
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013840-64.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : José de Aquino Mendonça Irmão.
Advogado : André Castelo Branco Pereira e Silva.
Agravado : Banco do Brasil S/A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS  INFLA-
CIONÁRIOS. CADERNETA  DE  POUPANÇA.
DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTA-
MENTO  DO  FEITO.  DESNECESSIDADE.
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGA-
DO. QUESTÃO  PREJUDICIAL  DIRIMIDA
PELA  CORTE  SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

-  Tendo em vista que o título judicial ora executado
encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada,
não há que se falar em sobrestamento do feito até o
julgamento de recursos repetitivos representativos da
controvérsia  que tratem de teses já  suplantadas   na
fase cognitiva da demanda.

-  A  determinação  emanada  pelo  STJ,  no  Resp
1.391.198/RS,  de  suspensão das  execuções
individuais  da  sentença  proferida  na  ação  civil
pública  coletiva  nº  1998.01.1.016798-9  não  mais
subsiste, tendo em vista que a discussão ali travada –
acerca  da  possibilidade  de  execução  individual  da
sentença coletiva por todos os detentores de caderneta
de  poupança  do  Banco  do  Brasil  –  encontra-se
dirimida,  não  havendo  mais  motivos  a  ensejar  o
sobrestamento do feito executório, portanto.

- “Não é necessário o trânsito em julgado de recurso
apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC para a
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aplicação  do  entendimento  nele  firmado”  (STJ,
AgRg no REsp 1415943/PB, DJe 22/05/2014) 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Agravo de  Instrumento interposto  por  José  de
Aquino Mendonça Irmão contra decisão (fls. 133) proferida pelo juízo da 7ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de
Sentença de Ação Coletiva, determinou a suspensão da ação até o julgamento
final  dos  recursos  repetitivos  REsp  1.110.549/RS,  1.107.201/DF  e
1.147.595/RS e ainda da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, José de Aquino Mendonça Irmão interpôs agravo
de instrumento, pleiteando, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária,
que deixou de ser analisada em primeiro grau. Requereu a reforma da decisão
agravada,  sob  alegação,  em  síntese,  de  que  a  suspensão  do  feito  não  se
aplicaria as ações que se encontrassem em fase de execução. Ressaltou ainda
que a ADPF 165, levantada pelo juízo a quo, não guardava qualquer similitude
fático-jurídica com a execução individual proposta. Pugnou pela determinação
de suspensão dos efeitos da decisão recorrida para, ao final, dar provimento à
presente súplica  instrumental,  com  o  regular  processamento  do  feito  em
primeiro grau, tendo em vista o trânsito em julgado da ACP 1998.01.116798-9
(objeto do cumprimento de sentença perseguido).

Juntou documentos (fls. 17/149).

Em decisão  de  fls.  153/155,  foi  indeferido  o  pedido  liminar
formulado.

Informações prestadas pelo juízo a quo (fls. 162).

Devidamente  intimado,  o  recorrido  não  apresentou
contrarrazões (fls. 163).

O  Ministério  Público  não  se  manifestou  no  feito,  porquanto
ausente interesse público a justificar a intervenção do Órgão Ministerial (fls.
164).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.
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Como se  vê,  busca  o  recorrente,  através  da  presente  súplica
instrumental, a reforma do  decisum de primeiro grau que, em cumprimento
individual  de  sentença  proferida  em  ação  coletiva,  determinou  o
sobrestamento do feito  até  o  julgamento definitivo  dos recursos  repetitivos
REsp 1.110.549/RS, 1.107.201/DF e 1.147.595/RS e ainda da ADPF 165 pelo
Supremo Tribunal Federal.

Incialmente, no que tange ao julgamento proferido pelo STJ, no
Recurso  Especial  1.110.549-RS,  tem-se  que  a  Corte  Superior,  em sede  de
recurso  especial  representativo  de  controvérsia  repetitiva, determinou  a
suspensão  das  ações  individuais  versando  sobre  as  diferenças  de  correção
monetária  por  ocasião  dos  planos  econômicos  dada  a  existência  de  ação
coletiva antes instaurada.

Desta forma, o referido julgado não tem o condão de interferir
no prosseguimento desta demanda, posto que a sentença cujo cumprimento o
autor pretende já transitou em julgado, de modo que não há que se falar em
suspensão.

O mesmo se diga em relação à  ADPF  n° 165, cujo cerne da
questão  debatida  é  o  direito  de  poupadores  a  receber  a  diferença  dos
denominados  expurgos  inflacionários,  relativos  à  correção  monetária  dos
saldos  de  caderneta  de  poupança  existente  à  época  da  edição  dos  Planos
Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II.

