
 

 
 

APP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ 
Av. Iguaçu, 880 - Rebouças – CEP 80230-020 – Curitiba – Paraná  

 
 

DECLARAÇÃO DE INTERESSADO/A -  
DADOS DO SINDICALIZADO 

 

Nome:___________________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________ Estado Civil: ___________________ Profissão: _________________  

RG: _________________________CPF: _______.________.________-_____ Data de nascimento: _____/_____/_____ 

Endereço Residencial:_______________________________________________________________________________ 

Cidade/Estado: ________________________________________________ CEP:  ___ ___ - ___ ___ ___  - ___ ___ ___ 

Fone:(      ) ___ ___ ___ ___ - ____ ____ ____ ____  celular: (      ) ____ ____ ____ ____ ____ -____ ____ ____ ____  

e-mail: ______________________________________________@_________________________________________ 
 

O/A sindicalizado/a previamente qualificado/a declara que: 

 

- Foi beneficiário/a de ação ajuizada pela APP Sindicato com fundamento na decisão judicial 

proferida nos autos n° 001339 59.2003.8.16.0004, pela qual o Estado do Paraná foi condenado a 

restituir os valores indevidamente descontados entre janeiro de 1999 e março de 2003 à título de 

desconto previdenciários dos servidores da educação pública aposentados - “Primeira Fase da 

Ação da Contribuição Previdenciária”; 

 

- Devido ao ajuizamento da referida ação, realizou a entrega de procuração outorgando poderes 

específicos para que os advogados da APP Sindicato representassem seus interesses em juízo; 

 

- Tem interesse em ser representado/a pelos advogados da APP Sindicato nas ações judiciais que 

se referem à restituição dos descontos realizados pelo Estado do Paraná à título de contribuição 

previdenciária em alíquota superior à de 10% dos vencimentos acima de R$ 1.200,00 recebidos 

por servidores/as ativos/as entre o período de dezembro de 2003 até 2012 - “Segunda Fase da 

Ação da Contribuição Previdenciária”; 

 

- E, por essas razões, realizou o pagamento da taxa no valor de R$ 100,00, referente ao custeio 

de parte das custas processuais, conforme determinado pelos comunicados institucionais que 

tornaram pública a convocação dos/as sindicalizados/as pela APP Sindicato. 

 

 

 

_______________, ____ de _____________ de 2021. 

 
 
 

___________________________________________ 

Assinatura 
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A assinatura 

confirma a concordância com os termos da declaração e a veracidade das informações apresentadas. 


