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EXECUÇÃO DA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Orientações para quem está em mais de uma ação (ATIVOS/AS e INATIVOS/AS) 

 

PRIMEIRA AÇÃO (INATIVOS/AS - aposentados/as – janeiro/1999 a março/2003) 

Em 2020, a APP recebeu a documentação de quem tinha direito à Execução Judicial para o 

recebimento do crédito da Ação vitoriosa do Sindicato, que condenou o Estado do Paraná a 

restituir os valores descontados a título de Contribuição Previdenciária, para os servidores e 

servidoras que estavam aposentados/as no período de janeiro de 1999 até março de 2003. Trata-

se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos n° 001339 59.2003.8.16.0004. 

Foram recebidos e protocolados, processos de aproximadamente oito mil pessoas. O prazo para o 

recebimento da documentação dessa execução, foi encerrado em 30 de novembro de 2020. 

 

SEGUNDAACÃO (Ativos/as – dezembro/2003 a dezembro/2012) 

Em fevereiro de 2021, foi dado início ao recebimento dos documentos para a Execução Judicial na 

Ação também vitoriosa do Sindicato, que condenou o Estado do Paraná à restituição dos 

descontos realizados pelo Estado do Paraná à título de contribuição previdenciária em alíquota de 

14% sobre os vencimentos acima de R$ 1.200,00. Essa execução abrange servidores/as que 

estavam na ativaentre o período de dezembro de 2003 até 2012. 

Em ambos os casos, tem direito aos valores da execução quem consta na lista fornecida pelo 

Estado, conforme lista divulgada no site do Sindicato: 

https://appsindicato.org.br/acao-desconto-previdenciario-nova-fase-beneficiariosas-devem-

protocolar-documentacao-a-partir-de-quarta-feira-24/ 

 

Para quem já está na Execução da Ação para INATIVOS/AS e consta também na lista da 

Execução dos ATIVOS/AS, não há necessidade de reenviar todos os documentos 

novamente.Basta assinar a Declaração de manifestação de interesse para ingressar na execução 

e efetuar o pagamento da taxa de R$100,00, por meio do boleto bancário nosistema “minha 

sindicalização”. 

Após o pagamento do boleto, deverá juntar a DECLARAÇÃO DE INTERESSE no sistema minha 

sindicalização, para darmos prosseguimento a Execução. 

http://sistema.appsindicato.org.br/sindicalizacao/#/auth/login 

 

O prazo para esse procedimento se encerra em 31 de março/2021, impreterivelmente. 

 

 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 