Não fosse isso, verifica-se que nos autos da referida arguição,
fora indeferido o pedido de concessão de liminar ali pleiteado, consistente na
suspensão das ações correlatas ao assunto debatido, inexistindo razão para o
sobrestamento com base em tal discussão, portanto.

Em  relação  aos  outros  dois  recursos  especiais  repetitivos  -
REsps  n.  1.107.201  e  1.147.595,  de  igual  forma,  em  nada  interferem  no
julgamento  do  presente  recurso.  Isso  porque,  o caso  em  epígrafe  trata,
especificamente,  da  incidência  dos  juros  remuneratórios  decorrentes  da
correção monetária dos expurgos inflacionários compostos em caderneta de
poupança, tema não tratado  nos referidos precedentes. É o que se extrai da
ementa abaixo colacionada:

“RECURSOS  ESPECIAIS  REPETITIVOS.
CADERNETAS  DE  POUPANÇA.  PLANOS
ECONÔMICOS.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS  REPRESENTATIVOS  DE  MACRO-
LIDE  MULTITUDINÁRIA  EM  AÇÕES
INDIVIDUAIS  MOVIDAS  POR  POUPADORES.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  JULGAMENTO
LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL,
INDEPENDENTEMENTE  DE  JULGAMENTO  DE
TEMA  CONSTITUCIONAL  PELO  C.  STF.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO
AFASTADA.  CONSOLIDAÇÃO  DE  ORIENTAÇÃO
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JURISPRUDENCIAL  FIRMADA  EM  INÚMEROS
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  PLANOS
ECONÔMICOS BRESSER,  VERÃO,  COLLOR  I  E
COLLOR  II.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  PRESCRIÇÃO.  ÍNDICES  DE
CORREÇÃO.
(...)
IV –  Inviável  o  julgamento,  no  presente  processo,
como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros
remuneratórios  compostos  em  cadernetas  de
poupança,  decorrentes  de  correção  de  expurgos
inflacionários determinados por Planos Econômicos,
porque matéria não recorrida.(...)”. 
(Recurso  Especial  nº  1.107.201-DF  e  Recurso
Especial nº 1.147.595-RS)

Nesse  aspecto,  pelas  razões  acima  expendidas,  ainda  que  os
recurso especiais mencionados tenha sido processados sob o rito dos recursos
repetitivos, incabível a suspensão da presente demanda, com base na decisão
neles proferidas.

Noutro vértice, não se desconhece que, na decisão exarada pelo
STJ, nos autos do Recurso Especial nº. 1.391.198/RS, o relator, Ministro Luis
Felipe  Salomão,  determinou  a  suspensão  dos  processos  envolvendo  as
seguintes teses: 

“a) definir se a sentença proferida pelo Juízo da 12ª
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF  na  ação  civil  COLETIVA  n.
1998.01.1.016798-9 -  e  que  condenou o Banco do
Brasil  ao  pagamento  de  diferenças  decorrentes  de
expurgos  inflacionários  sobre  cadernetas  de
poupança  ocorridos  em  janeiro  de  1989  (Plano
Verão)  -  é  aplicável,  por  força  da  coisa  julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de
sua  residência  ou  domicílio  no  Distrito  Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar
o cumprimento individual da sentença COLETIVA no
Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 

b)  a  legitimidade  ativa  dos  poupadores,
independentemente  de  fazerem  parte  dos  quadros
associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento
individual  da  sentença  COLETIVA  proferida  na
referida ação civil pública.”

Ao  que  se  pode  verificar,  portanto,  a  controvérsia  tratada
naqueles autos alcança todos os processos que versem sobre a abrangência
geográfica  da  sentença  proferida  nos  autos  da  mencionada  ACP  n.º
1998.01.1.016798-9 e/ou legitimidade ativa dos poupadores em pleitear seu
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cumprimento individual em face do Banco do Brasil, independentemente de
fazerem parte do quadro associativo do IDEC, hipótese na qual se inclui a
demanda originária em debate.

