
 

 

NOTA DO SINASEFE-MS QUANTO AO PAGAMENTO DO  

AUXÍLIO TRANSPORTE NO IFMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E PROFISSIONAL SEÇÃO SINDICAL MATO GROSSO DO SUL – 

SINASEFE-MS, representante dos docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS, vem por meio desta nota,  

 

Informar a todos(as) filiados(as) que o SINASEFE-MS realizará a solicitação na via 

administrativa do IFMS, e, se necessário, posterior ação judicial, do pedido de 

providências quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-

transporte. A demanda tem por objetivo garantir que, mediante apenas à apresentação 

da declaração de gastos do(a) servidor(a), conforme determinado pelo art. 6º da Medida 

Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, o servidor(a) tenha seu direito 

assegurado.  Assim, caberá ao servidor(a), apenas atestar a realização das despesas de 

deslocamento, por veículo próprio ou coletivo, presumindo-se a veracidade da declaração 

por ele firmada, sob pena de ser responsabilizado.  

 

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -  STJ, já se pronunciou  sobre 

o tema (RECURSO ESPECIAL Nº 1.646.962 - ES (2016/0336464-1), manifestando-se no 

sentido de que “o auxílio-transporte tem por finalidade o custeio de despesas realizadas pelos 

servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de 

trabalho e vice-versa”.  

 

Desta forma, os(as) servidores(as) já sindicalizados(as), serão representados automaticamente 

no pedido administrativo e em uma eventual ação judicial. Já os(as) servidores(as) que ainda 

não realizaram a sindicalização e que desejam usufruir do benefício via  assessoria jurídica do 

sindicato, que se informem com os representantes de campi de como proceder para terem seu 

direito resguardado de forma gratuita via sindicato. 

 

Por meio desta ação, o SINASEFE-MS reafirma o seu compromisso com os(as) servidores 

(as) do IFMS na busca por seus direitos e melhoria na qualidade de vida e no trabalho. 

 

É o SINASEFE-MS na luta pelo auxílio transporte.   

 

Gestão 2017 - 2019 


