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INT
O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI,
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADPF nº 165

ALEXANDRE BERTHE PINTO, advogado devidamente inscrito
na OAB/SP 215.287, vem, mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência, reiterando manifestações anteriores, informar e requerer
o quanto segue:

r: 2

1. O presente feito foi distribuído há mais de uma
década, em 05/03/2009, e objetiva questionar a legalidade dos planos
econômicos reconhecidos com Plano Bresser, Verão, Collor I e Collor
II.

pre

sso

po

2. Durante a declinada década, sustentações orais foram
realizadas,
há
no
feito
manifestação
de
inúmeros
órgãos
governamentais, Ministério Público, entidades de Defesa dos
Consumidores, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
entidades representativas dos bancos e dezenas de pedidos formulados
por advogados diversos.

Im

3. Sob o ponto jurídico, a matéria em debate não é nova,
muito pelo contrário, especialmente quanto aos Planos Bresser e Verão
é possível encontrar histórico de algumas centenas de decisões
proferidas pela Corte, todas reconhecendo o direito dos poupadores
ao recebimento dos expurgos inflacionários. Como consequência, e não
__________________________________________________________________________
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O

poderia ser diferente, sob o crivo exclusivamente jurídico, data
venia, NÃO HÁ uma única tese jurídica em discussão no feito que já
não tenha sido analisada e refletido na manutenção do direito dos
poupadores.
4. Em outra seara, considerando a inquestionável
importância da causa, há décadas se tenta criar um cenário econômico
irreal e ilusório, sob a singela justificativa de que, caso o
Judiciário apenas, e tão somente, mantenha seu histórico de decisão
JURÍDICA sobre o assunto, isso poderia refletir em um risco sistêmico
ao país.
5. Data venia, contudo, tais arguições lançadas ao esmo
jamais foram e nunca serão concretizadas, pois, o sistema bancário
brasileiro é extremamente sólido, os valores questionáveis estão
provisionados há anos e, principalmente, pelo notório conhecimento
publico de que os bancos brasileiros auferem lucro astronômicos.

pre

sso

po

r: 2

6. O ora exposto, inclusive, foi alvo de análise pelo
banco Credit Suisse que em 07/02/2014 divulgou “Relatório de Análise”
sobre os bancos brasileiros “GOSTE OU NÃO, nós gostamos dos bancos
brasileiros” (gn-anexo) em que avaliou todos os cenários possíveis
sobre as ações dos planos econômicos sob o ponto de vista financeiro
e jurídico, destacando-se inclusive como os Ministros já se
pronunciaram sobre o tema:

Im

7.
No declinado relatório, foi ventilado inclusive
análise financeira sobre as ações comercializadas em bolsa de valores
dos ativos bancários, vindo a concluir que, ainda que considerado o
pior cenário, investir nos bancos brasileiros seria rentável,
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Av. Adolfo Pinheiro, 1029 – CJ 133 – Torre Sul – CEP: 04733-200 – Santo Amaro – São Paulo – SP.
Telefones: +55 11 5093-2572 / 11 5093 – 5896 – WhatsApp +55 11 94335-8334
E-mail: contato@alexandreberthe.com.br – www.alexandreberthe.com.br

Página 2 de 4

_________________________________________________________________________________________________________________________

INT
O

elencando inclusive 05 razões para demonstrar que o cenário
assustador criado pelos bancos não faziam, como não faz, e jamais
fará sentido – “Cinco razões do porquê R$150bilhões não faz sentido”.
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8.
Desse modo, considerando que o assunto, que deveria
ser exclusivamente jurídico, adentrou no âmbito político/financeiro,
desde então e por fatores diversos a Corte deixou de findar a
questão, ora prorrogando as decisões, ora suspendendo feitos
interligados ao presente recurso e, recentemente, com a decisão que
suspendeu os processos em razão do acordo homologado, ainda que para
os poupadores individuais estivéssemos diante de uma faculdade.
9.
Destarte, sem qualquer demagogia ou anseio de
ofuscar a realidade, até porque números não permitem interpretação
diversa, SE analisarmos com imparcialidade a evolução das ações
bancárias dos 05 principais bancos brasileiros desde 2009 até o
presente momento, somando-se aos lucros obtidos no período estaremos
diante de uma conclusão financeira de que tais lucros superam R$ 500
bilhões, ou seja, há valor mais do que suficiente para pagar todos
os poupadores e considerando-se o pior cenário possível.
10. Em outra seara, ainda que de 2009 até os dias atuais
o Brasil tenha ido do auge ao fundo do poço na questão econômica,
os bancos, sempre eles, tiveram uma curva ascendente de lucro,
comprovando que ficaram imunes as variações que afetaram os
poupadores brasileiros, simples mortais!

po

r: 2

11. Outrossim,
o
discutível
acordo
homologado,
confeccionado as escuras, com participação restrita, impôs a
condicional de que sua adesão é obrigatória aos poupadores
beneficiados de alguma forma das ações coletivas inicialmente
apresentadas por entidades que os representam, porém, até porque não
poderia ser diferente, tornando a adesão faculdade aos poupadores
individuais.

Im

pre

sso

12. Entretanto, o declinado acordo, por motivos alheios,
mas, acredita-se que principalmente pelo valor apresentado, cerca de
60% a 80% inferior do que os bancos pagaram em ações encerradas ou
em acordos que firmavam até a suspensão, não atingiu o número
esperado de adesão.
13. Assim, data venia, é alarmante que as vésperas do
prazo de findar os 24 meses para sua adesão, existam matérias
jornalísticas informando que a baixa adesão é decorrente da não
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localização de advogados, de poupadores, da ausência de maiores
esclarecimentos e outras situações, mas, sem jamais abordar a única
certeza, qual seja, a baixa adesão do acordo é fruto do quão baixo
é o valor apresentado, se comparado com a própria realidade validada
por decisões judiciais já transitadas em julgado.
14. E, ao avaliar o andamento do assunto, não será
surpreendente que venha existir nos próximos dias o pedido de
prorrogação de acordo com fundamentos opostos aos reais, situação
que refletirá em mais prejuízos aos poupadores individuais, que pelos
motivos mais diversos, mas em razão do livre arbítrio que possuem,
não desejam aderir ao avençado e almejam o natural, que nada mais é
do julgamento do assunto por parte da Corte.
15. Não obstante, mister registrar que, se estivéssemos
diante de um acordo mais justo e equitativo para os poupadores
individuais, aí sim, a adesão seria gigantesca. E um acordo
equitativo visando um acordo justo é simples de ser feito, bastaria
multiplicarmos o valor apresentado pelos bancos com base nos cálculos
existentes no acordo homologado por 5,9767, resultando em um valor
plenamente aceitável em razão das inúmeras variável e que manteria
a equidade das partes e aumentaria de forma substancial as adesões,
e aí sim poderia sim alcançar o resultado desejado.
16. Porém, lamentavelmente, a bem da realidade é que para
os poupadores individuais não há mesa de negociação, por conseguinte,
tais autores preferem aguardar a decisão final da Corte.

r: 2

Posto isso, o que se requer, é apenas, e tão somente
que o feito seja pautado o mais breve possível, ofertando aos
poupadores brasileiros uma decisão judicial, que se aguarda há mais
de uma década.

po

Termos em que, pela inclusão em pauta de julgamento.

sso

Pede-se deferimento.

Im

pre

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Alexandre Berthe Pinto
OAB/SP 215.287
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EXMO. SR. DR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI RELATOR DA ARGÜIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 165 (2009/23244) PLENO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABRACON
–
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DO
CONSUMIDOR, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, integrante do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor na forma do artigo 105, do CODECON, inscrita no
CNPJ sob o no 02.068.284/0001-83, com endereço na Avenida Nilo Peçanha no50, Grupo
218/parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.020-906, vem, por seu advogado, nos autos do
processo em epigrafe em que figura como argüinte CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO
SISTEMA FINANCEIRO - CONSIF, dizer para ao final requerer o quanto se segue:

Ao que nos parece, não há exemplo mais clássico de desrespeito à
duração razoável do processo, do que a ADPF 165; são centenas de pedidos de PAUTA e
informações nos autos; juízo das mais diversas comarcas, e POUPADORES à beira da
morte assim requerendo, se tornou coisa comum, tendo o Tribunal adotado uma postura de
indiferença.

sso

Cuidou-se até agora em preservar os BANCOS que alegam quebra do
sistema; como se sua ruína justificasse que a Justiça deixasse de sentenciar; se o cidadão
tivesse tal benesse, nenhuma execução patrocinada pelos BANCOS teria prosseguimento, já
que é de conhecimento notório que no Brasil pratica-se a a_g_i_o_t_a_g_e_m legal; afinal,
o IOF pago nestas operações, irriga a máquina e amordaça o sistema; numa caricatura,
Themis dá uma gravata no POUPADOR na praça dos Três Poderes enquanto os BANCOS
riem de se esbaldar.

Im
pre

Não é retórica! Prova disto, é o ACORDO aqui entabulado, que por
prever 80% de deságio, naufragou; o POUPADOR preferiu ir para o tudo ou nada; a ele
(acordo) a ABRACON aderiu, é verdade; o fez, todavia, constrangida pelo STJ, que
surpreendentemente fixara tese de que as ACP’s não gozariam do mesmo prazo prescricional
que os consumidores (REsp 1.070.896/SC) ao argumento de que o prazo seria o da Ação
Popular, que sequer serve à defesa do consumidor.

www.abracon.org.br | Av. Nilo Peçanha no 50, Grupo 218, Centro, 1
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.020.906, abracon@abracon.org.br

INT
O

po
r: 2
74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:03 E
:14 BE
RT
HE
P

No curso do ACORDO, os BANCOS inovaram, e intentaram refrear
todas as execuções, inclusive àquelas assoalhadas em sentença já passada em julgado; num
primeiro momento, em razão de despachos desencontrados em causas de repercussão geral, o
conseguiram; depois de muito burburinho, desfez-se a confusão; o prejuízo aos
jurisdicionados foi grande, mas o Tribunal como dito alhures, está indiferente aos
POPADORES, mas inclina-se a ouvir qualquer sussurro dos BANCOS.

Fevereiro de 2020 marca o fim para a adesão ao ACORDO; é chegado
o momento de julgar; esta relatoria, que até aqui tem seu nome associado à um sem número
de decisões dignas de finos méritos, não pode sucumbir à pressão dos BANCOS, e deixar
que 2020 termine sem PAUTAR o julgamento; ainda que tal tarefa caiba ao Presidente, esta
relatoria deve deixar evidente nos autos, mediante comunicação oficial, que assim requerera
ao Presidente da Corte, desincumbindo-se do ônus de ‘engavetador’; sim Excelência, apesar
de não concordarmos e afirmarmos o contrário, o que se escuta nos corredores da Justiça, é
que o Supremo não irá julgar a causa!

Posto isso, tendo como escudo a duração razoável do processo, sejam
ou não pertinentes as alegações aqui lançadas, requer-se a V.Exa., a adoção das práticas de
estilo para assegurar aos POUPADORES DE TODO O BRASIL, a entrega de uma prestação
jurisdicional equânime e eficiente, requerendo à Presidência se digne PAUTAR a ADPF/165
o quanto antes!
Aos POUPADORES tutela já!
Termos em que,
Pede deferimento.

Im
pre

sso

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020.

www.abracon.org.br | Av. Nilo Peçanha no 50, Grupo 218, Centro, 2
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.020.906, abracon@abracon.org.br
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INT
O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO
LEWANDOWSKI, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATOR DA
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
(ADPF Nº 165-09)

"AMICUS CURIAE"
Repercussão Geral
ADPF 00165 / RE nº 631363; 632212; 591797

ASSOCIAÇÃO

CIVIL

SOS

CONSUMIDORES,

entidade civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.305/0001-62, com sede
na Avenida do Café, nº 130, CJ. 106, CEP: 04311-000, Vila Guarani, São Paulo-SP,
devidamente admitida na qualidade de amicus curiae nos autos dos Recurso
Extraordinários 631363 e 632212, em decisão de 15/02/2012, por seu advogado e
bastante procurador infra-assinado, vem, sempre mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência e este Egrégio Supremo Tribunal Federal, expor e requerer o quanto segue:
Preambularmente,

certo

que

o

amicus

curiae

ora

sso

peticionário é terceiro admitido no processo sem ostentar posição subjetiva relativa às
partes, assim como a FEBRAPO que sequer foi admitida como “amigo da corte” na

Im
pre

ADPF 165 ou nos REs., contudo, é detentora de subsídios instrutórios e jurídicos de
absoluta relevância para o caso, além de tratar-se de julgamento que tramita pelo rito da
repercussão geral, o que garante legitimidade à peticionaria, inclusive para interpor
recursos, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC

1

Nestes termos, afiança-se que a peticionária sim representa

INT
O

os interesses de milhares de Autores, especialmente de Ações Individuais, que aguardam
o deslinde da causa. Milhares de poupadores que não se curvaram ao deságio superior à
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80% (oitenta por cento) oferecido pelas casas bancárias. Milhares de octogenários que
que guardam um suspiro de esperança no Judiciário Brasileiro.

Se a adesão ao acordo foi pífia, é porque insignificante foram

os valores propostos pelas casas bancárias, as quais, enquanto isso, continuam a
experimentar enriquecimentos teratológicos, que qualificam o Brasil como um paraíso
da atividade bancária no mundo.

Ora, decorridos dois anos, vinte e quatro meses, do início do

prazo para a adesão, decorridos os sem número de propagandas veiculados nas mais
importantes mídias televisivas, radiofônicas, impressas e digitais, o que certamente
custos milhões de reais às instituições financeiras e ao Estado, decorrido a criação de
um portal de adesão, amplamente divulgado, decorridos todas as formas de facilitação
à adesão ao acordo, como instalação de CEJUSCs e outros centros de conciliação, como
massivo envio de correspondências físicas e digitais e ligações telefônicas aos
advogados e aos próprios poupadores, como, até mesmo, a viabilização de adesão ao
acordo fora das instalações do portal eletrônico, e ainda assim pífia foi a adesão, só nos
resta concluir que aqueles que não aderiram ao acordo até agora é porque não querem
se curvar ao zombador valor oferecido.

Com efeito, apesar deste hercúleo esforço, conclui-se que a

sso

prorrogação do acordo não garantirá mais adesões, mas somente servirá como ofensa ao
Princípio da Efetividade e Celeridade Processual, esculpidos no Art. 5º, LXXVIII, da

Im
pre

Constituição Federal, que preleciona que as atividades processuais devem atender às
expectativas das partes num lapso temporal adequado e útil para elas, leia-se,
utilidade, a resposta desta Suprema Corte antes que sucumbam à morte,
CELERIDADE ASSOCIADA A IDEIA DE GARANTIR AO JURISDICIONADO
O ACESSO A UM PROCESSO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS.

2

Grifa-se, representa-se os interesses de milhares de

INT
O

poupadores que tiveram seu mais lídimo direito deixado indefinidamente para
traz, na esperança até que lhes colha logo a Morte (muitos, a ela já sucumbiram),
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os senhores octogenários, vítimas incontestáveis destes usurários, as casas
bancárias, que por elas foram tungados em suas economias, por certo reservadas
a uma aposentadoria não tangente à mendicância, os quais clamam por JUSTIÇA!
Termos em que,

Pede deferimento, pautando-se para julgamento a ADPF

165/09 e a Repercussão Geral que lhe representa, por ser medida e definição que se
aguarda há trinta anos.

São Paulo para Brasília, 14 de fevereiro de 2020.

