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Resumo: PRESCRIÇÃO. Incidência sobre a pretensão de direito material. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Sujeição às regras de prescrição da pretensão de direito material que
se anseia executar. STF 150. TEORIA DA ACTIO NATA. Aplicação que abrange a prescrição da
pretensão executória. Momento em que nasce o poder de execução. DIES A QUO. Trânsito em
julgado da sentença condenatória. PRESCRIÇÃO E DIREITO INTERTEMPORAL. CC 203 § 3.º IV
(regra especial). Vigência imediata. LICC 6.º: Quando lei nova estabelece prazo especial para
prescrição, anteriormente regulamentada por regra geral, o novo prazo passa a correr a partir da
vigência da lei nova.
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1. Consulta

ITAÚ-UNIBANCO S.A. (doravante denominado simplesmente “ITAÚ” ou “Consulente”), por
intermédio de seu ilustre advogado, o Doutor Luiz Eduardo Caram-Garcia, honra-nos com a presente
consulta, na qual nos indaga sobre a prescrição da pretensão executória da sentença exarada na
Ação Civil Pública n. 38765/98, que versa sobre as diferenças de correção monetária não creditadas
em aplicações em cadernetas de poupança. Indaga-nos, ainda, sobre qual o diploma legal a ser
aplicado no caso em tela, a fim de definir o dies a quo bem como o termo ad quem da aludida
prescrição.

Para tanto, o Consulente encaminhou-nos cópias das principais peças da referida “Ação Civil
Pública”, movida pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - APADECO [doravante
denominada apenas “APADECO”], em que figura como réu o Banco do Estado do Paraná S.A. -
Banestado, posteriormente adquirido pelo Consulente, incluindo, entre outras, petição inicial,
contestação, sentença condenatória, apelação interposta pelo Banco, acórdão do TJPR que julgou a
apelação, Recurso Especial interposto pelo Banco, decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial, agravo de instrumento contra decisão denegatória de Recurso Especial, decisão do STJ
que negou seguimento ao recurso, agravo regimental interposto nos autos do agravo de instrumento,
decisão do STJ que negou seguimento ao agravo regimental e a certidão de trânsito em julgado da
decisão denegatória proferida no agravo regimental (fls. 367 dos autos do agravo n. 437663).

Encaminharam, ainda, cópias de algumas das milhares de ações de execução e de cumprimento de
sentença que lhe moveram os poupadores, que passaram a pleitear a execução da sentença
exarada nos autos da ação civil pública.

A ação civil pública foi proposta objetivando a cobrança de diferenças de atualização monetária em
contas poupança, decorrentes do advento de Planos Econômicos editados pelo Governo Federal,
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