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Senhores(as)		Sindicalizados(as), 

		 

Fomos	vitoriosos	na	ação	do	vale	transporte. 

		

 

Acaba	de	ser	publicada	hoje	decisão	monocrática	do	Tribunal	(TRF3)	dando	provimento	
ao	 nosso	 recurso	 de	 apelação.	 Pelas	 nossas	 análises,	 é	 quase	 impossível	 que	 a	
Procuradoria	consiga	reverter	tal	decisão. 

Na	decisão	o	Desembargador	Relator	do	 caso	deu	provimento	ao	 recurso	do	Sinasefe	
para	condenar	o	IFSP		a	pagar	o	auxílio	transporte	a	todos	os	servidores	substituídos	em	
valor	 equivalente	 à	 despesa	 que	 seria	 realizada	 no	 mesmo	 itinerário	 se	 utilizado	 o	
transporte	 público	 coletivo,	 bem	 como	 a	 pagar	 os	 valores	 atrasados	 relativos	 a	 esta	
mesma	verba	no	período	de	5	anos.	

	

Saudações,	

13	de	março	de	2015	

	

SINASEFE	SEÇÃO	SÃO	PAULO 
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CONQUISTAS RECENTES DO JURÍDICO DO SINASEFE-SP 
 

 
1.  Auxílio-transporte a todos servidores do IFSP 

Foi publicada no D.O.U. do último dia 4 a decisão monocrática do 
Tribunal Regional Federal (TRF), dando provimento ao recurso de 
apelação, que desde agosto de 2012 pedia o pagamento do 

auxílio a todos, independente de terem ou não veículo próprio. 
Em primeira instância, o SINASEFE-SP tinha perdido, mas 
entramos com recurso e este acaba de ser julgado, revertendo a 
decisão do juiz federal a nosso favor. Apesar de caber recurso da 
União, a jurisprudência sobre este assunto torna praticamente 
impossível o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reverter a decisão 
judicial. O IFSP deve consultar sua procuradoria interna e 
começar a pagar o auxílio do ano corrente, restando o retroativo 
(desde 2007, cinco anos antes do início da ação) já transitado em 

julgado, para ser pago conforme disponibilidade da Instituição. 
2.  Férias aos servidores em captação 

Até o ano de 2012 o 1/3 de férias proporcionais era pago ao 
servidor afastado para esse fim. No início de 2014 o SINASEFE-
SP entrou com ação exigindo a continuidade do pagamento do 
benefício. Uma liminar deste mês reconheceu o direito dos 
servidores. Os que pedirem licença em 2015 devem receber o 
1/3 das férias deste ano até dezembro. Os que entraram em 
licença antes de 2015 devem receber como precatório. 

 
 

 

São Paulo, 13 de março de 2015. 
 

 
A DIRETORIA 
SINASEFE/SP 

 