Em que pese tal cosntatação, verifica-se que o referido recurso,
representativo da controvérsia, já fora solucionado pela Corte da Cidadania em
13/08/2014, com a decisão publicada em 02/09/2014. Eis a ementa do julgado:

"AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  ART.
543-C  DO  CPC.  SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL  JUDICIÁRIA  DE  BRASÍLIA/DF  NA
AÇÃO  CIVIL  COLETIVA  N.  1998.01.1.016798-9
(IDEC  X  BANCO  DO  BRASIL).  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE
1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE
OBJETIVO  E  SUBJETIVO  DOS  EFEITOS  DA
SENTENÇA COLETIVA.  OBSERVÂNCIA À  COISA
JULGADA. 
1.  Para fins do art.  543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara
Cível  da  Circunscrição  Especial  Judiciária  de
Brasília/DF,  na  ação  civil  coletiva  n.
1998.01.1.016798-9,  que  condenou  o  Banco  do
Brasil  ao  pagamento  de  diferenças  decorrentes  de
expurgos  inflacionários  sobre  cadernetas  de
poupança  ocorridos  em  janeiro  de  1989  (Plano
Verão),  é  aplicável,  por  força  da  coisa  julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta
de  poupança  do  Banco  do  Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio
no  Distrito  Federal, reconhecendo-se  ao
beneficiário  o  direito  de  ajuizar  o  cumprimento
individual  da  sentença  coletiva  no  Juízo  de  seu
domicílio ou no Distrito Federal”
(REsp  1391198/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
13/08/2014, DJe 02/09/2014) (g.n)

Sendo assim, ainda que até a presente data não tenha havido o
trânsito em julgado da ação acima referida, tem-se que a discussão – acerca da
possibilidade  de  execução  individual  da  sentença  proferida  na  ação  civil
pública  nº  1998.01.1.016798-9  por todos  os  detentores  de  caderneta  de
poupança  do  Banco  do  Brasil  –  encontra-se  dirimida,  não  havendo  mais
motivos a ensejar a suspensão do feito executório, portanto.

Neste sentido:
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO
INDIVIDUAL  DE  SENTENÇA  COLETIVA.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ  EXECUTIVIDADE.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  JULGAMENTO
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  STJ.
SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
NÃO  ASSOCIADOS.  DESNECESSIDADE.
QUESTÃO DIRIMIDA.
Não há que se falar em suspensão do feito, em razão
do  julgamento  representativo  de  controvérsia
relativo  ao  REsp  n.  1.391.198,  uma  vez  que,
conquanto ainda não haja o trânsito em julgado, a
questão já se encontra dirimida no sentido de que
“os  poupadores  ou  seus  sucessores  detêm
legitimidade  ativa  -  também  por  força  da  coisa
julgada -,  independentemente de fazerem parte ou
não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem
o  cumprimento  individual  da  sentença  coletiva
proferida  na  Ação  Civil  Pública  n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
Portanto,  também  não  há  que  se  falar  em
ilegitimidade ativa, como pretendido pelo agravante.
Agravo conhecido e desprovido.”
(Acórdão  n.853031,  20140020327418AGI,  Relator:
HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE:
10/03/2015. Pág.: 427) (grifei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO
DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - CONDENAÇÃO GENÉRICA -
APURAÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  -  SIMPLES
CÁLCULOS  ARITMÉTICOS  -  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA  -  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
CONVERSÃO  EM  LIQUIDAÇÃO  POR
ARBITRAMENTO  -  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO
VÁLIDA  -  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  ATÉ
JULGAMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL  N°
1.391.198/RS  -  DESNECESSIDADE.  Não  há  que
falar em suspensão do presente feito até o trânsito
em julgado do Recurso Especial  n°  1.391.198/RS,
tendo  em vista  que  o  relator  do  referido  recurso
determinou que a ordem de sobrestamento termina
com o julgamento do recurso repetitivo, fato que já
se  consumou. No  caso  da  execução  individual  de
sentença  coletiva  de  expurgos  inflacionários  em
caderneta de poupança, inexistindo necessidade de
provar-se  fato  novo  e  sendo  suficiente  para  a
apuração  do  quantum  debeatur  a  elaboração  de
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cálculos  aritméticos,  não  há  que  se  falar  em
conversão  do  feito  executivo  em  liquidação  de
sentença. Deve-se aplicar à espécie o comando do
art.  475-B,  do CPC,  que permite  a liquidação por
simples cálculos matemáticos. (...).”
(TJMG  -  Agravo  de  Instrumento  -  Cv
1.0324.14.011940-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  João
Cancio,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
03/02/2015,  publicação da súmula  em 09/02/2015)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA
CASA  BANCÁRIA  CONTRA  DECISÃO  QUE
REJEITOU  IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS  EM  CADERNETA  DE
POUPANÇA. 
   SUSPENSÃO  DO  FEITO.  SUPRESSÃO  DO
ÓBICE  PARA  EXAME  DA  INSURGÊNCIA.
JULGAMENTO  PELO  STJ  DO  RECURSO
ESPECIAL Nº 1.391.198/RS. POSSIBILIDADE DE
ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS. 

