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1) EMBARGOS À EXECUÇÃO n.º 0045116-16.2011.8.16.0004 - 3ª V. Fazenda 
(incidente dos autos EXECUÇÃO n.º 05810-74.2010.8.16.004 - Esta ação se 
refere aos pensionistas e aposentados que já assinaram o acordo).  
  

Posição atual: Sentença publicada 14/02/2012: "...Isso posto, com fundamento 

no artigo 269, inciso II  e IV, do Código de Processo Civil, julgo procedente o 

pedido contido nos presentes embargos para reconhecer a prescrição da 

pretensão executiva, extinguindo a execução (autos nº 5810/2010)". 

 Em 16/02/2012 interpusemos Embargos de declaração que foram rejeitados. 

Em 29/02/2012 interpusemos Apelação que já foi recebido e está aberto o prazo 

para o Estado apresentar Contrarrazões.  

27/04/2012 – Remetidos ao Tribunal de Justiça – aguardando autuação.  
   

2) EMBARGOS À EXECUÇÃO n.º  22571-83.2010.8.16.0004 - 3ª V. Fazenda 
(incidente dos autos EXECUÇÃO n.º 0005949-26.2010.8.16.0004 - (Esta ação 
se refere aos que já assinaram o acordo).  
Em 23/01/2012 publicado o seguinte despacho: "Registrem-se para 
sentença." 
 

3) EXECUÇÃO n.º 35394/0000 -  (Esta ação se refere aos pensionistas e 
aposentados que não assinaram o acordo).  
Apensos: Embargos a execução - 36474 e 36606, Execução 35560/0000 – 
(Esta ação se refere aos que não assinaram o acordo).  
 

Posição atual: 29/04/2010: DESPACHO DE FL. 293: Na presente relação 

processual, constata-se que estão presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válidos do processo, consubstanciados na capacidade 

processual, competência, jurisdição e ausência de qualquer fato impeditivo. 

Quanto às condições da ação, a pretensão deduzida em Juízo existe na ordem 

jurídica, evidencia-se o interesse econômico e, por último as partes são legítimas. 



 

RUA DR. NELSON DE SOUZA PINTO, 340 – SÂO LOURENÇO – CEP 82200-060 FONE/FAX: 055 (41) 3353 5232 
Email: godoy@onda.com.br – CURITIBA – PARANÁ - BRASIL 

 

Daniel de Oliveira Godoy Junior 
OAB PR14558 

 
Abner Pereira da Silva 
OAB PR 24395 
 
Suelen Michelle da Silva 
OAB PR 57097 
 
Driele Lillian Bueno 
ACADEMICA 

 

2 

Dessa forma, por estar o processo em ordem, declaro-o saneado. Por entender 

que as provas já produzidas são suficientes para o deslinde do feito, determino o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Contados, voltem.  

Concluso para sentença desde 26/05/2010.  

Sentença extinguindo as execuções, interpusemos apelação em 25/01/2012. 

Foi concluso em 31/01 e voltou da conclusão 07/02/2012.  

03/02/2012 - Decisão:Recebo o recurso de apelação de fls. 402/418 nos efeitos 

devolutivo e suspensivo.II Intime-se o apelado para apresentar, em 15 (quinze) 

dias, contrarrazões ao recurso de apelação interposto.III Transcorrido o prazo 

acima indicado, com ou sem manifestação do apelado, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.Intimem-se. 

09/04/2012 – Carga à advogada do Estado Dra. Andrea Margarethe Rogoski 
Andrade, para apresentar Contrarrazões ao nosso recurso de apelação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


