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Relatório Básico de Tramitação das Ações Coletivas de Restituição de Imposto de 
Renda sobre as Contribuições Extraordinárias – AEA/PR 

 
 
 
 

1) Ação Coletiva nº 5002962-78.2018.4.04.7000 - Subseção de Curitiba/PR 
 
 
A ação foi distribuída em 26/01/2018, para a 2ª Vara Federal da Subseção de Curitiba/PR. 
 
Após manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, o MMº Juiz reconheceu a ocorrência 
de litispendência por continência, em relação a ação anteriormente proposta pela APCEF/PR, 
determinando a reunião dos processos. 
 
O Juiz Federal concedeu os efeitos da tutela antecipada em favor dos associados da AEA/PR, 
que se encontram vinculados ao Plano REG/REPLAN SALDADO, determinando que a União 
proceda o depósito em Juízo dos valores descontados a título de Imposto de Renda, incidentes 
sobre as contribuições extraordinárias retidas, mensalmente. 
  
Foram opostos embargos de declaração em relação a decisão liminar proferida pelo Juiz, 
requerendo a extensão dos efeitos da tutela antecipada em favor dos associados que se 
encontram vinculados ao Plano REG/REPLAN (Não Saldados). 
 
Foi proferida decisão em 30/04/2018, negando provimento aos embargos de declaração, 
mantendo os efeitos da tutela de urgência, somente aos aposentados vinculados ao plano 
REG/REPLAN SALDADO. 
 
A União opôs Agravo de Instrumento, que foi distribuído sob o nº 5017803-29.2018.4.04.0000, 
para a 1ª Turma do TRF4ª Região, requerendo a revogação da tutela de urgência concedida. 
 
Ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, o TRF4ª Região, manteve 
a decisão liminar, no entanto, restringiu os efeitos somente aos associados residentes na 
Subseção Judiciária de Curitiba/PR, afirmando que as decisões proferidas em Ação Coletiva 
proposta por Associações, atinge apenas os substituídos que possuem, na data do ajuizamento 
da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Esta decisão, 
transitou em julgado no dia 22/10/2018. 
 
Em decorrência da decisão proferida pela 1ª Turma do TRF4ª Região, a AEA/PR propôs a 
distribuição de 18 novas ações, com o intento de postular os mesmos direitos a todos os 
associados que residem nas Subseções vinculadas a Seção Judiciária do Paraná. 
 
Ainda, em razão da tutela antecipada ter sido deferida, somente, em favor dos associados 
vinculados ao Plano REG/REPLAN SALDADO, a AEA/PR manejou Agravo de Instrumento, que 
foi distribuído sob o nº 5022213-33.2018.4.04.0000,  para a mesma 1ª Turma do TRF4ª 
Região, onde foi decidido, monocraticamente, que a tutela não poderia ser estendida aos 
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associados vinculados ao plano REG/REPLAN (REG/REPLAN NÃO SALDADO). A AEA/PR opôs 
Agravo Interno, requerendo a apreciação do recurso pela 1ª Turma do TRF4ª Região e foi 
negado provimento ao Agravo Interno. 
 
No dia 17/08/2018, a AEA/PR apresentou o rol dos associados vinculados ao Plano 
REG/REPLAN SALDADO, que residem nas cidades da Subseção de Curitiba/PR, requerendo a 
intimação da União para cumprir a determinação judicial, de implantar o depósito em juízo do 
imposto de renda incidente sobre as contribuições extraordinárias. 
 
Em 17/10/2018, a União impugnou o pedido de depósito judicial, afirmando que a ação 
coletiva depende do julgamento a ser proferido na Ação Civil Pública de nº 0042148-
84.2016.4.01.3400, proposta pela AEA/PR, em litisconsórcio com a APCEF/PR, visando a 
suspensão das contribuições extraordinárias instituídas em desfavor de seus associados, de 
modo que o resultado da referida ação, poderia redundar na perda de objeto da presente Ação 
Coletiva. 
 
