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Vistos, etc.

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Banco do
Brasil S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
na Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários do Plano Collor ajuizada
por Jairo de Oliveira Souza.

Pois  bem,  apreciando  o  Recurso  Extraordinário  nº
591.797/SP, o Min. Dias Toffoli proferiu decisão nos seguintes termos:

“Assim  sendo,  é  necessária  a  adoção  das  seguintes
providências:
a) A admissão dos requerentes como amicus curiae, “em razão
de  suas  atribuições  terem  pertinência  com  o  tema  em
discussão”, na medida em que “possuem, ao menos em tese,
reflexão  suficiente  para  contribuir  com  o  bom  deslinde  da
controvérsia.”
Oportunamente,  conceder-lhes-ei  prazo  para  manifestação
sobre o mérito da questão debatida nos autos.
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b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram
ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme
delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva
(decorrente  de  sentença  trânsita  em  julgado)  e  as  que  se
encontrem em fase instrutória.
c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos
aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano
Collor I, especificamente no que concerne aos critérios
de  correção  monetária  introduzidos  pelas  legislações
que  editaram  o  Plano  Collor  I,  de  março  de  1990  a
fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no
momento do fim do trintídio (concernente aos valores
não bloqueados), tendo em conta que somente em face
desses  é  que  se  vincula  o  presente  processo
representativo  da  controvérsia,  como  bem  anotou  o
parecer.
Ante o exposto,  determino a incidência do artigo 238,
RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a
discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em
tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos
critérios  de  correção  monetária  introduzidos  pelas
legislações que editaram o Plano Collor I, de março de
1990  a  fevereiro  de  1991,  aplicando-se  a  legislação
vigente  no  momento  do  fim do  trintídio  (concernente
aos  valores  não  bloqueados),  em  trâmite  em  todo  o
País,  em  grau  de  recurso,  até  julgamento  final  da
controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas
ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.
Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução
definitiva  e  às  transações  efetuadas  ou  que  vierem  a  ser
concluídas.
Publique-se.
Brasília, 26 de agosto de 2010.
Ministro DIAS TOFFOLI” (destaquei)

Assim,  em  cumprimento  ao  decidido  no  Recurso
Extraordinário  acima  citado,  determino  que  permaneçam  os  autos  na
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Diretoria Judiciária até julgamento final da controvérsia pelo STF.

Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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