Im
pre

sso

Danilo Gonçalves Montemurro
OAB/SP nº 216.155

3

CASTILHO & QUEIROZ
SENHOR

MINISTRO

RICARDO
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DIGNÍSSIMO MINISTRO RELATOR DA ADPF 165

LEWANDOWSKI,

INT
O

EXCELENTÍSSIMA

ADPF nº 165

PATRÍCIA CASTILHO, brasileira, solteira, advogada, portadora
da OAB/SP nº 378.673, representante do escritório Castilho & Queiroz com sede na
Av. República nº 802, Centro, Marília/SP, representante legal de vários poupadores
em ações de cobrança de planos econômicos, vem, mui respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, expor e requerer na forma do 138 do Código de Processo Civil,
o quanto segue:

A peticionante, atua desde 2015, defendendo e resguardando os
interesses dos consumidores em Juízo, patrocinando ações ordinárias de cobrança
das diferenças dos planos econômicos em face das entidades bancárias e seus

r: 2

sucessores.

po

No decorrer das ações foi proposto pela Febraban a ADPF 165,

que em conjunto com o presente recurso 591.797, mais o de relatório do Ministro

sso

Gilmar Mendes, de nº 632.212, estão afetados sob a égide do recurso repetitivo

Im

pre

desde 2010, aguardando um julgamento definitivo por esta Suprema Corte.

1
Av. República nº 802, Centro, Marília/SP
Fone (14) 996310-0505
Fone (14) 98206-6651

CASTILHO & QUEIROZ
No decorrer, do trâmite do feito, foi feito um “TERMO
COMPOSIÇÃO”, assinado entre a FEBRABAN e FEBRAPO, com a participação dos

INT
O

bancos signatários através de intermediação da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,
com a ideia de colocar um fim da lide e diminuir o custo para as entidades bancárias,
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sendo que os poupadores que tivessem interesse para a adesão do acordo, o
poderiam fazer pelo prazo de 2 anos.

Agora, eis próximo do fim do prazo instituído pelas partes,
verificou-se que a adesão foi muito baixa, apesar de várias manobras das entidades
bancárias tanto judicias, tanto extrajudicias, onde praticamente assediaram
diariamente os nossos clientes para aderirem ao acordo, o mesmo mostrou-se
totalmente inútil, muito provavelmente pelo valor pífio oferecido.

Entretanto, mesmo com o fim próximo do prazo, os bancos veem
de forma sorrateira, agora assediando os clientes dizendo que o prazo será
estendido, com isto tentam tornar o acordo de facultativo em obrigatório.

Soma-se a isto, que nos últimos três trimestres, os bancos tiveram
lucros estratosféricos, que já pagariam o valor de 8 vezes da presente ação,
conforme cálculo da PGR, os bancos tiveram o lucro de 21,87 bilhões aplicando a
de

forma

r: 2

correção

errada

na

conta

poupança

de

cada

cliente.

Assim, o que se pugna com a presente manifestação, que não

pre

sso

economicos

po

https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/pgr-erra-419-bilhoes-calculo-planos-

seja acolhido por parte dessas supostas entidades, QUE NÃO REPRESENTAM AS

Im

PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NAS AÇÕES, uma prorrogação ou
novação do acordo.
2
Av. República nº 802, Centro, Marília/SP
Fone (14) 996310-0505
Fone (14) 98206-6651

CASTILHO & QUEIROZ

INT
O

Afinal, os envolvidos nos processos, estão a mais de dez anos
aguardando o julgamento definitivo da presente ação e do tema em destaque, fica
claro o grande provérbio do ilustre jurista Rui Barbosa, que dizia: “ JUSTIÇA TARDIA
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NADA MAIS É QUE JUSTIÇA INSTITUCIONALIZADA”

Cabe expor, que a pressente petição é juntada nos demais que
homologaram o acordo, a decisão RE 631363, RE 632.212 (arquivo 225) de relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, REs591.797 e 626.307, (arquivo 318), hoje de relatoria
da Ministra Cármem Lúcia e na ADPF 165, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Marília/SP, 05 de março de 2020.
PATRÍCIA CASTILHO

Im

pre

sso

po
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OAB/SP 378.673

3
Av. República nº 802, Centro, Marília/SP
Fone (14) 996310-0505
Fone (14) 98206-6651
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DR. RICARDO LEWANDOWSKI - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

A 53ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – ITU/SP, por seu
presidente abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, vem, com o
devido respeito, à presença de Vossa Excelência, seja como amicus curiae e ou atendendo a
função institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, na defesa das garantias e direitos
individuais do cidadão num Estado Democrático de Direito, manifestar sobre a proposta de
adendo no chamado “acordo do planos econômicos e expurgos da poupança”, conforme segue:
Em breve cognição sumária, é de observar que, além do pedido de prorrogação da
possibildade de adesão ao citado acordo para os próximos 5 anos, a mantenção do
sobrestamento dos processos que tratam do objeto também é arguida, mesmo nas ditas ações
ordinárias, ou seja, nas ações individuais, aquelas que não possuem qualquer vinculação com

r: 2

entidades associativas.

Fato é Excelência, que esta intituição-peticionária não contesta e não condena as

po

tratativas para o acordo, no entanto, refuta categoricamente que a suspensão atinja os

sso

poupadores que optaram por ações indivuduais e não tem ou tiveram qualquer

pre

representatividade no acordo em questão, muito menos nas tratativas.
Manter o sobrestamento das ações individuais, sob o fundandamento de atender a

Im

adesão no acordo proposto, é não só descaracterizar o instituto e a natureza jurídica da
repercussão geral e o sobrestamento do feito, mas também negar ao jurisdicionado a prestação
jurisdicional, garantida pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV.

Rua Piauí, n° 128, Bairro Brasil – Cep: 13.301-440 – Tel (11) 4013-4417 e 4022-7935

INT
O

Assim, esta peticionária requer, sugere e espera, uma vez homologado o adendo de
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prorrogação do prazo para acordo e consequente suspensão dos processos, seus efeitos não
sejam lançados as ações ordinárias-individuais, sob pena de afrontar o artigo constitucional supra
citado.

Por fim, há de lembrar que as ações individuais já estão sobrestadas a mais de
1(uma) década, razão pela qual, não existindo motivo técnico-juridico para a suspensão, já que
se trata de tema pacificado, deve ser determinado a desafetação do tema e o devido
prosseguimento, tudo em nome da garantia da prestação jurisdicional ao cidadão, a maior
autoridade no Estado Democrático de Direito.

Nestes termos, pede deferimento.

Im

pre

sso

po

r: 2

RODRIGO B. TAROSSI
Presidente da 53ª Subseção da OAB – Itu/SP

Rua Piauí, n° 128, Bairro Brasil – Cep: 13.301-440 – Tel (11) 4013-4417 e 4022-7935
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI,
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Por qual motivo o coeficiente das ações
coletivas do Plano Verão é majorado de
4,09818 para até 11,0 e nos processos
individuais continua sendo imutável?
Qual é o desejo de impor tamanha
discriminação e prejuízo aos poupadores
individuais e seus patronos?
Por qual motivo, nova negociação é sem
que
os
advogados
dos
poupadores
individuais participem?

ADPF nº 165

ALEXANDRE BERTHE PINTO, advogado devidamente inscrito
na OAB/SP 215.287, vem, mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência, reiterando manifestações anteriores, informar e requerer
o quanto segue:

po

r: 2

1. O peticionário, conforme diversas manifestações anteriores,
reitera que a presente manifestação é focada exclusivamente
para os poupadores individuais e que a presente manifestação
é uma garantia Constitucional ao advogado.

Im

pre

sso

2. Outrossim, em 11.02.2020 o subscritor peticionou alertando que
tratativas estavam em andamento, NOVAMENTE, sem a participação
de ao menos UM representante dos poupadores individuais, que
somam milhares de ações. Qual o motivo de novamente existir
tratativas
excluindo
os
representantes
dos
poupadores
individuais?
3. Outrossim, ainda que recentemente todos os grandes meios de
imprensa do Brasil tenham noticiado que os Bancos foram pedir

__________________________________________________________________________
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ajuda da OAB1, que expos abertamente o encontro em seu portal
eletrônico, por qual motivo o declinado órgão, que é parte no
feito foi excluído e/ou não participou do novo aditamento?
Ora, sabe-se da importância da OAB para a garantia dos
princípios constitucionais, e, mesmo assim, sequer sua
chancela foi requerida? Qual o objetivo em tal ato?
4. Ora, por qual motivo o aditamento do acordo eleva em
aproximadamente 300% o coeficiente base de atualização para os
poupadores beneficiados de ações coletivas e submete os
poupadores
individuais
a
situação
extremamente
discriminatória,
que poderá
ser homologada pela mais
importante Corte Jurídica do País?

po

r: 2

5. A comprovação do extermino e da forma discriminada em que os
poupadores individuais são tratados está comprovada, vejamos:

Im

pre

sso

“... o valor será calculado multiplicando-se o saldo base usado
para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base
da conta em janeiro de 1989) pelo fator 11,00 e sobre o
resultado haverá a aplicação dos redutores previstos na
cláusula 7.2.2...(gn)

1

https://www.oab.org.br/noticia/57811/oab-recebe-representantes-da-agu-caixa-e-banco-central-para-discutiracordo-dos-planos-economicos - Acesso 13.03.2020 - 08:42h
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“... o valor será calculado multiplicando-se o saldo base usado
para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base
da conta em janeiro de 1989) pelo fator 10,6 e sobre o resultado
haverá a aplicação dos redutores previstos na cláusula
7.2.2...(gn)
6. A declinada condicional permite extrair duas certezas, a
primeira é a certeza de que os bancos possuem folego mais do
que suficiente para pagar o que já provisionaram há décadas,
tanto que majoraram o coeficiente de 4,09818 para 11, ou seja,
quase 300% a mais do acordo inaugural. E, a outra, é a
comprovação inequívoca de que o acordo não é realizado visando
uma equidade esperada, há patente comprovação de tratamento
desigual entre os poupadores individuais e os beneficiários
das ações coletivas, encabeçada por parte que assina o próprio
acordo.

sso

po

r: 2

7. Veja, o acordo assinado em 2018, prevê o seguinte índice de
correção para o Plano Verão 4,098182:

pre

8. Porém, o aditamento eleva de 4,09818 para 11 o coeficiente em
benefício APENAS das ações coletivas em prejuízo total aos
poupadores individuais.

Im

9. Certamente, os poupadores individuais SE fossem beneficiados
com o aumento de aproximadamente 300% da proposta inicial
2

https://www.pagamentodapoupanca.com.br/
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outrora avençada, já teriam aderido ao acordo. Mas, não,
novamente os poupadores individuais são prejudicados e não há
um ÚNICO OUVIDO disposto a ouvir suas vozes.
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10.
Além disso, para que o acordo seja realizado, o advogado
precisa pagar por isso, vejamos:

“... Esses honorários serão adicionais aos valores apurados
para os poupadores, nos termos do ACORDO e do ADITIVO. Deste
percentual, 5% (cinco por cento) dos honorários serão cedidos
à FEBRAPO pelo advogado patrono da causa, tendo em conta o
trabalho realizado durante as negociações deste ADITIVO...”
(gn)

sso

po

r: 2

11.
O ADITIVO penaliza absurdamente o advogado que há décadas
atuou com lisura, investiu tempo e esperança e agora, ainda
que venha desejar aderir ao acordo TERÁ QUE PAGAR, diminuindo
seus honorários.

pre

12.
Sim, há comprovação de que o advogado terá que ceder parte
da sua remuneração, ou seja, se não quiser ceder os honorários
NÃO terá direito acordo e o poupador não receberá nenhum valor.

Im

13.
A situação condicional, é muito semelhante à venda casada
questionável em tantos processos.
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14.
O ADITIVO ainda cria um COMITE DE GOVERNANÇA, e, como desde
sempre ocorre, não há participação de nenhum advogado dos
poupadores individuais, vejamos:

15.
Outrossim, o acordo não é tão bom como se deseja expor,
pois, existirá necessidade de “CONVENCER OS ADVOGADOS” para
que exista sua adesão, vejamos:

16.
Ora, fosse o ACORDO tão bom quanto é “vendido” não seria
necessário nenhum convencimento, mas, apenas esclarecimento.
17.
Reitera, fosse concedido também aos poupadores individuais
para o PLANO VERÃO o mesmo coeficiente de 11,0 ao invés de
4,09818 não seria necessário convencer nenhum advogado, pois,
grande parte dos advogados dos poupadores fariam a adesão.

po

r: 2

18.
Posto isso, comprova-se que o aditivo ao acordo apenas
exteriorizou textualmente como os poupadores individuais estão
sendo discriminados.

pre

sso

19.
Destarte, súplica pela revogação imediata da suspensão do
presente feito, possibilitando com isso que o acordo seja
habilitado apenas por quem desejar, sem que isso continue
prejudicando os poupadores individuais, no âmbito temporal e
financeiro.

Im

20.
Sem prejuízo do exposto, caso seja o real interesse em
buscar uma modulação justa, igualitária e imparcial, que seja
convocada audiência pública ou que exista uma mesa de modulação
__________________________________________________________________________
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com regras análogas, com a participação da OAB/SP, Ministério
Público e representantes dos POUPADORES individuais.

Termos em que,
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21.
Por fim, requer seja intimado o Ministério Público e Ordem
dos Advogados do Brasil para que apresentem as manifestações
cabíveis.

Pede-se deferimento.

São Paulo, 13 de março de 2020.

Im

pre

sso

po

r: 2

Alexandre Berthe Pinto
OAB/SP 215.287
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI,
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Não Homologação – Obrigatoriedade de
Prévia Oitiva da OAB e MP.

ADPF nº 165

ALEXANDRE BERTHE PINTO, advogado devidamente inscrito
na OAB/SP 215.287, vem, mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência, reiterando manifestações anteriores, informar e requerer
o quanto segue:
1. Conforme manifestação anterior, o peticionário
situações relevantes, dentre as quais:

ventilou

a) Discriminação entre os poupadores beneficiários das ações
individuais e coletivas quanto ao coeficiente utilizado para
cálculos do Plano Verão;
b) Obrigatoriedade de o advogado do poupador ter que PAGAR
(ceder) parte de seus honorários para parte que figura no
acordo, sob pena da sua não concretização;

po

r: 2

c) Comprovação de que, novamente, nenhum representante dos
poupadores individuais e/ou OAB participaram do aditivo.

“Associações que representam poupador podem receber
até R$ 600 milhões1”(anexo)

Im

pre

sso

2. O jornal O Estado de São Paulo outrora publicou matéria de
relevante importância sobre o assunto e assim registrou:

1

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,associacoes-que-representam-poupador-podem-receber-ate-r-600milhoes,70002378898
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3. Os comprovantes do rosto do CNPJ em anexo, indicam que a
matéria jornalística, ao menos quanto ao CNPJ indica estarmos
diante de uma situação que, data venia, precisa ser analisada,
até mesmo para resguardo da imagem de cada uma das renomadas
Associações.
4. O Mundo e o Brasil foram impactados em razão da Pandemia do
COVID-19, por conseguinte, um assunto de tamanha relevância
quanto o abordado, por prudência e cautela, deve ser avaliado
quando do término de todas as medidas restritivas que foram
implantadas no país e Judiciário.
5. Posto isso, considerando a conjuntura de tudo que há nos autos,
necessário seja suspensa a homologação do aditivo até que finde
a pandemia e requer que sua apreciação ocorra APENAS após a
manifestação da OAB e MP, sem prejuízo da designação de
audiência pública, para que a Corte possa modular eventual
decisão SEM que os direitos dos poupadores individuais e de
seus advogados sejam afetados e/ou tratados com discriminação.
Termos em que,

Pede-se deferimento.

São Paulo, 19 de março de 2020.