O prazo para manifestação sobre as alegações apresentadas pela União, se iniciou no dia 
31/10/2018 e finda no dia 23/11/2018. 
 
No dia 23/11/2018, foi protocolada petição impugnando os argumentos da União e pedindo a 
expedição de ofício à FUNCEF pra implantar os depósitos em juízo. 
 
O Juiz determinou que a AEA/PR fizesse a intimação da FUNCEF para implantar os depósitos 
judiciais. Foi enviada carta contendo as principais peças da ação e a lista de substituídos, 
requerendo a implantação dos depósitos judiciais. 
 
 
 

2) Ação Coletiva nº 5007154-27.2018.4.04.7009 - Subseção de Ponta 
Grossa/PR 

 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 2ª Vara Federal da Subseção de Ponta Grossa/PR. 
 
Inicialmente, o Juiz determinou que a AEA/PR realizasse esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa (R$ 60.000,00). 
 
Em despacho, posterior, o Juiz acatou as explicações tecidas pela AEA/PR e fixou o valor da 
causa em R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), solicitando o pagamento das custas 
iniciais complementares e a intimação da União, para se manifestar sobre o pedido de tutela de 
urgência. 
 
Em 26/10/2018, foi proferida decisão liminar, deixando de conceder a tutela de urgência, sob o 
argumento de que a matéria debatida nos autos é complexa e que não seria prudente a 
concessão dos depósitos em juízo de forma segura, em sede de tutela de urgência. 
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A AEA/PR, manifestou ciência da decisão que indeferiu a tutela antecipada e está aguardando a 
intimação para apresentar impugnação a contestação. 
 
Foi realizada nova intimação para apresentar numeração correta do CPF de dois associados. A 
petição foi protocolada em 04/03/2019. 
 
 
 

3) Ação Coletiva nº 5001860-85.2018.4.04.7011 - Subseção de Paranavaí/PR 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Paranavaí/PR. 
 
Inicialmente, o Juiz determinou que a AEA/PR realizasse esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa (R$ 60.000,00) e para juntar determinado documentos atestando o vínculo 
dos substituídos com a AEA/PR. 
 
Em 02/10/2018, foi realizado os esclarecimentos sobre o valor atribuído à causa e anexada 
declaração da AEA/PR, confirmando o vínculo associativo dos substituídos. 
 
Em 15/10/2018, a Juíza proferiu despacho determinando a citação da União e postergando a 
análise do pedido de tutela provisória, após apresentada contestação pela parte contrária. 
 
No dia 28/10/2018, a União foi citada apresentou contestação. 
 
Foi indeferida a tutela de urgência e não foi oposto recurso pela AEA/PR. 
 
Em 12/02/2019, a AEA/PR apresentou impugnação a contestação. 
 
 

4) Ação Coletiva nº 5002820-44.2018.4.04.7010 - Subseção de Campo 
Mourão/PR 

 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Campo 
Mourão/PR. 
 
No dia 13/09/2018, o Juiz proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, 
aduzindo que não seria cabível o ajuizamento de ação coletiva proposta por entidade 
associativa, para vindicar direitos relativos a matéria tributária. 
 
De modo a permitir o ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo e agilizar a prestação 
jurisdicional, a AEA/PR optou por não recorrer da sentença, ressalvando, contudo, o direito de 
ajuizar a ação cabível em momento oportuno. 
 
O processo transitou em julgado no dia 17/09/2018 e foi realizada intimação da entidade 
autora para realizar eventuais requerimentos. 
 



 
 

_________________________________________________________________________ 
Rua Belém, 960 - Cabral - Curitiba - PR - CEP 80.035-170 - Telefax (041) 3352-3211; 3352-0650; 3252-7231 

www.nelsonkuster.adv.br 

nkuster@nelsonkuster.adv.br 
Fl. 4 

No dia 16/10/2018, foi procedida a baixa do processo eletrônico. 
 
Em breve, a AEA/PR irá impetrar Mandado de Segurança Coletivo, em favor dos associados 
residentes nas cidades abrangias pela Subseção de Campo Mourão. 
 
