Ações
1. Revisão anual mínima de
1%
2. Auxílio-transporte e uso
em qualquer modalidade

3. Conversão de licençaprêmio em pecúnia
4. Auxílio-alimentação
durante
afastamentos
considerados
efetivo
exercício
5. Auxílio-transporte durante
afastamentos
considerados
efetivo
exercício
6. Aposentadoria Especial

7. Adicional de Anuênio

8. Adicional
de
Hospitalar (APH)

Plantão

9. PSSS sobre adicionais de
periculosidade,
insalubridade e irradiação
ionizante após a lei n°.
10.887/2004
10. Tempo de serviço público
anterior à Funpresp

Resumo
Ação para revisão geral anual de remuneração
mínima de 1% a partir de 2003.
Ação que pede o pagamento do auxílio-transporte
para todos os servidores que comprovam a
necessidade de transporte até o local de trabalho,
tendo em vista jurisprudência do STJ que
reconhece o direito ao benefício inclusive a quem
se desloca com veículo próprio.
Ação que cobra, por ocasião da aposentadoria, a
conversão da licença-prêmio em pecúnia não
averbada nem gozada pelo servidor.
Ação
que
pede
auxílio-alimentação
nos
afastamentos considerados efetivo exercício, em
que não seja mantido o pagamento, a exemplo da
licença-maternidade e licença-saúde.
Ação que pede o auxílio-transporte nos
afastamentos considerados efetivo exercício, a
exemplo de férias e licenças.

Data

Ação ajuizada requerendo o cômputo, de forma
especial, de todo o período trabalhado sob
condições especiais, bem como o acréscimo dos
proventos percebidos pelos substituídos. Também
pede o pagamento das diferenças apuradas entre
os proventos pagos a menor e os efetivamente
devidos, assim como a devolução do PSS e as
repercussões do direito pleiteado sobre todas as
parcelas remuneratórias.
Ação que pede o recálculo da rubrica “Adicional por
Tempo de Serviço” dos servidores Médicos,
Médicos do Trabalho e Médicos Veterinários
concursados para a jornada semanal de 20 horas,
mas que realizaram a escolha do cumprimento de
40 horas com o recebimento em duplicidade. O
sindicato defende que estes servidores deveriam
ter o benefício calculado em cima das 40 horas
efetivamente cumpridas, não das 20 horas, como
vinha efetuando a administração.
Ação que pede a suspensão da incidência de
descontos a título de contribuição previdenciária
nos APH’s, porque a parcela não se incorpora aos
proventos da aposentadoria, bem como a cobrança
dos valores descontados.
Ação que pede o afastamento da incidência da
contribuição previdenciária sobre adicionais de
periculosidade,
insalubridade
e
irradiação
ionizante, porque não se incorporam aos proventos
e pensões, bem como a cobrança dos valores
descontados.
Servidores que tiveram tempo de serviço público
militar, em ente federativo diverso ou em empresa
pública ou sociedade de economia mista anterior,
mas ingressaram no serviço público após a
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11. IR sobre
escolar

auxílio

pré-

12. Aposentadoria
especial
para
servidor
com
deficiência
13. Conversão
de
aposentadoria
proporcional em integral

14. Quota de participação no
custeio do auxílio-creche
15. Indenização pela ausência
de isonomia do auxíliocreche ou pré-escolar pelo
maior valor praticado no
serviço público federal
16. Indenização pela ausência
de isonomia do auxílioalimentação pelo maior
valor praticado no serviço
público federal
17. Auxílio-transporte e não
apresentação dos bilhetes
18. Reajuste
das
aposentadorias e pensões
sem paridade

instituição do regime de previdência complementar
e foram submetidos ao limite contributivo com base
no teto de benefício pago pelo RGPS.
Ação para isenção de IR sobre o auxílio préescolar/auxílio-creche e cobrança dos valores
descontados.
Mandado de injunção para aposentadoria especial
de servidor com deficiência.
Objetiva o pagamento do benefício de
aposentadoria com proventos integrais aos
substituídos, afastando-se qualquer fracionamento
ou média remuneratória de cálculo, na forma dos
artigos 6º da EC 41/2003, 2º e 3º da EC 47/2005, a
partir do momento em que complementaram o
tempo de contribuição de inativos.
Ação que pede o afastamento e a devolução da
cota-parte do auxílio-creche ou pré-escolar cobrada
do servidor como contraprestação para o benefício.
Ação que visa obter indenização pela ausência de
isonomia no valor do auxílio-creche ou pré-escolar,
com base no maior valor pago no serviço público
federal.
Ação que visa obter indenização pela ausência de
isonomia no valor do auxílio-alimentação, com base
no maior valor pago no serviço público federal.

Ação que pede o pagamento do auxílio-transporte,
independentemente da apresentação de bilhetes
ou comprovantes.
Ação que pede a concessão de reajuste das
aposentadorias e pensões concedidas sem
paridade, nos mesmos índices concedidos ao
RGPS, no período de 2004 a 2008.
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