Im

pre

sso

po

r: 2

Alexandre Berthe Pinto
OAB/SP 215.287
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
MINISTRO RELATOR DA ADPF 165

ADPF 165

RAFAEL DE ALMEIDA PACHECO, brasileiro, solteiro, advogado,

inscrito na OAB/SP sob o nº 315.112, com domicilio profissional na Rua Sete de
Setembro, nº. 602, Centro, Limeira/SP, CEP 13480-151, representante legal de
centenas de poupadores em ações de cobrança de planos econômicos, vem,
mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, como terceiro interessado,
expor e requerer na forma do 138 do Código de Processo Civil, o quanto segue:

O

peticionante,

atua

desde

2015,

defendendo

e

resguardando os interesses dos consumidores em Juízo, patrocinando ações
ordinárias de cobrança das diferenças dos planos econômicos em face das

sso

entidades bancárias e seus sucessores.

No decorrer das ações foi proposto pela Febraban a ADPF

Im
pre

165, que em conjunto com o presente recurso 626.307, mais o de relatório do
Ministro Gilmar Mendes, de nº 632.212, estão afetados sob a égide do recurso
repetitivo desde 2010, aguardando um julgamento definitivo por esta Suprema
Corte.

No decorrer, do trâmite do feito, foi elaborado um “TERMO

INT
O

COMPOSIÇÃO”, assinado entre a FEBRABAN e FEBRAPO, com a participação dos
bancos signatários através de intermediação da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,

po
r: 2
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com a ideia de colocar um fim da lide e diminuir o custo para as entidades
bancárias, sendo que os poupadores que tivessem interesse para a adesão do
acordo, o poderiam fazer pelo prazo de 2 anos.

Agora, eis próximo do fim do prazo instituído pelas partes,
verificou-se que a adesão foi muito baixa, apesar de várias manobras das
entidades bancárias tanto judicias, tanto extrajudicias, onde praticamente
assediaram diariamente os nossos clientes para aderirem ao acordo, o mesmo
mostrou-se totalmente inútil, muito provavelmente pelo valor pífio oferecido.

Ademais, Para as ações civis públicas não transitadas em

julgadas, o aditivo insiste na extinção da ação coletiva correspondente, por
transação (art. 487, III “b” do CPC) mediante pagamento aos que iniciaram
cumprimento provisório da sentença coletiva até 11/12/2017 (ampliando o prazo
do Acordo inicial que era até 31/12/2016, condicionado os efeitos da petição
conjunta ao trânsito em julgado da decisão de homologação do nela disposto
pelo juízo competente, violando o artigo 17 da ACP, bem como a mensagem de
veto do artigo 333 do novo CP, deveu-se por estar previsto em legislação esparsa
e para que não houvesse conversão de ações individuais sendo convertidas em
ação coletiva sem critérios, com isto homenageou-se a questão de resguardar

sso

melhor o consumidor e todos os legitimados para proporem ACP, para verem
melhor resguardado o direito dos seus substituídos, mensagem de veto que
no

Im
pre

consta

site

do

senado

federal:

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/17/novo-codigo-deprocesso-civil-recebe-sete-vetos, bem como os julgamento do RE 573.232 e
612.043, perante este Supremo Tribunal.

Além disso, o acordo e o Aditivo violam o princípio da

INT
O

indisponibilidade e obrigatoriedade da demanda coletiva, impedindo de forma
velada a assunção do polo ativo das demandas coletivas não transitadas (art.

po
r: 2
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5.º, §3º da LACP c/c art. 82, I do CDC)

Os

bancos

zombam

do

Judiciário,

restringindo

direitos

disponíveis, sem que a prescrição do direito de ação esteja aberta (Tema 515/STJ
- REsp 1.273.643/PR, Corte Especial), bem como todo o digesto e microssistema
de defesa do consumidor em Juízo, orientação está firme deste preclaro tribunal.

Entretanto, mesmo com o fim próximo do prazo, os bancos

veem de forma sorrateira, agora assediando os clientes dizendo que o prazo será
estendido, com isto tentam tornar o acordo de facultativo em obrigatório.

Soma-se a isto, que nos últimos três trimestres, os bancos

tiveram lucros estratosféricos, que já pagariam o valor de 8 vezes da presente
ação, conforme cálculo da PGR, os bancos tiveram o lucro de 21,87 bilhões
aplicando a correção de forma errada na conta poupança de cada cliente.
https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/pgr-erra-419-bilhoes-calculo-planoseconomicos

Assim, o que se pugna com a presente manifestação, que

não seja acolhido por parte dessas supostas entidades, QUE NÃO REPRESENTAM

Im
pre

do acordo.

sso

AS PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NAS AÇÕES, um prorrogamento ou novação

Afinal, os envolvidos nos processos, estão a mais de dez anos

aguardando o julgamento definitivo da presente ação e do tema em destaque,
fica claro o grande provérbio do ilustre jurista Rui Barbosa, que dizia: “JUSTIÇA
TARDIA NADA MAIS É QUE JUSTIÇA INSTITUCIONALIZADA”.

Dessa forma, pugna pela não homologação do acordo, que

INT
O

em muito prejudicará a todos os envolvidos em especial os poupadores, com a
designação de audiência pública, para oitiva das partes envolvidas em especial
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advogado de poupadores, bem como a intimação dos órgãos de defesa do
consumidor como IDC e o MPCON, AASP, OAB Federal e ao Ministério Público
Federal.

Cabe expor, que a pressente petição é juntada nos demais

que homologaram o acordo, a decisão RE 631363, RE 632.212 (arquivo 225) de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, REs591.797 e 626.307, (arquivo 318), hoje de
relatoria da Ministra Cármem Lúcia e na ADPF 165, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Limeira, 20 de março de 2020.

Im
pre

sso

Rafael de Almeida Pacheco
OAB/SP nº 315.112

RICARDO
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INT
O

EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
DOUTOR
MINISTRO
LEWANDOWSKI, DIGNO RELATOR DA ADPF Nº 165

MARIO KRIEGER NETO, brasileiro, casado, advogado
regularmente inscrito na OAB/PR sob o nº 42.335, com escritório profissional na cidade de
Curitiba/PR, vem, com o devido respeito e acatamento, à presença de Vossa Excelência, com
fulcro no artigo 119 e seguintes, do CPC/15, na qualidade de terceiro interessado, expor e ao
final requerer o que se segue:
Em que pesem as inúmeras petições protocolizadas junto a
ADPF nº 165, necessário se faz algumas considerações acerca do aditivo contratual realizado
entre a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), com a participação dos bancos
signatários, e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), assinado no último dia
12.03.2020.
O objetivo principal do aditivo contratual é tentar por fim, mais
uma vez, a milhares de demandas judiciais em que poupadores – e seus espólios – promoveram
ações em busca de lhes serem restituídos os indevidos e ilegais expurgos inflacionários havidos
entre 30 e 33 anos atrás, quando das edições dos chamados Planos Econômicos Bresser, Verão
e Collor I e II , tanto em ações ordinárias de cobrança quanto em execuções individuais da
sentenças prolatadas em Ações Civis Públicas que condenaram as instituições financeiras à
devolução de aludidos valores referentes as perdas das correções monetárias.

Im
pre

sso

Todavia, a CONSIF (Confederação Nacional do Sistema
Financeiro) aforou perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), sendo esta autuada sob o nº 165, tendo
como relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e que, somada aos Recursos Extraordinários
nºs 631.363 e 632.212, sob as relatorias do Ministro Gilmar Mendes, e 591.797 e 626.307, estes
tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, os quatro afetados nos termos da repercussão
geral, têm feito, pelas suspensões impostas, aos poupadores aguardarem em penúria os
julgamentos definitivos destas matérias perante esta Suprema Corte por já longos 11 anos.

INT
O

Não é preciso dizer que muitos poupadores já amargavam um
prejuízo financeiro e emocional há mais de 30 anos por não reaverem o que tinham investido
na poupança nos idos de 1987 a 1991 e que, com as suspensões nos processos acima citados,
ceifam qualquer expectativa de direito de um dia reaverem os referidos valores.
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Desse modo, foi celebrado o Instrumento de Acordo Coletivo
com representantes dos poupadores, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- IDEC
e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, bem como outras entidades
representativas, e representando os bancos, a Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN
e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, contando com a mediação da
AGU, para, através da adesão voluntária, colocar fim célere, amigável a macro-lide e tentar
reduzir o número de processos individuais e coletivos que se encontram em trâmite nos
diversos órgãos judiciários versando sobre a mesma matéria.
Malgrado referido acordo não atender às expectativas dos
poupadores, posto que a metodologia escolhida e os valores propostos passam a significar
perdas equânimes em cada processo, é também sabido que passou a ter movimento
jurisprudencial desfavorável aos poupadores, notadamente no tocante aos cálculos de
liquidação, razão pela qual, ao final, a composição da macro-lide acabou sendo a única saída
possível às partes, dadas as incertezas no que tange à resolução final dos méritos postos, bem
como à espera que isso ainda demandaria. Portanto, o acordo representou avanço real.
Assim, o aditivo contratual ao acordo anteriormente
homologado por esta Suprema Corte, protocolizado no dia 12.03.2020, amplia o prazo para
que os poupadores possam fazer a habilitação à transação, bem como estende a abrangência
do acordo, que agora beneficia exequentes de títulos/bancos antes excluídos do entendimento,
demandantes contra bancos abrangidos pelo PROER, os que ajuizaram demandas no ano de
2017, bem como aqueles que pleiteiam correções do Plano Collor I. Ou seja, o aditivo
contratual abrangeu a totalidade das situações antes preteridas, o que o faz de fato encerrar a
macro-lide.

Im
pre

sso

Diante do exposto, o ora peticionante requer a Vossa
Excelência, com a devida vênia, que se digne a homologar o aditivo contratual
protocolizado no dia 12.02.2020, tendo em vista que a adesão ao acordo é voluntária, para,
assim, poder beneficiar seus clientes, em sua maioria idosos (os ainda vivos) ou os herdeiros e
sucessores do que morreram enquanto aguardavam justiça, que em todos estes anos amargam
as dores dos prejuízos pecuniários que sofreram, para não falar da angustiante espera por
justiça, já quase substituída pelo temor de que esta não se fizesse, além de proporcionar um
estímulo para a economia, ainda mais em tempos de covid 19.
Por fim, a presente petição é também juntada nos demais feitos
em que o aditivo contratual deverá ser homologado, quais sejam, os RE’s 631.363 e 632.212,
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Nestes termos,
Pede deferimento,

INT
O

de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e os RE’s 591.797 e 626.307, hoje sob a relatoria da
Ministra Cármen Lúcia.

Curitiba, 19 de março de 2020.

Im
pre

sso

MARIO KRIEGER NETO
OAB/PR 42.335

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

MINISTRO

RICARDO
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EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

INT
O

LEWANDOWSKI MINISTRO RELATOR DA ADPF 165 DO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO

DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF - 165

EDMO JOÃO GELA, brasileiro, casado, advogado,

inscrito na OAB-SP sob nº 17.811, e MARIA CELESTE RAMALHO
DE AZEVEDO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob nº
63.654,

representantes

do

escritório

EDMO

JOÃO

GELA

ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito na OAB-SP sob nº, com sede na
Avenida Adolfo Pinheiro, nº 1.000, conjunto 22, Santo Amaro, São PauloSP, CEP - 04734-904, representante legal de diversos poupadores em ações

r: 2

de cobrança de planos econômicos, vem, à presença de Vossa Excelência,

po

como terceiros interessados, expor e requerer na forma do 138 do Código

pre

sso

de Processo Civil, o quanto segue:
O peticionante, atua desde 1989, defendendo e

Im

resguardando os interesses de consumidores em Juízo, patrocinando ações
ordinárias de cobrança das diferenças dos planos econômicos em face das
entidades bancárias e seus sucessores.

No decorrer das ações foi proposto pela Febraban a

INT
O

ADPF 165, que em conjunto com o presente recurso 626.307, mais o de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de nº 632.212, estão afetados sob a
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égide do recurso repetitivo desde o ano de 2010, aguardando um
julgamento definitivo por esta Suprema Corte.

Durante o trâmite do presente feito, foi estabelecido

entre a FEBRABAN e FEBRAPO, com a participação de diversos bancos
signatários e através de intermediação da ADVOCACIA GERAL DA
UNIÃO um “TERMO de COMPOSIÇÃO”, visando encerrar a lide,
reduzindo de forma muito conveniente os custos para as entidades
bancárias, sendo que os poupadores que tivessem interesse em aderir ao
acordo poderiam fazê-lo até dois anos após a homologação por este Egrégio
Tribunal, o que aconteceu em meados de fevereiro de 2018.
Pois bem, agora, eis que próximo do fim do prazo

instituído naquela composição, verificou-se que a adesão foi muito
abaixo do pretendido, mesmo após a inserção de diversas campanhas
publicitárias, manobras judicias, e assédio diuturno aos poupadores

r: 2

para adesão ao acordo, que bravamente resistiram, por conta do valor

sso

po

pífio oferecido.

Sabendo que o tempo não lhes socorria, os envolvidos

pre

no indigitado acordo, que são todos (siglas, instituições, etc.) menos os

Im

poupadores, reais e únicos prejudicados com os planos econômicos
desastrosos, mais uma vez sem qualquer representatividade e sem qualquer
consulta pública nesse sentido, formularam as escondidas um “termo
aditivo”, visando uma composição global.

É indispensável citar alguns aspectos previstos no

INT
O

referido termo aditivo, como por exemplo para as ações civis públicas não
transitadas em julgadas, em que se insiste pela extinção da ação coletiva
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correspondente, por transação (art. 487, III “b” do CPC) e mediante
pagamento apenas e tão somente aos que iniciaram cumprimento provisório
da sentença coletiva até 11/12/2017, condicionado os efeitos da petição
conjunta ao trânsito em julgado da decisão de homologação do nela
disposto pelo juízo competente, violando o disposto no artigo 17, da
7.347/1985, ACP, bem como a mensagem de que o veto ao artigo 333, do
Código de Processo Civil, deveu-se por estar previsto em legislação esparsa
e para que não houvesse conversão de ações individuais em ações coletivas
sem critérios, com isto homenageou-se a questão de resguardar melhor o
consumidor e todos os legitimados para proporem ações de caráter coletivo.
Exa., com a devida vênia, o Ardo e o respectivo Aditivo

violam o princípio da indisponibilidade e obrigatoriedade da demanda
coletiva, impedindo de forma velada a assunção do polo ativo das
demandas coletivas não transitadas em julgado (art. 5.º, §3º da LACP c/c

As instituições financeiras, que no último exercício

po

r: 2

art. 82, I do CDC).

sso

lucraram mais de 100 bilhões de reais, zombam do Poder Judiciário,
tentando restringir direitos disponíveis, sem que a prescrição do direito de

pre

ação esteja aberta (Tema 515/STJ - REsp 1.273.643/PR, Corte Especial),

Im

bem como todo o digesto e microssistema de defesa do consumidor em
Juízo, orientação firme deste preclaro Tribunal.

Mesmo com o fim próximo do prazo, os bancos, de

INT
O

forma sorrateira, agora assediando diretamente os poupadores mal
informando que o prazo será estendido, tentando tornar o acordo de
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facultativo em obrigatório.

Apenas para fins de ilustração, apenas nos últimos três

trimestres os bancos tiveram lucros capazes de efetuar o pagamento de 8
vezes o valor da presente ação, e, conforme cálculo da própria Procuradoria
Geral da República, os bancos tiveram lucro de 21,87 bilhões de reais com
os valores expurgados das cadernetas de poupança.

Assim, Exa., o que se pretende com a presente

manifestação é que não sejam acolhidos os pedidos formulados por
supostas entidades de defesa do consumidor para homologação do
indigitado termo aditivo, já que em primeira análise nem mesmo
REPRESENTAM AS PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE
NAS AÇÕES.

