
AÇÕES JUDICIAIS 

 

 Associação dos Servidores do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (ASFNDE) é uma entidade 

representativa dos servidores do FNDE, 

de caráter social, sem fins lucrativos, cuja 

missão consiste em atuar permanentemente na 

defesa dos interesses e do bem-estar de seus 

associados. Para isso, presta atendimento 

jurídico gratuito aos filiados em questões de 

relações do trabalho. 

Para os filiados, a associação arca com as custas 

judiciais de todas ações (com ou sem êxito), bem 

como os honorário de sucumbência. No caso de 

ações com êxito, o beneficiário paga apenas 10% 

dos honorários (8% para o escritório de 

advocacia e 2% para o fundo de assistência 

jurídica do servidor. 

AÇÕES AJUIZADAS E SEUS REQUISITOS 

1) CONTAGEM DO TEMPO DE 

AFASTAMENTO DE ANISTIADOS PARA 

EFEITO DE APOSENTADORIA 

Quem pode: 

Empregados e servidores públicos anistiados 

pela Lei 8.878/94 e reintegrados ao serviço 

público 

Documentos necessários: 

 Cópia da CTPS onde conste a data de 

demissão e a data de retorno ao serviço 

público 

 Cópia do RG e CPF ou CNH 

 Declaração de hipossuficiência  

 Declaração funcional caso ainda esteja 

na ativa e/ou portaria de retorno ao 

serviço público 

 Procuração 

 Questionário do INSS 

 Requerimento 

2) RECEBIMENTO EM PECÚNIA DA 

LICENÇA PRÊMIO 

Quem pode: 

 Servidores que se aposentaram nos 

últimos 5 anos e não usufruíram a 

licença prêmio e nem a usaram na 

contagem de tempo de serviço para a 

aposentadoria 

Documentos necessários: 

 Comprovante de residência   

 Cópia do RG e CPF ou CNH 

 Comprovantes de despesas que atestem 

a hipossuficiência (contas de água, luz, 

condomínio, empréstimos, aluguel, 

plano de saúde, entre outras) 

 Declaração de hipossuficiência  

 Declaração do órgão informando 

quantos meses de licença prêmio que 

não foi usufruída e nem contada em 

dobro para a aposentadoria 

 Fichas financeiras de 01 ano antes da 

aposentadoria 

 Procuração 

3)  INDENIZAÇÃO DO PASEP 

Quem pode: 

 Servidores que ingressaram no serviço 

público antes da promulgação da CF/88 

e sacaram o PIS/PASEP nos últimos 5 

anos.  

Documentos necessários: 

 Comprovante de residência   

 Cópia do RG e CPF ou CNH 

 Comprovantes de despesas que atestem 

a hipossuficiência (contas de água, luz, 

condomínio, empréstimos, aluguel, 

plano de saúde, entre outras) 

 Declaração de hipossuficiência  

 Extratos do PASEP 

 Procuração  

 Último contracheque 
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