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DESPACHO

Defiro os pedidos,  tanto da Fazenda Nacional (fls.  479),  quanto da ANABB (fls. 

515),  para exclusão da lista de substituídos daqueles associados que foram beneficiados por 

ações individuais que possuem o mesmo objeto da presente, constantes da 1ª listagem anexa à 

petição de fls. 515-516 (seqüencial nº 115). 

Defiro também a exclusão daqueles associados que têm interesse em desistir da 

presente ação, em razão de serem beneficiados da dedução de base de cálculo de que trata a IN 

nº  1343/2013,  da  Receita  Federal,  uma  vez  que  lhes  é  exigida  a  desistência  expressa  e 

irrevogável para adesão aos benefícios da referida instrução normativa, conforme petição de fls. 

579-580 (seqüencial nº 132). 

Excluam-se também aqueles associados das listagens anexadas à petição de fls. 

600 (seqüencial nº 142), à de fls. 629 (seqüencial nº 152) e à de fls. 635 (seqüencial nº 157) e à 

de fls. 657 (sequencial nº 163).

Por fim, defiro os pedidos individuais dos associados formulados às fls. 398, 441, 

586, 614 e 648, para excluí-los da relação de substituídos. 

Determino a  intimação da  Ré,  com urgência,  para  que  seja  permitido  aos 
interessados em se beneficiarem da IN nº 1343/2013.

Determino,  ainda,  que  seja  oficiada  a  PREVI,  com  o  encaminhamento  das 

mesmas listagens de associados acima citadas, para que cessem os depósitos judiciais em nome 

dos associados contidos nas referidas listas, bem como informe o valor dos depósitos já efetuados 

em nome deles.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2013.

(assinado digitalmente)
IVANI SILVA DA LUZ

Juíza Federal Titular da 6ª Vara/SJDF
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