Diga-se, os diretamente envolvidos neste processo,

r: 2

estão há mais de dez anos aguardando o julgamento definitivo da presente

po

demanda e do tema em destaque, sem uma previsão de quando isso ocorrerá

sso

o que torna importante a citação do Ilustre Jurista Rui Barbosa, que dizia:
“JUSTIÇA

TARDIA

NADA

Im

pre

INSTITUCIONALIZADA”.

MAIS

É

QUE

INJUSTIÇA

Dessa forma, pugnam pela não homologação do acordo,

INT
O

que em muito prejudicará a todos os envolvidos em especial os poupadores,
até que seja designada audiência pública para os fins a que se determina,
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especialmente para o debate de todos os aspectos descritos, bem sejam
intimados os órgãos de defesa do consumidor como IDC e o MPCON, a
AASP, a OAB Federal e o Ministério Público Federal.

Cabe expor, que a presente petição é juntada nos demais

que homologaram o acordo, a decisão RE 631363, RE 632.212 (arquivo
225) de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, REs591.797 e 626.307,
(arquivo 318), hoje de relatoria da Ministra Cármem Lúcia e na ADPF 165,
de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Im

pre

sso

po

r: 2

São Paulo, 23 de março de 2020.

___________________
EDMO JOÃO GELA
OAB-SP nº 17.811
____________________________
Mª CELESTE R. DE AZEVEDO
OAB-SP nº 63.654

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

ADFP 165
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DIGNÍSSIMO MINISTRO RELATOR DA ADPF 165

LEWANDOWSKI,

INT
O

EXCELENTÍSSIMA

ERIK CHRISTENSSON, brasileiro, casado, advogado,

regularmente inscritos nos quadros da OAB/SP sob o nº 182.845, com escritório
à Rua Pref.Estelita Ribas, 94, Joanópolis – S.P., cep 12.980-000, representante
legal de vários poupadores em ações de cobrança de planos econômicos, vem,
mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, como terceiro
interessado, expor e requerer na forma do 138 do Código de Processo Civil, o
quanto segue:

PRELIMINARMENTE:

po

r: 2

Nulidade Dos “Representantes” dos poupadores no Acordo.

- Frente Brasileira Pelos Poupadores - FEBRAPO - Associação Civil - Sede

sso

Av. Pacaembu, 1.785, São Paulo - SP. Foi fundada apenas em 12/05/2016 e
será, no referido acordo, o maior beneficiário financeiro, excetuando-se os

pre

Bancos. Segue link da matéria veiculada no portal Terra, datada de 30 de junho

Im

de 2018 em que as Associações abaixo descritas embolsarão aproximadamente
600 milhões de reais
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associacoes-que-representam-poupador-podem-receber-ate-r-600milhoes,7834031c20e3d3b562810d671c07b38fermsjxqu.html ).

Como se isso não bastasse para macular o referido acordo, vale

frisar que a FEBRAPO tem sede no mesmo endereço do escritório do Dr.
Estevam Nogueira Pegoraro, o que em princípio não é ilegal, mas não tem
representatividade alguma perante os poupadores (reais interessados e
prejudicados).

- ABRACON - Associação Brasileira do Consumidor - A situação de seu
CNPJ é INAPTA desde 28/03/2019, não havendo qualquer referência sobre sua
sede ou seus Associados. Insta salientar, por oportuno, que em matéria da Folha

r: 2

de São Paulo datada de 30/05/2004 a referida Associação já era apontada
naquela oportunidade como Associação de gaveta utilizada por advogado para

po

captação

irregular

de

clientes.

Link

Im

pre

sso

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3005200411.htm

da

matéria
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- ACADECO - Associação Catarinense de Defesa do Consumidor - Está
BAIXADA desde 09/02/2015 por omissão contumaz. PASMEM, uma
Associação que assina um acordo de tal magnitude (número de ações e valores
envolvidos) tem seu CNPJ baixado a mais de 5 anos e quer se travestir de
representante de poupador.

- ADEC - Associação para a Defesa dos Direitos Civis e do Consumidor - A
Situação de seu CNPJ é INAPTA desde 04/09/2018, em busca na internet não
há qualquer referência sobre sua sede, contato ou como ser um de seus
Associados.

r: 2

- ADOCOM - Associação das Donas de Casa e dos Consumidores e da
Cidadania - SC - Aparentemente é uma Associação ativa e apta, sediada na

po

cidade de Tubarão - SC (cidade com pouco mais de 100 mil habitantes),
também é de se estranhar a referida Associação compondo como “parte” do

pre

sso

referido acordo.

- AUSFAR - Associação de Defesa dos Usuários do Sistema Financeiro de

Im

Americana e Região - Aparentemente é uma Associação ativa e apta, sediada
na cidade de Americana. Pesquisando mais a fundo não se encontra mais
qualquer elemento da referida Associação (Presidente, secretário, Associado),
NADA! Verifica-se, unicamente, que é uma Associação sem qualquer

representatividade, possuindo apenas 03 (três) processo em tramite perante o

https://www.google.com/maps/place/R.+Vital+Brasil,+88+-

INT
O

TJSP e um perante o TRF3, ademais, em consulta ao Google Street View

+Jardim+Girassol,+Americana+-+SP,+13465-600/@-22.7417691,-

47.3363365,3a,37.5y,13.48h,86.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQtJb6AF4amO59G
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_pjLrvWg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94c89bcdfda11539:0x1a6a30a83
30aeb75!8m2!3d-22.74165!4d-47.336309 não há qualquer elemento que
demonstre que lá funcione qualquer Associação.

- IBDCI - Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão - Aparentemente também é
uma Associação ativa e apta. Entretanto há divergência entre o endereço
constante na ficha cadastral do CNPJ e o endereço indicado no Acordo.
Coincidentemente, o endereço indicado na ficha cadastral do CNPJ da IBDCI é
o mesmo pertencente ao Escritório de Advocacia Johnson Sade & Advogados
Associados (CNPJ 03.684.374/0001-61).

- PROJUST - Instituto Pro Justiça Tributária - Está BAIXADA desde 30/10/2019
por Extinção por Liquidação Voluntária, ou seja, foi extinta por vontade de
seus administradores, entretanto está constando como parte no referido acordo
e, ainda, outorgando procuração ao Presidente da FEBRAPO.

- VIRTUS - Instituto Virtus de Cooperação, Desenvolvimento e Cidadania - Mais
uma “Associação” que aparenta atividade e aptidão para entabular acordo de
grande vulto se não fosse sediada em município de aproximadamente 91 mil
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habitantes, que por si só demonstra não haver qualquer representatividade como
se espera para um acordo tão vultuoso e o que mais chamou a atenção foi o

po

fato de funcionar no endereço indicado a sede do Sindicato dos

sso

Trabalhadores e Trabalhadores na Agricultura Familiar de Francisco
Beltrão (CNPJ 77.814.978/0001-11), e, conforme imagem do Google Street
https://www.google.com/maps/place/Av.+Gen.+Os%C3%B3rio,+214+-

pre

View

+Cango,+Francisco+Beltr%C3%A3o+-+PR,+85604-240/@-26.0707147,-

Im

53.054974,3a,30y,250.37h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr7Hdwb4TMHRd9qtIZLc
Stg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94f072c8cb43b5e5:0xa9ed4a246ec207
75!8m2!3d-26.0707321!4d-53.055019 somente a menção do Sindicato na
fachada, não fazendo qualquer menção ao Instituto Virtus.

Portanto, estão faltando com a verdade, ludibriando o

Com

todo

o

exposto

lhes

INT
O

Judiciário, os poupadores e a grande maioria dos advogados!

pergunto:

Qual

a
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representatividade dessas entidades? Por que o IDEC (quem realmente
beneficiou os poupadores com as ACPs) não será o grande beneficiário e
sim a FEBRAPO? Por que atuar para suspender as ações, visto que o
acordo dever ser facultativo?

É certo que em um endereço pode haver diversas

personalidades jurídicas, entretanto o que chama a atenção é o fato de que 80%
das Associações que assinaram o acordo ou estão irregulares ou são de fachada
visto que não atuam de fato como Associação/Instituto.

Acordo onde há imposição de vontade apenas de um

lado não é acordo!

Não resta qualquer dúvida sobre o interesse financeiro

escuso por trás de tanta “bondade” na prorrogação do acordo entabulado.
Acordo este, entabulado por Associações findas, de “gaveta” e sem qualquer
representatividade. Vale destacar, ainda que, o que realmente esvaziou o acordo
anterior foi a falta de clareza, o interesse de um grupo muito pequeno em
detrimento a tantos advogados e seus clientes que se viram injustiçados, sendo

r: 2

sua prorrogação, nos termos apresentados, uma total afronta e desrespeito à

Por todo o exposto, requer em sede de preliminar o

sso

po

justiça.

sobrestamento do referido acordo face aos grandes indícios de fraude acima

pre

apontados.

Im

QUANTO AO MÉRITO DO ACORDO

O

peticionante,

atua

desde

2010,

defendendo

e

resguardando os interesses dos consumidores em Juízo, patrocinando ações

ordinárias de cobrança das diferenças dos planos econômicos em face das

INT
O

entidades bancárias e seus sucessores.

No decorrer das ações foi proposto pela Febraban a ADPF
165, que em conjunto com o presente recurso 626.307, mais o de relatório do
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Ministro Gilmar Mendes, de nº 632.212, estão afetados sob a égide do recurso
repetitivo desde 2010, aguardando um julgamento definitivo por esta Suprema
Corte.

No decorrer, do trâmite do feito, foi feito um “TERMO

COMPOSIÇÃO”, assinado entre a FEBRABAN e 10 (dez) Entidades
representando os poupadores, com a participação dos bancos signatários
através de intermediação da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, com a ideia de
colocar um fim da lide e diminuir o custo para as entidades bancárias, sendo que
os poupadores que tivessem interesse para a adesão do acordo, o poderiam
fazer pelo prazo de 2 anos.

Agora, findo o prazo instituído pelas partes, verificou-se que

a adesão foi muito baixa, apesar de várias manobras das entidades bancárias
tanto judicias, quanto extrajudiciais, onde praticamente assediaram diariamente
os nossos clientes para aderirem ao acordo, o mesmo mostrou-se totalmente

Ademais, Para as ações civis públicas não transitadas

po

r: 2

inútil, muito provavelmente pelo valor pífio oferecido.

em julgadas, o aditivo insiste na extinção da ação coletiva correspondente, por

sso

transação (art. 487, III “b” do CPC) mediante pagamento aos que iniciaram
cumprimento provisório da sentença coletiva até 11/12/2017 (ampliando o prazo

pre

do Acordo inicial que era até 31/12/2016, condicionado os efeitos da petição

Im

conjunta ao trânsito em julgado da decisão de homologação do nela disposto
pelo juízo competente, violando o artigo 17 da ACP, bem como a mensagem de
veto do artigo 333 do novo CP, deveu-se por estar previsto em legislação
esparsa e para que não houvesse conversão de ações individuais sendo

convertidas em ação coletiva sem critérios, com isto homenageou-se a
questão de resguardar melhor o consumidor e todos os legitimados para

INT
O

proporem ACP, para verem melhor resguardado o direito dos seus
substituídos, mensagem de veto que consta no site do senado federal
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/17/novo-codigo-de-
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processo-civil-recebe-sete-vetos, bem como os julgamento do RE 573.232 e
612.043, perante este Supremo Tribunal.

Além disso, o acordo e o Aditivo violam o princípio da

indisponibilidade e obrigatoriedade da demanda coletiva, impedindo de forma
velada a assunção do polo ativo das demandas coletivas não transitadas (art.
5.º, §3º da LACP c/c art. 82, I do CDC)

Os bancos zombam do Judiciário, restringindo direitos

disponíveis, sem que a prescrição do direito de ação esteja aberta (Tema
515/STJ - REsp 1.273.643/PR, Corte Especial), bem como todo o digesto e
microssistema de defesa do consumidor em Juízo, orientação está firme deste
preclaro tribunal.

Entretanto, mesmo com o fim do prazo, os bancos veem de

forma sorrateira, agora assediando os clientes dizendo que o prazo será
estendido, com isto tentam tornar o acordo de facultativo em obrigatório.

Soma-se a isto, que nos últimos três trimestres, os bancos

r: 2

tiveram lucros estratosféricos, que já pagariam o valor de 8 vezes da presente
ação, conforme cálculo da PGR, os bancos tiveram o lucro de 21,87 bilhões

po

aplicando a correção de forma errada na conta poupança de cada cliente.

sso

https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/pgr-erra-419-bilhoes-calculo-planos-

pre

economicos

Assim, o que se pugna com a presente manifestação, que

Im

não seja acolhido por parte dessas supostas entidades, QUE NÃO
REPRESENTAM AS PARTES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NAS AÇÕES,
um prorrogamento ou novação do acordo.

INT
O

Afinal, os envolvidos nos processos, estão a mais de dez
anos aguardando o julgamento definitivo da presente ação e do tema em
destaque, fica claro o grande provérbio do ilustre jurista Rui Barbosa, que dizia:
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“ JUSTIÇA TARDIA NADA MAIS É QUE INJUSTIÇA INSTITUCIONALIZADA”

Dessa forma, pugna pela não homologação do acordo, que

em muito prejudicará a todos os envolvidos em especial os poupadores, com a
designação de audiência pública, para oitiva das partes envolvidas em especial
advogado de poupadores, bem como a intimação dos órgãos de defesa do
consumidor como IDC e o MPCON, AASP, OAB Federal e ao Ministério Público
Federal.

Cabe expor, que a pressente petição é juntada nos demais

que homologaram o acordo, a decisão RE 631363, RE 632.212 (arquivo 225) de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, REs591.797 e 626.307, (arquivo 318), hoje
de relatoria da Ministra Cármem Lúcia e na ADPF 165, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski.

Nestes Termos,

Im

pre

sso

po

r: 2

Pede deferimento

São Paulo, 23 de março de 2020.

Erik Christensson
OAB/SP nº 257.629

INT
O

TRIBUNAL FEDERAL.

ADPF n.º 165
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI DO EGRÉGIO SUPREMO

JOÃO RODRIGO STINGHEN ALVARENGA, brasileiro, casado, inscrito
na OAB/PR sob n.º 31.845, com endereço profissional na Avenida Vicente
Machado, n.º 551, Centro, CEP 80.420-010, Fone: (41) 3018-9020, CuritibaPR – e-mail: jrsalvarenga@hotmail.com, na qualidade de interessado direto
na causa, cuja legitimação se faz em razão das centenas de feitos que
patrocina

para

poupadores

inflacionários

das

que

cadernetas

pleiteiam

de

as

poupança,

correções

comparece

dos

expurgos

perante

Vossa

Excelência para se manifestar contrariamente à prorrogação do acordo
proposto pela FEBRABAN e demais entidades, nos termos que abaixo seguem:
O presente feito, como outros quatro processos similares que
há anos tramitam perante esse Pretório Excelso, versa sobre a conhecida e

r: 2

infindável disputa entre bancos e poupadores na questão dos expurgos

po

inflacionários ocasionados pelos planos econômicos governamentais editados
nas décadas de 80 e 90.

sso

Depois de anos de suspensão, bancos e poupadores, mediados

pre

pela Advocacia Geral da União entabularam acordo, cujo mesmo também, por
apego à síntese, dispensa maiores apresentações. Dita avença, devidamente

Im

homologada por este Supremo Tribunal Federal, previu data certa para seu
término, com a promessa de que, findando o prazo previsto para adesão
voluntária à composição, haveria finalmente a apreciação e julgamento dos
feitos nesta r. Casa.
Agora, como nova tentativa de eternizar o não julgamento do
tema

perante

este

STF,

os

bancos

e

as

entidades

envolvidas

que

Avenida Vicente Machado, n.º 551  Centro  CEP 80.420-010  Curitiba  Paraná  Fone (41) 3018-9020
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legitimamente não me representa, nem a meus clientes poupadores, propõem

74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:00 E
:41 BE
RT
HE
P

prorrogação de longo prazo e cláusulas que se sobrepõem aos mais basilares
princípios do direito, tais como a razoável duração do processo, isonomia,
lealdade processual e imutabilidade da coisa julgada, este para os casos
que se derivam de ações coletivas transitadas em julgado.