(…)

(TJ-SC  -  AG:  20140587938  SC  2014.058793-8
(Acórdão),  Relator: Luiz Fernando Boller,  Data de
Julgamento:  19/01/2015,  Segunda  Câmara  de
Direito Comercial Julgado)(grifei)

Cumpre  ressaltar,  por  oportuno,  que  restou  consignado  pelo
relator do recurso especial referido que o sobrestamento dos feitos terminaria
com  o  julgamento  do  recurso  repetitivo.  Assim,  inexistindo  qualquer
determinação acerca da necessidade de que as instâncias inferiores aguardem o
trânsito em julgado do  decisum, nada obsta o prosseguimento da pretensão
ajuizada pelo ora recorrente.

O  mesmo  entendimento  é  perfilhado  pela  colenda  Corte
Superior de Justiça em situações  análogas,  consoante asseguram os arestos
adiante sumariados: 

"TRIBUTÁRIO  E  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  ART.  1º-  F  DA LEI  9.494/97.
INAPLICABILIDADE  ÀS  DEMANDAS  QUE
OSTENTAM  NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  RESP
1.270.439/PR,  JULGADO  SOB  O  RITO  DO  ART.
543-C  DO  CPC.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.
APLICAÇÃO DA TESE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. POSSIBILIDADE. ADI PENDENTE
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DE  JULGAMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO.  DESNECESSIDADE.  1.  A
Primeira  Seção  desta  Corte,  ao  julgar  o  REsp
1.270.439/PR, submetido ao regime previsto no art.
543-C do CPC, considerando o julgamento da ADI
4.357/DF pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a
compreensão no sentido de que não se aplica o art.
1º-F da Lei  9.494/97,  com redação conferida  pela
Lei 11.960/2009, às demandas de natureza tributária.
2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido
de que não é necessário o trânsito em julgado do
recurso apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC
para  que  se  possa  aplicar  o  entendimento  nele
firmado.  Nesse  sentido:  AgRg  nos  EDcl  no  REsp
1.345.538/ES, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
DJe de 14/3/2013 e AgRg no REsp 1.327.009/RS, 4ª
Turma,  Rel.  Min.  Luís  Felipe  Salomão,  DJe  de
19/11/2012. 3. Apendência de publicação do acórdão
proferido  na  ADI  4.357/DF  não  determina  a
necessidade  de  sobrestamento  do  presente  feito.
Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(AgRg no REsp 1396926/MG, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,  T1 -  PRIMEIRA TURMA, j.  13/05/2014,
DJe 19/05/2014) (grifos nossos)

“PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE  AFRONTA AO  ART.  535  DO
CPC. ADVOGADO DA UNIÃO. PERCEPÇÃO DA
GAE  EM  CONCOMITÂNCIA  COM  A  GDAJ.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DECESSO
REMUNERATÓRIO.  RESP  REPETITIVO
1.353.016/AL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.
APLICAÇÃO DA TESE ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe falar em
ofensa  ao  art.  535  do  CPC  quando  o  acórdão
recorrido  se  pronuncia  de  modo  inequívoco  e
suficiente  sobre  a  questão  posta  nos  autos.  2.
AGratificação  de  Atividade  Executiva  -  GAE  foi
substituída  pela  Gratificação  de  Desempenho  de
Atividade  Jurídica  -  GDAJ,  a  partir  da  MP  n.
2.048/26/2000,  relativamente  a  todos  os  cargos
relacionados (abrangendo os Advogados da União),
e  não  apenas  os  relacionados  no  art.  1º  daquele
normativo.  Ademais,  a  substituição  da  GAE  pela
GDAJ não implicou decesso remuneratório, de modo
que  não  cabe  falar  em  pagamento  de  diferenças
mediante VPNI (REsp repetitivo 1.353.016/AL, Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  DJe  21/6/2013).  3.  Não  é
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necessário  o  trânsito  em  julgado  de  recurso
apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC para a
aplicação do entendimento nele firmado.  4. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1415943/PB,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  T2  -
SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2014, DJe 22/05/2014)
(grifei)

Assim sendo, data maxima venia, em face da decisão proferida
no  julgamento  do   Resp.  1.391.198/RS,  não  vislumbro  óbice  ao
prosseguimento  do  processo,  razão  pela  qual  endosso  a  súplica  recursal,
devendo ser reformada a r. decisão recorrida. 

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo
de Instrumento,  reformando a decisão vergastada para determinar  o regular
prosseguimento do feito na origem.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento,  a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
   Desembargador Relator
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