanto ao reajuste de outras indenizações, a única restrição imposta foi de 

que o reajuste ou alteração de valores não seja concedido com efeitos financeiros 

retroativos. Quanto a este ponto, consideramos conveniente que passe por análise 

jurídica específica, visto que foge à competência desta Gerência de Legislação de 

Pessoal." 

 
3. Por fim, a LEGIS opinou pelo: 



 

 

"(...) deferimento do pedido do SINDOJUS/DF, a fim e que a indenização de 

transporte paga aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área Judiciária, 

especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, seja reajustada para R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir de 1º/jul/2022." 

 
4. Considerando a manifestação da LEGIS/SGP, cujos 

fundamentos adoto neste ato (art. 50, § 1º, da Lei 9.784/1999), CIENTE 

de haver disponibilidade orçamentária para fazer frente à demanda e de 

não haver impeditivo legal, DECIDO deferir o pedido apresentado pelo 

SINDOJUS-DF e AUTORIZO o reajuste da indenização de transporte 

paga aos servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área 

Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal do STF para 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir de 1º/7/2022, com 

fundamento no art. 28, inc. IX do Regulamento da Secretaria c/c o art. 8°, 

da IN 96/2009. 

 

5. À SGP para prosseguimento. 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Edmundo Veras Dos Santos Filho , DIRETOR-GERAL, em 

24/06/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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