Nova suspensão não mais se sustenta e não encontra qualquer
justificativa para a não apreciação daquilo que em outra oportunidade já
foi nominado de “o maior episódio de litigiosidade repetitiva de nossa
história”.

A presente manifestação não possui o escopo de debater acerto,
erro ou qualquer outra consequência advinda do acordo que, diga-se de
passagem, infelizmente não alcançou o fim almejado, e não alcançará, ante
as notícias de baixa adesão dos jurisdicionados detentores do direito. O
que se busca é simplesmente lançar novas luzes sobre a necessidade premente
do julgamento do tema nesta Corte Constitucional que, dado o tempo de
inércia, já começa a infringir a própria Lei Maior na qual se tem o dever
de

guarda.

A

ilegitimidade

prorrogação
absoluta

das

do

acordo

partes

não

deve

signatárias,

ser

bem

homologada

como

pela

por
total

inviabilidade das cláusulas ali lançadas.

Em face do narrado e demonstrado, é a presente para requerer

r: 2

a atenção devida para seja acolhida a sua manifestação, como anteriormente
fundamentado, uma vez que a não homologação ou, ao menos, A NÃO SUSPENSÃO
TODOS

OS

PROCESSOS

po

DE

EM

ÂMBITO

NACIONAL,

é

medida

de

imperiosa

sso

irretorquível JUSTIÇA!

Im

pre

Termos em que, pede deferimento.

Curitiba, 26 de março de 2020.

JOÃO RODRIGO STINGHEN ALVARENGA – OAB/PR N.º 31.845

Avenida Vicente Machado, n.º 551  Centro  CEP 80.420-010  Curitiba  Paraná  Fone (41) 3018-9020

e

_________________________________________________________________________________________________________________________
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O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI,
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ACORDO JÁ HOMOLOGADO? POR QUEM?
Poupador individual discriminado
Necessidade de manifestação da OAB

ADPF nº 165

–

ALEXANDRE BERTHE PINTO, advogado devidamente inscrito
na OAB/SP 215.287, vem, mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência, reiterando manifestações anteriores, informar e requerer
o quanto segue:
1. Nos moldes das petições anteriores, o peticionário está
alertando sobre a exclusão imotivada e antidemocrática que
atinge todos os poupadores individuais e seus patronos quanto
a elaboração dos termos do Acordo/Aditivo por partes que NÃO
representa tais autores.

po

r: 2

2. Comprovou-se que o Aditivo apresentado impõe prejuízo aos
poupadores individuais, considerando que o coeficiente
utilizado para cálculo do Plano Verão é inferior ao das ações
coletivas, sem qualquer fundamento jurídico ou técnico capaz
de sustentar tamanho prejuízo financeiro a tais poupadores e
seus advogados.

Im

pre

sso

3. Comprovou-se também que, o Aditivo não é facultativo, mas. sim
impositivo, pois, o poupador individual que não aceitar ser
prejudicado terá, no mínimo, a suspensão de seus processos por
mais 05 anos. Além disso, o advogado que atuou também será
obrigado a ceder (pagar) seus honorários para terceiro, que
nunca participou e/ou realizou qualquer ato processual em prol
dessa parte gigantesca de autores que está sendo claramente
discriminado.
__________________________________________________________________________
Av. Adolfo Pinheiro, 1029 – CJ 133 – Torre Sul – CEP: 04733-200 – Santo Amaro – São Paulo – SP.
Telefones: +55 11 5093-2572 / 11 5093 – 5896 – WhatsApp +55 11 94335-8334
E-mail: contato@alexandreberthe.com.br – www.alexandreberthe.com.br
Página 1 de 2

_________________________________________________________________________________________________________________________
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gravosa ainda são os contatos que estão
sem que exista qualquer manifestação jurídica
já estão contatando os poupadores individuais
homologação do aditamento.
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4. E, agora, mais
ocorrendo, pois,
válida os bancos
noticiando sobre

5. Desse modo, reitera-se, ante a comprovada discriminação
causada aos poupadores individuais e seus patronos, somada a
ausência de transparência nas tratativas realizadas, sem que
tenha existido a participação da OAB e/ou dos advogados dos
poupadores individuais e, agora, com a divulgação de que o
aditivo está sendo considerado validado, reitera pela
necessidade de intimação da OAB do Brasil.
6. Sem prejuízo do exposto, requer seja esclarecido se o acordo
foi validado pelo Judiciário e tal informação não foi alvo de
publicação.
7. Por fim, considerando que o acordo não trata as partes com a
equidade dele esperada, requer seja o feito incluído em pauta,
registrando que necessário seja negado também qualquer pedido
de suspensão do feito pelo prazo de 05 anos.
Termos em que,

Pede-se deferimento.

São Paulo, 30 de março de 2020.

Im

pre

sso

po

r: 2

Alexandre Berthe Pinto
OAB/SP 215.287

__________________________________________________________________________
Av. Adolfo Pinheiro, 1029 – CJ 133 – Torre Sul – CEP: 04733-200 – Santo Amaro – São Paulo – SP.
Telefones: +55 11 5093-2572 / 11 5093 – 5896 – WhatsApp +55 11 94335-8334
E-mail: contato@alexandreberthe.com.br – www.alexandreberthe.com.br
Página 2 de 2
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INT
O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO
LEWANDOWSKI, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATOR DA
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
(ADPF Nº 165-09)

"AMICUS CURIAE"
Repercussão Geral
ADPF 00165 / RE nº 631363; 632212; 591797

ASSOCIAÇÃO

CIVIL

SOS

CONSUMIDORES,

entidade civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.305/0001-62, com sede
na Avenida do Café, nº 130, CJ. 106, CEP: 04311-000, Vila Guarani, São Paulo-SP,
devidamente admitida na qualidade de amicus curiae nos autos dos Recurso
Extraordinários 631363 e 632212, em decisão de 15/02/2012, por seu advogado e
bastante procurador infra-assinado, vem, sempre mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência e este Egrégio Supremo Tribunal Federal, expor e requerer o quanto segue:
Por conta da pretensão de renovação do prazo para adesão

ao acordo, por mais cinco (5) anos, sem qualquer possibilidade de discussão de valores

sso

mais razoáveis em face dos valores efetivamente devidos pelas casas bancárias e menos
aviltados, colocando assim indefinidamente para trás a prestação jurisdicional que a

Im
pre

repercussão geral trata, vilipendiando os senhores octogenários poupadores, que
ansiosos aguardam esta Suprema Corte garantir vigência à jurisprudência que há
décadas prevalece, que a Peticionária foi procurada por milhares destes poupadores,
assim como advogados que na matéria atuam e os representam, no sentido de lhes
socorrer contra aquilo que lamentavelmente pretende as instituições bancárias.

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br

1

Não apenas os valores aviltados têm sido objeto de

INT
O

questionamento, mas questões como a legitimidade das associações que subscrevem o
acordo, incluindo o IDEC e a FEBRAPO, mas também foram instados como absurdas
as pretensões daquele pedido de acordo, como, por exemplo, o pagamento de Honorários
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de Sucumbência à uma Pessoa Jurídica, que não é advogado e nem advocacia e, menos
ainda, atuou em cada um dos processos alcançados pelo acordo, em derradeiro
enriquecimento injustificado de uma instituição sem fins lucrativos.

A peticionária, outrossim, renova os termos aduzidos em

petição retro, por ela encabeçada, bem como endossa as sem número de petições que
têm sido apresentadas nestes autos por advogados que, indignados com a injustiça que
se pretendem as casas bancárias, não se calaram in albis.

Acrescenta, contudo, instando atenção ao caos e calamidade

pública que açoitará a economia nacional e mundial. Dizem economistas que a recessão
está comprada e que dias difíceis virão. Na contramão, por outro lado, as casas bancárias
(Brasileiras) continuam a divulgar seus lucros astronômicos e inigualados na atividade
bancária estrangeira. Medidas como diminuição na oferta de crédito são tomadas, ao
invés de diminuição nos juros bancários. É, portanto, hora de se pensar na ajuda
daqueles poucos privilegiados que mais lucraram na história desse país, a atividade
bancária, que podem oferecer um acordo com valores dignos e sem estratagemas
dessa natureza, oportunizando assim injetar dinheiro na economia brasileira e

Nestes termos, afiança-se que a peticionária sim representa

Im
pre

sso

mitigar, certamente, os estragos que virão.

os interesses de milhares de Autores, especialmente de Ações Individuais, que aguardam
o deslinde da causa. Milhares de poupadores que não se curvaram ao deságio superior à
80% (oitenta por cento) oferecido pelas casas bancárias. Milhares de octogenários que
que guardam um suspiro de esperança no Judiciário Brasileiro.

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br
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Se a adesão ao acordo foi pífia, é porque insignificantes

INT
O

foram os valores propostos pelas casas bancárias, as quais, enquanto isso, continuam a
experimentar enriquecimentos teratológicos, que qualificam o Brasil como um paraíso
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da atividade bancária no mundo.

Repisa-se, permissa venia, que mais de 75% dos poupadores

não compareceram a celebrar o acordo. Sendo que os reais motivos podem estar longe
da questão prazo, certamente relacionando-se com à questão do valor, ou de várias
cláusulas do acordo inicial que apresentaram e continuam apresentando interpretações
dúbias, que podem de forma direta ou indireta levar os poupadores a falta de
compreensão sobre se de fato o acordo lhes trará algum benefício.

Assim, essa Associação passa a apontar algumas cláusulas

do acordo que, por força de sua dubiedade, ilegalidade ou inconstitucionalidade,
certamente levaram o cidadão a não referendar o acordo celebrado pelos signatários que
os representam, necessitando, pois, seja DESIGNADA AUDIÊNCIA PÚBLICA, a fim
de que sejam sanadas as seguintes inconstitucionalidades no TERMO ADITIVOS, sob
pena de, em não sendo sanadas, ocorrer, novamente, não somente uma baixa adesão,
mas também uma exclusão de boa parte dos poupadores da proteção legal que se
pretende, no acordo de conferir:

Im
pre

sso

1.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IGUALDADE FACE ÀS LIMITAÇÕES
PROPOSTAS NAS ALÍNEAS “A” DA CLÁUSULA 7.1 E DA ALÍNEA “C” DA
CLÁUSULA 7.2.1.

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br
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O Plano Collor I, de 16 de março de 1990, segundo o próprio

IDEC, teria havido por parte dos bancos a aplicação do BTNF, tanto nos valores
confiscados, quanto em valores que deveriam ter ficado à disposição dos poupadores,
sendo lesados 03 tipos de contas poupança:

1) contas com aniversário entre os dias 16 e 30

2) contas com saldos inferiores a NCZ$ 50.000,00 com aniversário em abril de
1990
3) contas com valores inferiores a NCZ$ 50.000,00 em abril e maio de 1990

Limitar o alcance do acordo única e exclusivamente, às

ações cuja causa de pedir e pedido estão restritos a uma condição subjetiva, é tratar de
maneira desigual, circunstâncias jurídicas, cujo objeto do pedido é igual.
O poupador pode e deve requerer em juízo tudo aquilo que

julgar seu por direito, caberá à justiça limitar o alcance de suas decisões, e não limitar o
objeto do pedido. Várias ações em relação ao Plano Collor I, envolvem em seu pedido
bem mais que a correção pura e simples como alegado no acordo.

sso

Tal limitação se mostra inconstitucional, pois não trata com

isonomia os poupadores lesados pelo Plano Collor I, mesmo que o fator determinante

Im
pre

paro o direito seja a data-base da conta em abril de 1990, contrariando o princípio da
isonomia, previsto no art. 5º, caput da Constituição Federal de 1988:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br
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Pessoas em condições especiais como idosos, portadores de
moléstias graves, tratamentos oncológicos, e algumas outras condições, não poderiam
ter sofrido bloqueio de valores e estes deveriam possuir bem mais que os NCZ$
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50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) desbloqueados e suas contas, e corrigidos
com base no INPC.

2.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IGUALDADE: ALIJAMENTO AOS
POUPADORES INDIVIDUAIS, FALTA DE TRANSPARÊNCIA DOS NOVOS
CÁLCULOS
Não resta claro qual critério técnico foi utilizado no

ADITAMENTO DO

ACORDO

que faz elevar em exatamente em 268,41% o

coeficiente base de atualização para os poupadores beneficiados de ações coletivas e
submete os poupadores individuais a situação extremamente discriminatória, que

Im
pre

sso

poderá ser homologada pela mais importante Corte Jurídica do País.

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br
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“... o valor será calculado multiplicando-se o saldo base
usado para calcular a remuneração paga à época do Plano
(data-base da conta em janeiro de 1989) pelo fator 11,00
e sobre o resultado haverá a aplicação dos redutores
previstos na cláusula 7.2.2...(gn)

“... o valor será calculado multiplicando-se o saldo base
usado para calcular a remuneração paga à época do
Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator
10,6 e sobre o resultado haverá a aplicação dos redutores
previstos na cláusula 7.2.2.. (gn)

A declinada condicional permite extrair duas certezas: A

primeira é a certeza de que os bancos possuem folego mais do que suficiente para pagar
o que já provisionaram há décadas, tanto que majoraram o coeficiente de 4,09818 para
11, ou seja, quase 268,41% a mais sobre o valor do acordo inaugural. E a outra é a
comprovação inequívoca de que o acordo não é realizado visando uma equidade
esperada, porquanto ocorre patente comprovação de tratamento desigual entre os

sso

poupadores individuais e os beneficiários das ações coletivas encabeçada por parte que

Im
pre

assina o próprio acordo.
Veja, concessa venia, o acordo assinado em 2018, prevê o

seguinte índice de correção para o Plano Verão 4,098182:

Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br
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Porém, o aditamento eleva de 4,09818 para 11 o coeficiente

em benefício APENAS das ações coletivas em prejuízo total aos poupadores
individuais. Certamente, os poupadores individuais Se fossem beneficiados com o
aumento de aproximadamente 268,41% da proposta inicial, outrora avençada, já teriam
aderido ao acordo, o que efetivamente não ocorreu.

Verifica-se, desta forma que novamente os poupadores

individuais são prejudicados, porquanto esses novos critérios contrariam o princípio da
isonomia, previsto no art. 5º, caput da Constituição Federal de 1988:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:”

sso

3. DA ILEGALIDADE DA CESSÃO DE PARTE DOS HONORÁRIOS DOS
ADVOGADOS
O art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994 diz

Im
pre

expressamente que os honorários da sucumbência pertencem ao advogado:
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor.”
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Ocorre que consta da cláusula 8.1 do TERMO ADITIVO

INT
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que o advogado terá que abrir mão de parte de seus honorários sucumbenciais.
Ou seja: o advogado vai ter que abrir mão de parte de seus honorários para remunerar
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serviços de terceiros, que não contratou, vejamos:

“... Esses honorários serão adicionais aos valores apurados
para os poupadores, nos termos do ACORDO e do
ADITIVO. Deste percentual, 5% (cinco por cento) dos
honorários serão cedidos à FEBRAPO pelo advogado
patrono da causa, tendo em conta o trabalho realizado
durante as negociações deste ADITIVO...” (gn)

O ADITIVO penaliza absurdamente o advogado que há

décadas atuou com lisura, investiu tempo e esperança e agora, ainda que venha desejar

Im
pre

sso

aderir ao acordo TERÁ QUE PAGAR à FEBRAPO, diminuindo seus honorários.
Neste caso ocorre verdadeira violação ao art. 23 do Estatuto

da Advocacia, porquanto o advogado terá que ceder parte da sua remuneração, ou seja,
se não quiser ceder os honorários NÃO terá direito acordo e o poupador não receberá
nenhum valor.
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Quanto a esse item, há que se chamar o CONSELHO
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FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para que venha
participar do presente feito, a fim de que defenda os interesses dos ADVOGADOS
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quanto à violação do art. 23 do Estatuto da Advocacia.

4. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISPENSABILIDADE DO
ADVOGADO.
O art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994 diz

expressamente que os honorários da sucumbência pertencem ao advogado:
Preleciona o art. 133 da Constituição Federal que:
“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei.”

O ADITIVO ainda cria um COMITE DE GOVERNANÇA,

e, como desde sempre ocorre, não há participação de nenhum advogado dos poupadores

Im
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individuais, vejamos:

Outrossim, o acordo não é tão bom como se deseja expor,

pois, existirá necessidade de “CONVENCER OS ADVOGADOS” para que exista sua
adesão, vejamos:
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Ora, fosse o ACORDO tão bom quanto é “vendido” não

seria necessário nenhum convencimento, mas, apenas esclarecimento.
Reitera,

fosse

concedido

também

aos

poupadores

individuais para o PLANO VERÃO o mesmo coeficiente de 11,0 ao invés de 4,09818
não seria necessário convencer nenhum advogado, pois, grande parte dos advogados dos
poupadores fariam a adesão.

Não se pode excluir desta forma os advogados dos pequenos

poupadores do feito. Há, portanto, que se chamar o CONSELHO FEDERAL DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para que venha participar do presente
feito, a fim de que defenda os interesses dos ADVOGADOS dos poupadores
individuais, que há mais de 20 anos vêm fazendo suas defesas e agora estão sendo
alijados, seja pela minoração de seus honorários, seja pelo seu afastamento do presente
feito.
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5. DA VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, EM
SE TRATANDO DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS.
A pretensão de suspender as ações por 5 anos, como conta

do Termo aditivo apresentado significa impor a celebração do acordo a quem não
tem

interesse nessa modalidade de avença, ferindo o princípio da autonomia de

vontade!
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Além disso, entende a peticionante que o acordo deve ser
e, neste sentido o TERMO ADITIVO

deve

ser

revisto,
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FACULTATIVO,

principalmente no que tange ao pedido de suspensão das Ações de Cumprimento de
Sentença, transitadas em julgado, posto que NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO
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EFETIVA DOS POUPADORES E SEUS ADVOGADOS, e fere o direito adquirido, a
coisa julgada material, a segurança jurídica, PRINCIPALMENTE NOS CASOS DAS
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS TRANSITADAS EM JULGADO, em especial a AÇÃO
CIVIL PÚBLICA Nº 0403263-60.1993.8.26.0053, QUE TRAMITOU PERANTE
A 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO/SP, BEM COMO A AÇÃO
CIVIL PÚBLICA Nº – 1998.01.1.016798-9 - 12ª VC DE BRASÍLIA-DF, conforme
segue abaixo:

O aditivo em sua cláusula NONA , insiste na extinção

da ação coletiva correspondente,
CPC)

por

transação (art.

487,

III

“b”

do

mediante pagamento aos que iniciaram cumprimento provisório da

sentença coletiva até 11/12/2017 (ampliando o prazo do Acordo inicial
que era até 31/12/2016, condicionando os efeitos da petição conjunta ao
trânsito em julgado da decisão de homologação do nela disposto pelo juízo
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sso

competente).
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Saliente-se, inicialmente, que não se olvida a
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possibilidade de as partes transigirem entre si, resolvendo os conflitos
extrajudicialmente, em especial por versar o debate sobre direito patrimonial
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disponível.

De outro vértice, os auto intitulados representantes dos

poupadores, atuantes na defesa dos interesses dos consumidores, juntamente com
os BANCOS, ficaram de requerer a extinção das ações individuais ou coletivas
em que pleiteiam o seu ressarcimento – a ser realizada por meio de homologação
judicial do mencionado acerto –, bem como responsabilizaram-se por habilitaremse em sistema informatizado, a fim de receberem os montantes devidos
As Ações Civis Públicas, em fase de conhecimento,

ainda que seja feita a homologação do Acordo, não formaram título executivo
judicial em favor dos poupadores, sendo importante esclarecer que o ACORDO,
possui uma sistemática própria para a sua efetivação, a ser realizada diretamente
entre as partes envolvidas, mediante o cumprimento de certos requisitos objetivos
e sem a intermediação do Judiciário.

Segundo consta no "anexo operacional" para serem

ressarcidos nos termos do acordo, os poupadores devem requerer a habilitação,
preferencialmente com a assistência de advogado, por sistema eletrônico, com
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preenchimento de formulário e envio de documentos.
O pedido de habilitação é analisado, num primeiro

momento, pela instituição financeira correspondente. Caso esta negue o pleito,
poderá o consumidor requerer o seu reexame pela FEBRAPO (Frente Brasileira
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pelos Poupadores). No caso, porém, de ser mantida a negativa, é aberta ao
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poupador a possibilidade de retomar seu processo.
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Observa-se, portanto, que o cumprimento do ACORDO
é realizado extrajudicialmente, sem a interferência do Poder Judiciário.
Levar em consideração a vontade das partes com base

nos termos avençados, por meio do processo de habilitação acima delineado, e
não perante a esfera judicial.

Ressalte-se, ademais, que o próprio acordo limita sua

abrangência às partes envolvidas e às situações nele descritas, bem como
condiciona qualquer alteração à celebração de aditivo escrito e registrado. Nesse

Im
pre

sso

sentido, citam-se os seguintes itens:

Cláusula Décima Primeira – DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
(...) 11.5. Os efeitos do disposto neste ACORDO restringem-se às suas Partes
e àqueles expressamente beneficiados por seus termos, não podendo ser
invocado ou alegado, por qualquer outro interessado, pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, como fonte de qualquer direito ou obrigação
com relação a qualquer das Partes.
11.6. Qualquer tolerância das partes que venha a ser concedida no curso do
ACORDO não importará em renúncia aos direitos e obrigações dispostas neste
instrumento, prevalecendo o escrito sobre as disposições de vontade não
formalizadas.
11.7 O presente ACORDO não poderá sofrer alteração verbal, só podendo ser
modificado, em qualquer de suas disposições, pela via de termo aditivo a ser
submetido ao registro aqui mencionados, para que tenha validade.
(...) (fl. 526) (grifou-se).

Destarte, acerca disso, prevê expressamente o ajuste,

dentre os seus princípios norteadores, que "as Partes estipulam que nenhum dos
termos e condições deste ACORDO poderá ser visto ou interpretado como
reconhecimento de qualquer posição ou tese jurídica" (Item "e)" da Cláusula
Quarta "Premissas e Fundamentos"
Rua Santo Arcádio, 225 Brooklin São Paulo SP Tel.: 55 11 5093 1237 / 99764 2192
advogados@danilomontemurro.com.br www.danilomontemurro.adv.br

1

INT
O

Cabe destacar também, que, ante a impossibilidade de
adesão ao acordo nacional, as AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, não transitadas em
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Julgado, continuam sendo a única via para a persecução dos interesses dos
poupadores, os quais não podem mais promover demandas individuais, ante o
transcurso do prazo prescricional.

À vista disso, ao contrário do sustentado pelas partes

envolvidas na celebração do presente TERMO ADITIVO, com sua homologação,
os poupadores não conseguiriam buscar seu ressarcimento, pois, além de não
poderem habilitar-se extrajudicialmente para receber os valores nos termos do
ajuste, não poderiam continuar a demandá-lo por meio das AÇÕES COLETIVAS,
que seriam extintas, nem promover demandas individuais com a mesma
finalidade.

Saliente-se, ainda, que, as ações coletivas, por terem

como finalidade a satisfação de direitos supraindividuais (no caso, a reparação
histórica das perdas de diversos poupadores advindas de planos econômicos),
consistem em processos de interesse público, com caráter social, e, por isso,
devem ser analisadas com zelo, de modo a garantir que os interesses da

sso

coletividade por ela abarcada sejam efetivamente respeitados.

Diante do exposto em pese ser dever do JUDICIÁRIO
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incentivar a resolução consensual de conflitos, a homologação do ACORDO e a
consequente extinção dos processos, nestes casos específicos, não consistiria em
medida benéfica aos poupadores.
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Nos casos em tela deveria o Ministério Público assumir
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a titularidade da actio – pois, na hipótese de a parte autora, Associação atuante na
defesa de direitos dos consumidores, desistir sem fundamento ou abandonar a
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demanda coletiva, é necessária a substituição do polo ativo por outro legitimado,
a fim de dar continuidade ao processo.

Isto é o que prescreve o Parágrafo 3º do art. 5º da Lei n.

7.347/85, in verbis:

"Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por
associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado
assumirá a titularidade ativa".

Isto é o que prescreve o Parágrafo 3º do art. 5º da Lei n.

7.347/85, in verbis:

Sobre o tema, explica Fernando da Fonseca Gajardoni
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que:

(...) Pelo princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do
mérito (item 3 do Capitulo 7, v. 34), apregoa-se que, diante do
interesse público primário que norteia o processo coletivo e do
número de pessoas que poderão ser beneficiadas pela demanda,
e´ necessário que as decisões nele proferidas efetivamente
apreciem o conteúdo do conflito, evitando-se, ao máximo, a
prolação de sentenças terminativas (sem apreciação do mérito).
Para o atendimento a este princípio, e´ fundamental que a técnica
processual coletiva permita a flexibilização dos requisitos de
admissibilidade da ação e do processo (pressupostos processuais
e condições da ação) Assim, o que levaria a `extinção sem mérito,
do processo individual não necessariamente terá´ o mesmo efeito
no processo coletivo. Por isto, a falta de capacidade do autor da
ação coletiva, seja por não estar no rol do art. 5º da Lei n.
7.347/85, seja porque, mesmo estando no rol, não representa
adequadamente o interesse ou direito em debate (v.g., o MP na
defesa de direitos individuais patrimoniais, disponíveis e sem
relevância social), não deverá levar a ` extinção do processo,
mas, sim, a ` convocação pelo juiz (edital ou carta) de outros
legitimados ativos (inclusive com representação adequada) para
assunção do polo ativo da ação permitindo-se, com isto, um
pronunciamento de mérito sobre o pedido. (...) Direitos difusos
e coletivos II. Ações coletivas em espécie: ação civil pública,
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Com efeito, requer-se:

INT
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ação popular e mandato de segurança coletivo. Coleção saberes
do direito). São Paulo: Saraiva, 2012. p. 32/33.

1) A juntada da lista de poupadores que, discordando dos

termos da proposta de acordo e, principalmente, da prorrogação da suspensão das ações
individuais, socorrem-se da peticionária para reverberar seus interesses;
2) A não homologação do acordo apresentado, pautando-se

para julgamento a ADPF 165/09 e a Repercussão Geral que lhe representa, por ser
medida e definição que se aguarda há trinta anos;

3) Requer seja oportunizado, por ser medida da mais lídima

justiça e transparência naquilo que cerca o julgamento desta repercussão geral,
AUDIÊNCIA PÚBLICA, para oitiva de todas as partes interessadas em especial pelas
intimação dos órgãos de defesa do consumidor como PROCON, IDC, MPCON, AASP,
OAB Federal e ao Ministério Público Federal e a peticionária, por intermédio do
advogado subscritor desta, na qualidade de amicus curiae que é, e por ser detentora de
informações de estrema relevância ao caso;

4) Em caráter alternativo, requer seja levantada a suspensão

dos processos dos poupadores indicados na lista anexa, para que possam prosseguir com
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a busca de seus direitos pela via adequada.
São Paulo para Brasília, 30 de março de 2020.

Danilo Gonçalves Montemurro
OAB/SP nº 216.155
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, RELATOR DA ARGUIÇÃO
ED-0008/2020
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DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 165.

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, associação civil devidamente
qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus procuradores que esta subscreve,
vem à presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue.
Conforme já noticiado nos presentes autos, as entidades signatárias do
Acordo Coletivo, estabelecido em 11.12.2017, cujo objeto foi a extinção dos processos
relativos aos denominados Planos Econômicos, conhecidos como Bresser, Verão, Collor I

sso

e Collor II, firmaram no dia 11.03.2020 o Aditivo ao aludido Acordo, fixando as condições
necessárias para dar a ele maior efetividade e alcance, de modo a cumprir seu desiderato
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original de alcançar de forma mais ampla possível o encerramento da maior macro-lide
da história do país.
Diante da assinatura do Aditivo e divulgação da notícia nos principais meios

de comunicação, esta Entidade foi informada pelos representantes dos poupadores que a
Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO já teria entregue aos bancos relações de

fl. 2/4
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ED-0008/2020, de 17.04.2020

aproximadamente cem mil poupadores, que já manifestaram interesse em aderir ao
Acordo nos termos do seu Aditivo, os quais poderão receber os valores à vista, após o
mencionados.

po
r: 2
74
94
Em 68
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:05 E
:40 BE
RT
HE
P

devido processamento e constatação da condição de elegível prevista nos instrumentos

Contudo, para que seja possível o processamento de todas essas adesões,
é necessária a homologação do Aditivo ao Acordo Coletivo por esse E. STF, para que
todas as pessoas que façam jus a esses valores possam recebê-los, principalmente nesse
momento delicado decorrente da pandemia do Covid-19.

Ressalte-se que quase a totalidade dos poupadores beneficiados pelo citado
Acordo possuem sessenta anos ou mais, ou seja, estão no grupo de risco da pandemia.
Além disso, esses novos recursos poderão ajudar o País a retomar sua rota
de crescimento e amenizar a provável desaceleração da atividade econômica que virá
pós-pandemia.

Para alcançar o objetivo de atingir o maior número possível de poupadores,
houve expressivo incremento da abrangência do Acordo Coletivo, com a inclusão de
milhares de poupadores que foram excluídos do Acordo original, principalmente aqueles
atingidos pelo Plano Collor I e aqueles que mantinham conta poupança em instituições
financeiras que entraram em crise e foram abrangidas pelo PROER, além da extensão da
data de corte estabelecida para a elegibilidade de poupadores que movem
execuções/cumprimento de decisões coletivas ainda não transitadas em julgado, que
passou a ser a data de assinatura do Acordo Coletivo, ou seja, 11.12.2017, e não mais
31.12.2016.

sso

Foram estabelecidos mecanismos de incentivo às adesões, a saber: i)
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previsão de valores diferenciados de pagamento para quatro ações civis públicas com
decisão condenatória já transitada em julgado na data do Acordo Coletivo, ii) a previsão
de que todos os pagamentos devidos por conta das novas adesões serão realizados em
uma única parcela à vista; iii) o aumento dos honorários de sucumbência devidos de 10%
para 15% em todos os casos, de modo a fomentar o interesse dos advogados em disseminar
o Acordo Coletivo e seu Aditivo e estimular a adesão por seus representados.

fl. 3/4

INT
O

ED-0008/2020, de 17.04.2020

Além disso, foram estabelecidas diversas novas condições operacionais para
complementar a plataforma eletrônica do Portal de Adesões: 1) constituição de mesas de
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negociação com cada um dos bancos aderentes; 2) peticionamento, pelos bancos
aderentes, nos processos movidos por poupadores que satisfaçam às condições de
elegibilidade estabelecidos nos instrumentos; 3) manutenção de mutirões com o Poder
Judiciário; e 4) constituição de comitê de Governança do Acordo, que acompanhará a
implementação desses instrumentos.

Constata-se, portanto, que a extensão do escopo previsto no Aditivo,
contemplando centenas de milhares de novos poupadores que mantinham saldo em
poupança afetado pelos Planos Econômicos não abrangidos pelo Acordo Coletivo original,
e as novas providências operacionais pactuadas, são imprescindíveis para a realização dos
acordos e o efetivo encerramento da macro-lide relacionada aos Planos Econômicos.
E como o prazo anteriormente estabelecido não foi suficiente para
implementar todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número
significativo de poupadores, as partes entabularam que o prazo de prorrogação do Acordo
Coletivo será de 60 (sessenta) meses, a partir da data da homologação de seu Aditivo por
essa C.Corte.