 

5) Ação Coletiva nº 5011746-41.2018.4.04.7001 - Subseção de Londrina /PR 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 4ª Vara Federal da Subseção de Londrina/PR. 
 
Em 14/08/2018, foi certificado nos autos a existência de outras ações semelhantes e o MMº 
Juízo determinou a intimação da AEA/PR para prestar esclarecimentos sobre os processos que 
já estavam distribuídos. 
 
A AEA/PR prestou os devidos esclarecimentos e o Juiz afastou eventual prevenção entre os 
Juízos. Todavia, solicitou que a AEA/PR fizesse prova do vínculo associativo do rol de 
substituídos, bem como adequar o valor atribuído à causa, apresentando planilha de cálculos 
contendo uma estimativa mais realista do valor a ser atribuído à causa. 
 
A AEA/PR está entrando em contato com os associados residentes nas cidades vinculadas a 
Subseção de Londrina/PR, requerendo a apresentação do último contracheque, para que se 
possa realizar a planilha de cálculos e cumprir com a determinação judicial. 
 
 

6) Ação Coletiva nº 5002647-26.2018.4.04.7008 - Subseção de Paranaguá/PR 
 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Paranaguá/PR. 
 
Em 28/08/2018, foi concedida tutela de urgência, determinando que a União proceda o 
depósito e juízo do imposto de renda incidente sobre as contribuições extraordinárias dos 
substituídos pertencentes as cidades da Subseção de Paranaguá. 
 
No dia 18/10/2018, a União apresentou Contestação e opôs Agravo de Instrumento que foi 
distribuído sob o nº 5039772-03.2018.4.04.0000, para a 2ª Turma do TRF4ª Região, 
requerendo a revogação da tutela de urgência concedida. 
 
Foram apresentas impugnação a contestação (04/12/2018) e contraminuta ao Agravo de 
Instrumento de nº 5039772-03.2018.4.04.0000, em 28/11/2018. 
 
 

7) Ação Coletiva nº 5001606-06.2018.4.04.7014 - Subseção de União da 
Vitória/PR 
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A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de União da 
Vitória/PR. 
 
Antes de analisar o pedido de tutela de urgência formulado, a MMª Juíza determinou a 
suspensão do processo, até que ocorresse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 
5017803-29.2018.4.04.0000, realizado em face da decisão liminar concedida pelo Juiz da 
Subseção de Curitiba/PR, junto ao TRF4ª Região. 
 
A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, transitou em 
julgado no dia 22/10/2018 e, em breve, o processo retomará seu curso normal para que seja a 
Mmª Juíza analise o pedido de tutela de urgência em favor dos associados vinculados a 
Subseção de União da Vitória/PR. 
 
 

8) Ação Coletiva nº 5007176-97.2018.4.04.7005 - Subseção de Cascavel/PR 
 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Cascavel/PR. 
 
Foi proferido despacho requerendo que a AEA/PR prestasse esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa. 
 
Em 19/09/2018, a AEA/PR prestou informações sobre a dificuldade e, até mesmo, a 
impossibilidade de se atribuir o correto valor da causa, neste momento preliminar. 
 
Contudo, o MMº Juiz não acatou os argumentos da AEA/PR e solicitou a elaboração de 
determinada planilha contendo proveito econômico a ser obtido por cada um dos 
associados/substituídos. 
 
Assim, a AEA/PR está entrando em contato com os associados, que residem nas cidades 
vinculadas a Subseção de Cascavel/PR e solicitando cópia do último contracheque, de modo a 
permitir a confecção de planilha que irá instruir o processo e permitir a atribuição correta do 
valor da causa. 
 
Como faltam documentos (contracheques) de determinados associados, foi requerida a 
concessão de mais 30 (trinta) dias de prazo para apresentação dos documentos. Foi concedido 
o prazo de 30 dias e apresentado novo valor da causa, requerendo a intimação para 
pagamento das custas processuais complementares. 
 
Foi apresentada petição de emenda à contendo a planilha e solicitando que seja arbitrado o 
valor de R$ 313.596,20. O pedido foi aceito e foi confeccionada guia de recolhimento de custas 
complementares, pendente de pagamento. 
 
