
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.643 - PR (2011/0101460-0)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A 
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S)   

GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURÃO    
LUCIANO CORREA GOMES 

RECORRIDO : CRISTIANI TOLEDO MARTINS ZORZI E OUTROS
ADVOGADO : SÉRGIO FABRIZIO SANVIDO E OUTRO(S)

DECISÃO

1.- BANCO ITAÚ S/A interpõe Recurso Especial, fundamentado na 

alínea "a" do permissivo constitucional, contra Acórdão da Quinta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Relator Juiz ROGÉRIO RIBAS), proferido 

em autos de Agravo de Instrumento, este interposto pelo agravante contra a decisão 

que rejeitou de plano a exceção de prescrição e determinou o prosseguimento da 

execução de Sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pela APADECO em 

favor dos titulares de conta de poupança no Estado do Paraná.

O Acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 319/320):

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, CPC). DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO RELATOR NEGANDO SEGUIMENTO A 
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR IMPROCEDÊNCIA 
MANIFESTA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DA 
CORTE. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA 
(AUTOS N. 38.765/98 DA 1ª VFP DE CURITIBA - APADECO X 
BANESTADO - RENDIMENTOS DE CADERNETA DE 
POUPANÇA). PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. PRAZO 
VINTENÁRIO APLICÁVEL TAMBÉM PARA AS EXECUÇÕES 
INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA 
ACOBERTADA PELA 'COISA JULGADA', VISTO QUE FOI 
DECIDIDA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO DA 
APELAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTELIGÊNCIA, 
AINDA, DA SÚMULA 150-STF. INAPLICABILIDADE DA 
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 469, INC. III, CPC, POIS A 
QUESTÃO NÃO FOI 'DECIDIDA INCIDENTALMENTE' NO 
PROCESSO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE 
PRESCRIÇÃO QUE ATINE AO PRÓPRIO 'MERITUM 
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CAUSAE'. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ APLICANDO 
PRAZO QUINQUENAL QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA 
COISA JULGADA, O MESMO OCORRENDO COM AS NOVAS 
NORMAS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 5º, XXXVI, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRAZO VINTENÁRIO NÃO 
DECORRIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO 
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.

1 - No julgamento da Apelação n. 91.830-9, esta Corte 
confirmou a sentença proferida nos autos n. 38.765/98 de ação 
civil pública da 1ª VFP da capital, e fixou que o prazo 
prescricional é de 20 anos na espécie, incidindo a 'coisa 
julgada' no que tange a tal matéria.

2 - Esse prazo de 20 anos também se aplica à execução 
individual da sentença coletiva, pois, nos termos da Súmula 150 
do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 
da ação".

3 - Não é aplicável novo prazo prescricional (menor) trazido 
pelo CC de 2002, posto que a Constituição Federal é taxativa ao 
dispor no art. 5º, inciso XXXVI, que 'a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'.

4 - Também não tem lugar na espécie a exceção prevista no art. 
469, III, do CPC, visto que a matéria de prescrição não foi 
'decidida incidentalmente' no curso da ação civil pública; do 
contrário, trata-se de matéria atinente ao próprio 'meritum 
cause'.

2.- Nas razões de Recurso Especial (e-STJ fls. 348/372), alega o 

recorrente a existência de violação dos arts. 177 do Código Civil de 1916; 21 da Lei n. 

4.717/65; 469, III, do Código de Processo Civil; e 206, § 3º, IV, e 2.028 do Código 

Civil vigente, sustentando, em síntese, que: a) na espécie não incide a prescrição 

vintenária, mas sim a prescrição quinquenal, própria do sistema das ações coletivas, 

razão pela qual seria esse o prazo prescricional da pretensão executiva; b) eventual 

discussão do prazo prescricional no bojo da ação civil pública não impossibilita o 

reconhecimento da prescrição nas liquidações individuais, uma vez que a discussão 

havida na fase de conhecimento não pode abranger a fixação do prazo prescricional da 

liquidação individual da pretensão coletiva; e c) caso se entendesse aplicável ao caso o 
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regime de prescrição do Código Civil, impunha-se a aplicação dos prazos do novo 

Código, tendo em vista o trânsito em julgado da Sentença coletiva em 3.9.2002.

3.- Contra-arrazoado (e-STJ fls. 386/396), o recurso foi inadmitido na 

origem (e-STJ fls. 422/429), sobrevindo a interposição de Agravo (AREsp 9.818/PR), 

o qual restou provido para incluir o feito em pauta para julgamento do Recurso 

Especial pelo Órgão Colegiado .

É o relatório.

4.- O Recurso presente evidencia a produção em massa de enorme 

quantidade de processos relativos à mesma questão central, ou seja, a da tese de que o 

prazo de prescrição das execuções individuais de julgamento de ações coletivas seria  

o mesmo prazo prescricional destas, ou seja, de cinco anos. 

Antevê-se o surgimento de milhares de recursos relativos à questão – 

dando, o ora Recorrente, notícia da já interposição, até a data de sua manifestação 

(30.6.2011), de 2.272 Recursos Especiais, e prevendo-se, em consequência, a 

interposição de milhares de Agravos de Instrumento para a subida de Recursos 

Especiais e de outros tantos milhares de Medidas Cautelares, com requerimento de 

concessão de efeito suspensivo.

Além disso, patente o risco de desfecho desigual de pretensões 

idênticas nos diversos processos de execução que se instauram, com o indesejável 

efeito concreto de alguns poupadores efetivamente receberem o numerário pretendido, 

ao passo que outros, contrariamente, virem a nada receber, ante possível desfecho 

diverso de ações idênticas, se sustentadas em diferentes processos – o que redundaria 

em enorme injustiça objetiva, com prejuízo para a própria igualdade que deve reger as 

decisões judiciais.

5.- Assim, conforme decidido em Questão de Ordem apreciada pela 

Segunda Seção, em 24.8.2011 (e-STJ fls. 1.556), deve o Recurso Especial ser 

processado na forma prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, para que a 

Segunda Seção deste Tribunal decida acerca do prazo prescricional da pretensão 
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executiva, fundada em Sentença proferida em Ação Civil Pública.

6.- Ante o exposto, com fundamento no art. 543-C, do Código de 

Processo Civil, com a redação dada pela Lei 11672, de 8.5.2008, e na forma do art. 2º, 

§§ 1º e 2º, c.c. art. 7º, da Resolução STJ n. 8, de 7.8.2008, afeto o presente processo à 

E. 2ª Seção do Tribunal.

7.- Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma 

controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2º, § 2º), comunique-se: a) ao E. 

Presidente do Tribunal de origem;  b) aos E. Presidentes dos demais Tribunais de 

Justiça e Tribunais Regionais Federais, "ad cautelam ", dada a possibilidade de haver 

situações semelhantes nos respectivos Estados.

8.- Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8, de 7.8.2008, 

informe-se ao E. Presidente e aos E. Ministros da 2ª Seção, enviando-se cópias desta 

decisão, do Acórdão recorrido e do Recurso Especial. Leve-se ao conhecimento dos E. 

Ministros Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, para constar.

9.- Após, dê-se vista à D. Subprocuradoria Geral da República, de 

acordo com a Resolução STJ n. 8, de 8.5.2003, art. 3º, II, pelo prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Brasília (DF), 21 de setembro de 2011.

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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