Portanto, o conjunto mencionado de medidas de estímulo à adesão previsto
no Aditivo permite às partes signatárias estimarem que será possível acelerar o ritmo de
adesões e de pagamentos realizados até a presente data.

Cumpre-nos informar que o Aditivo ao Acordo Coletivo foi homologado por
esse Supremo Tribunal Federal, em 07.04.2020, por decisão do Min. Gilmar Mendes - DJe

sso

14.04.2020 - nos autos dos Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212, que tem como
objeto as diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por

Im
pre

alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II.
Nesse sentido, reitera-se o pedido feito por todas as signatárias do Acordo

Coletivo e seu Aditivo, já devidamente protocolado no dia 12 de março de 2020, e requer
a homologação do Aditivo ao Acordo Coletivo, por essa Suprema Corte, nos autos da Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, a fim de que, respeitadas suas

fl. 4/4

INT
O

ED-0008/2020, de 17.04.2020

premissas de adesão, seja observado em todas as instâncias judiciais em que tramitam
ações ou execuções nas quais se discute o objeto ora transacionado, além de possibilitar
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o imediato processamento dos casos, cujos poupadores já manifestaram interesse em
aderir aos aludidos instrumentos, considerando-se, sobretudo, o atual momento do País.

Brasília, 17 de abril de 2020.

ARNOLDO WALD
CONSIF – OAB/DF 1.474 A

Im
pre

sso

ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA
FEBRABAN – OAB/DF 14.533

ANTONIO CARLOS DE TOLEDO NEGRÃO
FEBRABAN – OAB/SP 90.375
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ADPF N.º 165

ANAP

–

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DOS

ADVOGADOS DE POUPADORES, pessoa jurídica de direito privado,
fundada em 27 de dezembro de 2018, devidamente inscrita no

r: 2

CNPJ/MJ sob n.º 34.503.549/0001-10, com sede no Setor Comercial
Sul, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, W3 Sul, Brasília/DF, por seu

po

Presidente Dr. Rubens Alves, comparece perante Vossa Excelência para,

sso

com fulcro no § 2º do art. 6º da Lei 9.882/99¹ e no art. 138 do Código
de Processo Civil1, reiterar o requerimento de seu ingresso no presente

pre

feito na qualidade de amicus curiae, bem como novamente se

Im

manifestar nos termos que abaixo seguem:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou
a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 1
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A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DE
POUPADORES (ANAP), nasceu visando o fortalecimento e união de
todos os advogados que direta ou indiretamente litigam nas mais
diversas causas envolvendo as perdas das cadernetas de poupança
geradas a partir dos planos econômicos das décadas de 80/90. A
associação peticionante possui hoje em seu quadro associativo 157
advogados, os quais representar milhares poupadores litigantes em todo
território nacional, perfazendo considerável montante de recebíveis
devidamente ajuizados em face dos mais diversos bancos requeridos.
Como

se

pode

ver

das dezenas de manifestações

acostadas aos presentes autos nas últimas semanas, há indignação
generalizada das mais diversas bancas de advocacia em todo território
nacional, muitas delas dos advogados filiados à ANAP, dado o tempo de
paralisação dos processos desde a afetação das repercussões gerais

r: 2

realizada pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes do Supremo

po

Tribunal Federal2.

sso

Já se passaram mais de 12 (doze) anos sem julgamento,

sendo o ápice da apatia jurisdicional a homologação do perverso acordo

pre

efetivado entre FEBRAPO e FEBRABAN com a participação da AGU e

Im

outras entidades correlatas, acordo este que chancelou, mediante sua
homologação, fazendo com que os recursos com Repercussão Geral

2 Recursos com Repercussão Geral reconhecida RE nº 626.307 , RE nº 631.363, RE nº632.212 (todos autuados em
16/06/2010) e o RE nº591.797 (autuado em 13/03/2008).
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reconhecida

permanecessem

movimentação.

02

(dois)

anos

sem

qualquer

Neste lapso temporal, muitos dos poupadores autores, os
quais

são

majoritariamente

pessoas

idosas,

faleceram

enquanto

aguardavam o julgamento de suas ações, sem receber uma solução
definitiva pelo Poder Judiciário sobre o direito que buscavam, cuja
nascente se deu por ato ilegal das instituições financeiras iniciados no
ano de 1987, ou seja, 33 (trinta e três) anos da homérica subtração de
valores que se achava que passaria despercebido.

Agora, como nova tentativa de eternizar o não julgamento
do tema perante este Supremo Tribunal Federal, os bancos e as
entidades envolvidas que legitimamente não representam a grande
maioria dos advogados de poupadores, os quais atualmente estão
concentrados na ANAP, propõem prorrogação de longo prazo e

r: 2

cláusulas que se sobrepõem aos mais basilares princípios do direito,
tais como a razoável duração do processo,

isonomia, lealdade

po

processual e imutabilidade da coisa julgada, este último, para os casos

pre

sso

que se derivam de ações coletivas Transitadas em Julgado.
Ora, uma nova suspensão não mais se sustenta, bem

Im

como encontra qualquer justificativa para a não apreciação daquilo que
em outra oportunidade já foi nominado de “o maior episódio de
litigiosidade repetitiva de nossa história”.
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A presente manifestação não possui o escopo de debater
acerto, erro, ou qualquer outra consequência advinda do acordo que,
diga-se de passagem, infelizmente não alcançou o fim almejado, e não
alcançará, ante as notícias de baixa adesão dos jurisdicionados
detentores do direito.

O que se busca é simplesmente lançar novas luzes sobre
a

necessidade

premente

do

julgamento

do

tema

nesta

Corte

Constitucional que, dado o tempo de inércia, já começa a infringir a
própria Lei Maior na qual se tem o dever de guarda. A prorrogação do
acordo não deve ser homologada por ilegitimidade absoluta das partes
signatárias, bem como pela total inviabilidade das cláusulas ali
lançadas.

Por fim, ressalta-se que a ANAP hoje concentra a maioria
de advogados que patrocinam os milhares de ações envolvendo o tema

r: 2

em todo país, e é essa pluralidade de grandes demandantes que
legitima ainda mais a busca pela prestação jurisdicional em comento.

po

São bilhões de reais devidos aos poupadores aguardando a destinação

sso

correta desta Suprema Corte, e na mesma medida que esses mesmos
bilhões, se considerados na posse dos bancos durante mais de 30

pre

(trinta) anos, se tornam ínfimos, caso o consequencialismo ainda exerça

Im

alguma força na análise do caso.
Em face do narrado e demonstrado, é a presente para
requerer novamente o ingresso da ANAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL
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DOS ADVOGADOS DE POUPADORES no feito na qualidade de amicus
curiae, bem assim pela atenção devida para que seja acolhida a sua
manifestação como anteriormente fundamentado, uma vez que a não
homologação ou, ao menos, A NÃO SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL, é medida de imperiosa e
irretorquível JUSTIÇA que se impõe!
Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brasília, 29 de abril de 2020.

RUBENS ALVES

Im

pre

sso

po

r: 2

OAB/SP 181.294
OAB/DF 28.118

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DO
SISTEMA
FINANCEIRO - CONSIF
: ARNOLDO WALD E OUTRO(A/S)
: HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO CONSUMIDOR ABRACON
: MARCUS ALEXANDRE SIQUEIRA MELO
: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA ATIVA
DOS CONSUMIDORES DO BRASIL - APROVAT
: TONY LUIZ RAMOS
: INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
: ANDREA LAZZARINI SALAZAR
: MARCOS VICENTE DIEGUES RODRIGUES
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
: PROCURADOR-GERAL DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL
: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR - APDC
: ILMAR NASCIMENTO GALVÃO
: JORGE OCTÁVIO LAVOCAT GALVÃO
: LUIZ FERNANDO PEREIRA E OUTRO(A/S)
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
: ANDRÉA ANGERAMI CORREA DA SILVA E
OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES
MUTUÁRIOS DA HABITAÇÃO, POUPADORES DA
CADERNETA DA POUPANÇA, BENEFICIÁRIOS DO
SISTEMA DE APOSENTADORIA E REVISÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO - PROCOPAR
: THAISA CRISTINA CANTONI MANHAS
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO
DO CONSUMIDOR - BRASILCON
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RELATOR
REQTE.(S)

INT
O

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 165
DISTRITO FEDERAL

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

sso

ADV.(A/S)

Im
pre

AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
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ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

: WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS CONTRIBUINTES
DAS REGIÕES SUL, S UDESTE, CENTRO-OESTE E
NORDESTE - ACONTEST
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI
: CONSELHO
FEDERAL
DA
ORDEM
DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO E
OUTRO(A/S)
: CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA - COFECON
: FÁBIO RONAN MIRANDA ALVES E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIÊNCIA COMPLEMENTAR
: LARA CORREA SABINO BRESCIANI E OUTRO(A/S)

INT
O

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)

AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

Trata-se de pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo
Coletivo de Planos Econômicos, apresentado nos seguintes termos:

Im
pre

sso

ADITIVO AO ACORDO COLETIVO

Sob o trabalho de mediação conduzido pela AdvocaciaGeral da União, representada pelo Advogado Geral da União
(artigos 3° e 4°, III, da Lei Complementar nº 73, de 1993), a
partir do qual foi possível aproximação entre representantes
legais das entidades civis de defesa do consumidor e dos
poupadores e representantes de instituições financeiras sob as
premissas da legislação que fomenta a solução consensual dos
conflitos pelas partes, em especial o Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105, de 2016, artigo 3°) e a "Lei de Mediação" (Lei nº
13.140, de 2015), as Partes abaixo nomeadas e qualificadas
comparecem, nos termos da cláusula 11.7 do Acordo Coletivo,
para firmar este Aditivo, conforme as cláusulas abaixo.
Cláusula Primeira. DAS PARTES, DO INTERVENIENTE E
SUAS QUALIFICAÇÕES

2
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De um lado,
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR- IDEC, entidade privada sem fins lucrativos,
inscrito no CNPJ n. 58.120.387/0001-08, com sede e foro na Rua
Doutor Costa Júnior 543, Água Branca, São Paulo - SP;
FRENTE BRASILEIRA PELOS POUPADORES FEBRAPO, associação civil, inscrita no CNPJ 24.941.556/000140, com sede na Av. Pacaembu, 1785, Pacaembu, São Paulo - SP;
ABRACON - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO
CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ 02.068.284/0001-83, endereço
Avenida Nilo Peçanha, 50 - grupo 218, cidade Rio de Janeiro
-RJ;
ACADECO - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR,
inscrita
no
CNPJ
76.709.104/0001-31, endereço Rua Felipe Schmidt, 31, sala 103,
Curitiba - PR;
ADEC - ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DOS
DIREITOS CIVIS E DO CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ
01.196.113/0001-77, endereço SCN Qd 02 Bloco D - Torre B - Sala
403, Cidade de Brasília - DF;
ADOCON · ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA
DOS CONSUMIDORES E DA CIDADANIA DE SANTA
CATARINA, inscrita no CNPJ 01.448.298/0001-60, endereço Rua
São Manoel, 140, Cidade de Tubarão - SC;
AUSFAR · ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS
USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE AMERICANA
E REGIÃO, inscrita no CNPJ 07.313.103/0001-50, endereço Rua
Vital Brasil, 88, Americana - SP;
IBDCI · INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO
CIDADÃO, inscrita no CNPJ nº 09.009.599/0001-07, com
endereço na R. Treze de maio nº 92-sala 11B, Curitiba-PR;
PROJUST - INSTITUTO PRO JUSTIÇA TRIBUTÁRIA,
inscrita no CNPJ 05.247.395/0001- 45, endereço Rua XV de
novembro, 556 - conjunto 403, Curitiba – PR; e
VIRTUS - INSTITUTO VIRTUS DE COOPERAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA, inscrita no CNPJ
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04.644.493/0001-53, endereço Rua Ponta Grossa, 1777, sala 73,
Cidade Francisco Beltrão - PR.
De outro lado,
FEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE
BANCOS
(FEBRABAN), associação civil, sediada em São Paulo-SP, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 15° andar, Torre
Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.068.353/0001-23; e
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DO
SISTEMA
FINANCEIRO - CONSIF, entidade sindical de grau superior,
sediada em Brasília - DF, no SCS. Q. 1, 81 H - Edifício Morro
Vermelho, 14° e 15° andares, inscrita no CNPJ sob n.
03.860;033/0001-08.
Como interveniente,
Banco Central do Brasil, autarquia federal criada pela Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília, DF,
no SBS quadra 3, bloco B, edifício sede, neste ato representado,
na forma do art. 22, inciso XII, do seu regimento interno, pelo
seu Procurador-Geral.
Cláusula Segunda. CONSIDERANDA.
2.1 São balizas declaratórias manifestadas pelas Partes que
fundamentam a realização do presente ADITIVO as seguintes
considerações:
2.1.1. Considerando que as Partes firmaram, em
11/12/2017, Acordo Coletivo cujo objeto é a transação amigável
na qual, mediante concessões recíprocas, os bancos pagarão aos
poupadores os valores correspondentes aos Expurgos
Inflacionários de Poupança, em contrapartida da extinção das
ações judiciais individuais daqueles que aderirem ao acordo,
bem como das ações coletivas em que se pleiteiam tais expurgos
(aqui denominado simplesmente ACORDO);
2.1.2. Considerando que o ACORDO foi homologado pelo
Supremo Tribunal Federal em três oportunidades: i) em
18/12/2017, por decisão do Min. Dias Toffoli - DJe 01/02/2018,
nos autos dos Recursos Extraordinários 591.797e 626.307; ii) em
05/02/2018, por decisão do Min, Gilmar Mendes - DJe
08/02/2018 - nos autos dos Recursos Extraordinários 631.363 e

4
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632.212; e iii) em 15/02/2018, por decisão do Min. Ricardo
Lewandowski - DJe 19/02/2018 - nos autos da ADPF 165). Esta
última homologação, que resolveu incidente processual na
ADPF 165, foi ainda referendada, por unanimidade, pelo
Plenário, em 01/03/2018;
2.1.3. Considerando que as Partes concordam que o
ACORDO terá vigência até 12/03/2020;
2.1.4. Considerando que, ao longo dos dois anos iniciais de
vigência do ACORDO firmado, em 11/12/2017, as Partes, sem
experiências prévias congêneres, se depararam com um
conjunto expressivo de desafios e inovações e, só agora, em
cooperação de esforços, desenvolveram ajustes e instrumentos
capazes de aumentar oportunidades para que os poupadores
possam aderir ao ACORDO;
2.1.5. Considerando que as adesões, também pelas
intercorrências apontadas no item anterior ficaram aquém da
expectativa das Partes sobre o universo considerável de
poupadores elegíveis no primeiro biênio de vigência do
ACORDO, as Partes entendem que é possível prorrogar o prazo
do pacto original com melhorias, com o respectivo
encerramento de um número muito superior de processos ao
revelado até aqui, caso sejam realizados os mecanismos ora
inovados;
2.1.6 Considerando que o Sindicato Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical SINDNAPI - requereu à FEBRABAN, à FEBRAPO e à AGU,
formalmente, a dilação do prazo de validade do ACORDO;
2.1.7. Considerando o teor da Nota Técnica nº 2/2020, de
18 de fevereiro de 2020, da Secretaria Nacional do Consumidor,
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual concluiu
que "...o acordo dos planos econômicos é benéfico para os
consumidores, pois reflete adequadamente a análise de risco de
insucesso inerente em qualquer disputa judicial complexa, de alta
repercussão econômica como a presente, sendo, assim, recomendável a
suá adesão pelos consumidores";
2.1.8. Considerando que os BANCOS, provocados pelas