 

9) Ação Coletiva nº 5001197-85.2018.4.04.7028 - Subseção de Telêmaco 
Borba/PR 
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A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Telêmaco 
Borba/PR. 
 
Em 13/08/2018, o MMº Juiz determinou que a AEA/PR juntasse ao processo determinado 
documento comprovando o vínculo associativo do rol de associados anexado na petição inicial. 
 
A AEA/PR juntou declaração comprovando que os substituídos elencados na inicial são 
associados e o Juiz determinou a intimação da União para se manifestar sobre o pedido de 
tutela de urgência. 
 
Em 15/10/2018, o Juiz deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência e determinou a 
suspensão do processo, até que ocorresse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 
5017803-29.2018.4.04.0000, realizado em face da decisão liminar concedida pelo Juiz da 
Subseção de Curitiba/PR, junto ao TRF4ª Região. 
 
A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, transitou em 
julgado no dia 22/10/2018. 
 
Em 21/11/2018 foi protocolada petição informando o transito em julgado do Recurso no TRF4, 
solicitando o prosseguimento do processo. 
 
Foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência. A AEA/PR optou por não recorrer da 
decisão e está aguardando a contestação da União para realizar impugção. 
 
 

10) Ação Coletiva nº 5009734-51.2018.4.04.7002 - Subseção de Foz do 
Iguaçu/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Foz do 
Iguaçu/PR. 
 
Em 16/08/2018, o Juiz proferiu despacho inicial, solicitando que a AEA/PR comprovasse o 
trânsito em julgado da decisão que limitou os efeitos da ação judicial aos substituídos 
residentes e domiciliados na Subseção de Curitiba/PR (Autos nº 5002962-78.2018.4.04.7000), 
bem como para manifestar-se acerca da ocorrência de litispendência entre os processos. 
 
Após esclarecimentos prestados pela AEA/PR, o Juiz determinou a intimação da União para se 
manifestar sobre o pedido de tutela de urgência. 
 
Em 22/10/2018, a União apresentou contestação e foi postergada a análise do pedido de tutela 
de urgência. 
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Em 10/12/2018, foi apresentada impugnação a contestação e o processo encontra-se concluso 
para decisão. 
 
 

11) Ação Coletiva nº 5003465-54.2018.4.04.7015 - Subseção de 
Apucarana/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Apucarana/PR. 
 
No momento da distribuição da ação, foi certificado a existência de outras ações semelhantes 
que poderia redundar em eventual litispendência. 
 
Todavia, em despacho proferido em 13/08/2018, a Juíza entendeu não haver litispendência e 
solicitou que AEA/PR promovesse o pagamento das custas iniciais. 
 
Após juntado o comprovante de custas, em 23/08/2018, a Juíza proferiu decisão negando a 
concessão da tutela de urgência e determinou a suspensão dos autos, até o julgamento do 
Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, que foi realizado no dia 28/08/2018. 
 
A AEA/PR optou por não recorrer da decisão de indeferimento da tutela de urgência, com 
vistas a conferir celeridade ao processo e será intimada, em breve, para apresentar 
impugnação a contestação que já foi apresentada pela União. 
 
Apresentada Impugnação a Contestação em 28/11/2018. 
 
 

12) Ação Coletiva nº 5010275-81.2018.4.04.7003 - Subseção de 
Maringá/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 2ª Vara Federal da Subseção de Maringá/PR. 
Em 18/09/2018, foi proferida decisão onde o Juiz negou a concessão da tutela de urgência. 
 
A AEA/PR optou por não recorrer da decisão de indeferimento da tutela de urgência, com 
vistas a conferir celeridade ao processo e será intimada, em breve, para apresentar 
impugnação a contestação que já foi apresentada pela União. 
 
Em 28/11/2018, foi protocolada impugnação a contestação. 
 
 

13) Ação Coletiva nº 5007467-73.2018.4.04.7013 - Subseção de 
Jacarezinho/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Jacarezinho/PR. 
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No dia 18/09/2018, o Juiz proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, 
aduzindo que não seria cabível o ajuizamento de ação coletiva proposta por entidade 
associativa, para vindicar direitos relativos a matéria tributária. 
 
De modo a permitir o ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo e agilizar a prestação 
jurisdicional, a AEA/PR optou por não recorrer da sentença, ressalvando, contudo, o direito de 
ajuizar a ação cabível em momento oportuno. 
 
O processo transitou em julgado no dia 17/09/2018 e foi realizada intimação da entidade 
autora para realizar eventuais requerimentos. 
 
No dia 31/10/2018, foi procedida a baixa do processo eletrônico. 
 
Em breve, a AEA/PR irá impetrar Mandado de Segurança Coletivo, em favor dos associados 
residentes nas cidades abrangias pela Subseção de Jacarezinho/PR. 
 
 

14) Ação Coletiva nº 5003567-73.2018.4.04.7016 - Subseção de 
Toledo/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Toledo/PR. 
 
Em 17/08/2018, foi proferido despacho solicitando esclarecimentos sobre o valor atribuído à 
causa e sobre eventual litispendência, em relação ao processo de nº 5002962-
78.2018.4.04.7000 (Subseção de Curitiba/PR). 
 
Após terem sido prestados os esclarecimentos ao MMº Juízo, o processo foi concluso para 
sentença. 
 
No dia 19/09/2018, foi proferida sentença sem resolução de mérito, onde o Juiz entendeu que 
existe litispendência entre o processo nº 5003567-73.2018.4.04.7016 (Subseção de 
Curitiba/PR) e os autos de nº 5002962-78.2018.4.04.7000 (Subseção de Toledo). 
 
No dia 28/11/2018, foi manejado Recurso de Apelação. 
 
 

15) Ação Coletiva nº 5005319-19.2018.4.04.7004 - Subseção de 
Umuarama/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 2ª Vara Federal da Subseção de Umuarama/PR. 
 
Em 13/08/2018, foi concedida tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança do 
Imposto de Renda incidente sobre as contribuições extraordinárias, facultando a AEA/PR, 
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proceder o depósito em juízo dos valores, em favor dos associados vinculados ao plano 
REG/REPLAN SALDADO. 
 
Foram opostos embargos de declaração em relação a decisão liminar proferida pelo Juiz, 
requerendo a extensão dos efeitos da tutela antecipada em favor dos associados que se 
encontram vinculados ao Plano REG/REPLAN (Não Saldados). 
 
Foi proferida decisão em 31/08/2018, negando provimento aos embargos de declaração, 
mantendo os efeitos da tutela de urgência, somente aos aposentados vinculados ao plano 
REG/REPLAN SALDADO. 
 
A União opôs Agravo de Instrumento, que foi distribuído sob o nº 5037640-70.2018.4.04.0000, 
para a 2ª Turma do TRF4ª Região, requerendo a revogação da tutela de urgência concedida. 
Foram protocoladas as contrarrazões no dia 08/11/2018. 
 
Ainda, a União apresentou contestação que já foi devidamente impugnada pela AEA/PR, em 
09/10/2018. 
 
Foi proferida sentença de parcial procedência. A AEA/PR manejou Recurso de Apelação, pois a 
sentença julgou o pedido somente em favor dos associados que se encontram no REG/REPLAN 
SALDADO e determinou o recebimento na via administrativa. 
 
Após ter saído a sentença, o Agravo de Instrumento de nº 5037640-70.2018.4.04.0000, foi 
extinto por perda superveniente do objeto. Recurso de Agravo de Instrumento, transitou em 
julgado. 
 
 

16) Ação Coletiva nº 5003399-04.2018.4.04.7006 - Subseção de 
Guarapuava/PR 

 
 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Guarapuava/PR. 
 
Em 28/08/2018, a Juíza proferiu despacho inicial, solicitando esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa (R$ 60.000,00) e comprovação do vínculo associativo do rol de associados 
apresentados na petição inicial. 
 
Tempestivamente, a AEA/PR prestou os referidos esclarecimentos e juntou ao processo 
determinada declaração comprovando o vínculo associativo dos substituídos residentes nas 
cidades vinculadas a Subseção de Guarapuava/PR. 
 
O valor da causa foi majorado para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no entanto, no 
despacho proferido em 04/10/2018, foi negada a concessão da tutela de urgência. 
A AEA/PR optou por não recorrer da decisão de indeferimento da tutela de urgência, com 
vistas a conferir celeridade ao processo e, em breve, a União será citada/intimada para 
apresentar sua contestação. 
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17) Ação Coletiva nº 5001232-78.2018.4.04.7017 - Subseção de 
Guaíra/PR 

 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Guaíra/PR. 
 
Em 21/08/2018, a Juíza proferiu despacho inicial, solicitando esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa (R$ 60.000,00) e comprovação do vínculo associativo do rol de associados 
apresentados na petição inicial. 
 
Tempestivamente, a AEA/PR prestou os referidos esclarecimentos e juntou ao processo 
determinada declaração comprovando o vínculo associativo dos substituídos residentes nas 
cidades vinculadas a Subseção de Guaíra/PR. 
 
Em 02/10/2018, foi proferido despacho, aparentemente, determinando a prorrogação de 
determinado prazo, no entanto, no sistema eletrônico foi realizada a citação/intimação da 
União para apresentar contestação e se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada, sem 
que houvesse definição sobre a regularidade do valor atribuído a causa e vínculo dos 
substituídos. 
 
A União foi citada/intimada da ação em 12/10/2018 e, ainda, não apresentou manifestação. 
 
 

18) Ação Coletiva nº 5002674-94.2018.4.04.7012 - Subseção de Pato 
Branco/PR 

 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Pato Branco/PR. 
 
Em 14/08/2018, o Juiz proferiu despacho inicial, solicitando esclarecimentos sobre o valor 
atribuído à causa (R$ 60.000,00) e solicitando a comprovação do recolhimento das custas 
processuais iniciais. 
 
Em 18/09/2018, foram prestados os esclarecimentos sobre o valor da causa e comprovado o 
recolhimento das custas processuais. 
 
Em 25/09/2018, foi proferido despacho onde o Juiz deixou de apreciar o pedido de tutela de 
urgência e determinou a suspensão do processo, até que ocorresse o trânsito em julgado do 
Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, realizado em face da decisão liminar 
concedida pelo Juiz da Subseção de Curitiba/PR, junto ao TRF4ª Região. 
 
A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5017803-29.2018.4.04.0000, transitou em 
julgado no dia 22/10/2018 e, em breve, o processo retomará seu curso normal para que seja a 
MMª Juiz analise o pedido de tutela de urgência em favor dos associados vinculados a 
Subseção de Pato Branco/PR. 
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O pedido de tutela de urgência foi indeferido e optou-se por não recorrer da decisão. Estamos 
aguardando a contestação a ser apresentada pela União. 
 
 

19) Ação Coletiva nº 5003337-58.2018.4.04.7007 - Subseção de Francisco 
Beltrão/PR 

 
A ação foi distribuída em 10/08/2008, para a 1ª Vara Federal da Subseção de Francisco 
Beltrão/PR. 
 
Em 16/08/2018, o Juiz proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, 
aduzindo que não seria cabível o ajuizamento de ação coletiva proposta por entidade 
associativa, para vindicar direitos relativos a matéria tributária. 
 
De modo a permitir o ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo e agilizar a prestação 
jurisdicional, a AEA/PR optou por não recorrer da sentença, ressalvando, contudo, o direito de 
ajuizar a ação cabível em momento oportuno. 
 
O processo transitou em julgado no dia 24/09/2018 e, nesta mesma data, foi procedida a baixa 
do processo eletrônico. 
 
Em breve, a AEA/PR irá impetrar Mandado de Segurança Coletivo, em favor dos associados 
residentes nas cidades abrangias pela Subseção de Telêmaco Borba/PR. 