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 79DC-13B7-E0B2-1254 e senha F7FC-D223-143D-7D59

ADPF 165 / DF

Im
pre

sso

po
r: 2
74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:02 E
:42 BE
RT
HE
P

INT
O

entidades
dos
POUPADORES,
aceitaram
ampliar
consideravelmente o número de pessoas contempladas pelo
ACORDO, com a inclusão de centenas de milhares de
POUPADORES que tinham sido excluídos do objeto original do
ACORDO - a demandar mais tempo para contemplar as
adesões
2.1.9. Considerando que a prática do ACORDO foi
reconhecida, em 2018, como referência distintiva para o
Judiciário, na categoria de advocacia, pelo Instituto lnovare
(referência de boas práticas do Judiciário no Brasil) e recebeu o
prêmio de caso do ano de 2017 pela Latin Lawyer,
Resolvem as Partes firmar este ADITIVO ao ACORDO,
conforme as regras e condições a seguir.
Cláusula Terceira. OBJETO
3. É objeto deste ADITIVO promover alterações em
determinadas cláusulas do ACORDO, alterando e/ou criando
novas obrigações, de modo a ajustar e/ou estabelecer condições
e procedimentos que propiciem o aumento expressivo do
número de adesões ao ACORDO, visando à mais completa
extinção da macrolide relativa aos Planos Econômicos que se
faça possível, incluindo:
a) a alteração da alínea "a'' da cláusula 7.1. e da alínea "c"
da cláusula 7.2.1., a fim de que as ações judiciais individuais,
cuja causa de pedir e pedido envolvam, única e exclusivamente,
os Expurgos Inflacionários de Poupança relacionados apenas e
tão somente ao Plano Collor 1, com respeito à data-base da
conta poupança em abril de 1990, também serão objeto de
pagamento nos termos deste ADITIVO - conforme a cláusula
quarta deste ADITIVO;
b) a alteração da previsão da alínea "f" da cláusula 4 do
ACORDO, de forma a incluir no âmbito do ACORDO
poupadores que mantinham conta poupança em instituições
financeiras que entraram em crise e foram abrangidas pelo
PROER - conforme a cláusula quinta deste ADITIVO;
c) a alteração da previsão contida na cláusula 7.2.1 do
ACORDO, de forma a incluir valores específicos para execuções
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e cumprimentos de sentença de determinadas ações coletivas já
transitadas em julgado - conforme a cláusula sexta deste
ADITIVO;
d) a alteração da previsão contida na cláusula 7.3 do
ACORDO, de forma a estipular que todos os pagamentos
devidos aos poupadores aderentes serão realizados em uma
única parcela - conforme a cláusula sétima deste ADITIVO;
e) a alteração da previsão contida nas cláusulas 7.4.1 e
7.4.2 do ACORDO, de forma a prever o aumento dos
honorários sucumbenciais devidos;
f) a alteração da data prevista na cláusula 9.2, "a" do
ACORDO, de forma que o título executivo formado nos termos
do ACORDO, em ações civis públicas ainda não transitadas em
julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição quinquenal
beneficie as pessoas que iniciaram cumprimento provisório da
sentença coletiva até 11/12/2017 - conforme a cláusula nona
deste ADITIVO;
g) a previsão de novas condições operacionais para
estimular a adesão de poupadores - conforme a cláusula décima
deste ADITIVO;
h) a prorrogação do ACORDO, mediante a alteração da
cláusula 8.1, a fim de acrescentar que a adesão individual de
poupadores possa ocorrer em até 60 (sessenta) meses, a partir
da data de homologação deste ADITIVO ao ACORDO,
conforme cláusula décima primeira deste ADITIVO.
Cláusula Quarta. DO PLANO COLLOR 1
4.1. As Partes estipulam que, a partir da data da
homologação deste ADITIVO, passarão a ser objeto de
pagamento, nos termos deste ADITIVO, as ações cuja causa de
pedir e pedido envolvam, única e exclusivamente, o pagamento
dos Expurgos Inflacionários de Poupança relacionados apenas e
tão somente ao Plano Collor I e com relação à data-base da
conta em abril de 1990. Os pagamentos serão realizados no
âmbito das ações judiciais que preencham os requisitos abaixo
enumerados, e cujos autores decidam habilitar-se nos termos do
ACORDO e deste ADITIVO.
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4.2. É requisito imprescindível e inafastável para o
pagamento previsto nesta cláusula quarta que o poupador
tenha ajuizado ação reclamando única e exclusivamente os
Expurgos Inflacionários de Poupança relativo somente ao Plano
Collor I com respeito à data-base da conta em abril de 1990,
contra alguma das instituições financeiras aderentes a este
ACORDO, dentro do prazo prescricional vintenário definido
pela jurisprudência consolidada do STJ, nos Recursos Especiais
(repetitivos) n. 1.107.201/DF, 1.147.595/RS, isto é, até maio de
2010. As Partes reconhecem que não há, para essas situações
específicas, nenhuma nova ação judicial de poupador a ser
ajuizada, dado e reconhecido que o prazo vintenário para ações
individuais já foi esgotado para todos os planos econômicos e
que não houve nenhuma causa de interrupção.
4.2.1. Aplicam-se, também, como requisitos para o
pagamento previsto nesta cláusula quarta aqueles estabelecidos
na cláusula 5.4 do ACORDO, com as alterações trazidas por este
ADITIVO.
4.2.2. Os valores a serem pagos nos termos desta cláusula
quarta corresponderão ao resultado da multiplicação do saldo
base positivo usado para calcular a remuneração paga para o
mês de maio de 1990 (saldo na data-base da conta em abril de
1990) por 0,03.
4.2.3. Apurado o valor devido:
a) caso o saldo-base seja maior ou igual a Cr$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros), o poupador receberá, no mínimo, a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);
b) caso o saldo-base seja menor que Cr$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros), e maior ou igual a Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros), o poupador receberá, no mínimo, a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais}; e
c) caso o saldo-base seja maior do que zero e menor que
Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), o poupador receberá, no
mínimo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
4.2.4. Na apuração dos valores devidos não serão
aplicados os descontos previstos na cláusula 7.2.2. do
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ACORDO.
4.3. As adesões e os pagamentos (inclusive honorários
advocatícios) serão processados e realizados nos termos
previstos no ACORDO, com as alterações trazidas por este
ADITIVO.
4.4. Excluem-se do objeto deste ADITIVO as ações
judiciais em que figure no polo passivo apenas o Banco Central
do Brasil, ainda que a causa de pedir e o pedido envolvam o
pagamento de Expurgos Inflacionários de Poupanças
relacionadas ao Plano Collor I .
Cláusula Quinta. DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À
REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - PROER
5.1. As Partes decidem alterar a cláusula 4.1, "f” do
ACORDO, que passa a viger com a seguinte redação:
"f) Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER Estarão obrigadas a efetuar os pagamentos objeto desde
ACORDO as instituições financeiras nas quais as contas de
poupança eram mantidas na data da implementação dos planos
econômicos, ou seus respectivos sucessores a título universal,
enumerados
nos
documentos
de adesão
a
este
ACORDO. Ainda que não se qualifique como sucessora
universal da instituição em intervenção, em Regime de
Administração Especial Temporário ou em liquidação
extrajudicial, a instituição financeira que adquiriu seus ativos e
passivos no âmbito do PROER promoverá, para fins
exclusivos deste ACORDO e ADITIVO, os pagamentos
previstos
neste
ACORDO
com
relação
aos
poupadores que mantinham depósito (saldo positivo) em
conta poupança naquela instituição em crise, por ocasião da
edição dos planos econômicos conforme dimensionado no
ACORDO e ADITIVO. Referido pagamento será realizado sem
prejuízo de eventual direito
de regresso
contra
a
instituição
em
que
a
conta
poupança
era
originariamente mantida."
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Cláusula Sexta. DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS
PARA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS COM TRÂNSITO EM
JULGADO
6.1. As Partes decidem inserir as alíneas, de livre e comum
acordo e como fruto de composição coletiva, "e", "f', "g" e "h" na
cláusula 7.2.1 do ACORDO, com a seguinte redação:
"e) para os poupadores, filiados ou não ao IDEC, que
movem execução ou cumprimento da sentença coletiva
proferida no processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053, movida
pelo IDEC contra o Banco Nossa Caixa, sucedido pelo Banco do
Brasil, e apenas para estes casos específicos (excluindo se todas
as demais situações processuais), o valor será calculado
multiplicando-se o saldo base usado para calcular a
remuneração paga à época do Plano (data base da conta em
janeiro de 1989) pelo fator de 11,0 e sobre o resultado apurado
haverá a aplicação dos redutores previstos na cláusula 7.2.2 do
ACORDO. Apenas integrarão o valor os saldos das contaspoupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena
do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo
aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena, o valor base
equivalerá a zero;
e.1) Os efeitos do novo fator de cálculo a que refere esta
alínea "e" estão sujeitos à adesão do Banco do Brasil a este
ADITIVO. Ocorrendo a adesão, seus efeitos retroagirão à data
de assinatura deste ADITIVO, de modo que o novo fator de
cálculo aplicar-se-á apenas e tão somente às adesões de
poupadores apresentadas a partir da data de assinatura desde
ADITIVO. Os novos fatores de cálculo não refletirão na forma
de cálculos de acordos já realizados, ainda que pendente o
pagamento respectivo, inclusive de parcelas.
f) para os poupadores que movem execução ou
cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n.
0027179-08.1998.8.07.0001, movida pelo IDEC contra o Banco do
Brasil, e apenas para estes casos específicos (excluindo-se
todas as demais
situações
processuais),
o valor será
calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a
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remuneração paga à época do Plano (data base da conta em
janeiro de 1989) pelo fator de 4,3 e sobre o resultado apurado
haverá a aplicação dos redutores previstos na cláusula
7.2.2 do ACORDO. Apenas integrarão o valor os saldos das
contas-poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira
quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança
cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena, o valor
base equivalerá a zero;
f.1) Os efeitos do novo fator de cálculo a que refere esta
alínea "f" estão sujeitos à adesão do Banco do Brasil a este
ADITIVO. Ocorrendo a adesão, seus efeitos retroagirão à data
de assinatura deste ADITIVO, de modo que o novo fator de
cálculo aplicar-se-á apenas e tão somente às adesões de
poupadores apresentadas a partir da data de assinatura desde
ADITIVO. Os novos fatores de cálculo não refletirão na forma
de cálculos de acordos já realizados, ainda que pendente o
pagamento respectivo, inclusive de parcelas.
g) para os poupadores que movem execução ou
cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n.
0004511-21.2003.404.7200,
movida
pelo
PROJUST
INSTITUTO PRO JUSTIÇA TRIBUTÁRIA contra a Caixa
Econômica Federal, e apenas para estes casos específicos
(excluindo-se todas as demais situações processuais),
pendente ação rescisória n. 5004151-15.2014.404.7200-SC: (i)
para as execuções de sentença coletiva em que não foi efetuado
depósito ou em que, embora efetuado o depósito, não tenha
havido o reconhecimento, pela instituição ré, de valores
incontroversos devidos, o valor devido será calculado nos
exatos termos do ACORDO, inclusive com a aplicação dos
redutores previstos na sua cláusula 7.2.2; e (ii) para as
execuções de sentença em que foi efetuado depósito e houve o
reconhecimento, pela instituição ré, de valores incontroversos
devidos, o valor devido corresponderá ao montante
reconhecido como incontroverso, limitado ao valor do
depósito eventualmente realizado, podendo a instituição ré
levantar eventual sobejo de depósitos realizados;
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g.1) Nos casos em que o valor incontroverso reconhecido
pela Caixa Econômica Federal já contiver honorários de
sucumbência equivalentes a 10%, nenhum outro valor a este
título será devido. Caso o valor de honorários contido no valor
incontroverso for inferior a 10%, os honorários serão elevados
para até 10% desde que o valor dos honorários somado ao valor
da condenação não ultrapasse o montante do depósito
realizado, caso em que os honorários serão reduzidos até o
limite do depósito realizado.
g.2) Exclusivamente nos casos em que houver
reconhecimento do incontroverso e houver valores depositados
pela Caixa Econômica Federal, haverá apenas a correção pelos
índices próprios das contas de depósitos judiciais já aplicados,
sem incidência dos redutores previstos na cláusula 7.2.2 do
ACORDO.
g.3) O valor indicado como incontroverso pela Caixa
Econômica Federal diz respeito exclusivamente aos cálculos dos
valores
devidos
aos
poupadores
nas
execuções,
desconsiderando-se matérias processuais acessórias (ex.
territorialidade e legitimidade, excetuando-se a questão de
inelegibilidade). Não é condição para constituir-se como
beneficiário desta regra do ADITIVO que os poupadores sejam
filiados à PROJUST, mas a conta poupança deve ser de alguma
agência localizada na base territorial abrangida pela sentença
coletiva originária e a execução proposta dentro do prazo
prescricional de 08/10/2017.
g.4) A presente cláusula sexta produzirá efeito erga omnes
quanto as execuções da PROJUST, somente após a devida
homologação do acordo nos autos da ação rescisória n. 500415115.2014.404.7200- SC. Enquanto não houver homologação ou
não se atribuir substitutividade da sentença rescindenda
proferida no processo n. 0004511-21.2003.404.7200 pelos termos
do acordo ora firmado, os termos deste acordo prevalecem
válidos somente mediante adesões, suspendendo o trâmite da
ação rescisória.
h) para os poupadores que movem execução ou
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cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n.
0700584-33.1994.8.26.0100, movida pelo IDEC contra o Banco
Banestado, sucedido pelo Banco Itaú (pendente rescisória n.
0165064- 48.2012.8.26.0000), e apenas para estes casos
específicos (excluindo-se todas as dema1s situações
processuais), o valor será calculado multiplicando-se o saldo
base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano
(data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator de 10,6 e
sobre o resultado apurado não haverá a aplicação dos redutores
previstos na cláusula 7.2.2 do ACORDO. Apenas integrarão o
valor os saldos das contas-poupança cujo aniversário tenha
ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para
contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda
quinzena, o valor base equivalerá a zero".
h.1) Não é condição para constituir-se como beneficiário
desta regra do ADITIVO que os poupadores sejam filiados ao
IDEC, mas a conta poupança deve ser de alguma agência
localizada na base territorial abrangida pela sentença coletiva
originária e a execução proposta dentro do prazo prescricional
de 08/09/2015.
6.2. As novas regras de cálculos, a que se referem as
alíneas "g" e "h" da cláusula 6.1, serão aplicadas conforme a
regra contida na cláusula 14.8.
6.3. As Partes comprometem-se a peticionar nos autos das
respectivas ações rescisórias, mencionadas nas alíneas "g" e "h",
a fim de que tais ações sejam extintas nos termos aqui previstos,
substituindo-se pelo ACORDO e este ADITIVO, as
respectivas decisões rescindendas.
6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto
na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP,
requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças
prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco
Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.
0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil
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pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n.
0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara
Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições
financeiras ao pagamento dos denominados expurgos
inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano
Verão.
6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em
conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que
versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença
coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP,
1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre
outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na
condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face
do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso
do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das
execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos
recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios,
a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a
suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, li, do CPC.
6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos
acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a
FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os
esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da
necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das
execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil
pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa sucedido pelo Banco do Brasil S/A (processo n.º
0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil
pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil
(processo
n. 0027179-08.1998.8.07.0001),que tramitou
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perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências
com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas
que as Partes entenderem pertinentes.
6.7. Caso os peticionamentos tempestivos previstos nas
cláusulas 6.4 e 6.5 e os esforços mútuos visando a suspensão de
todas as execuções definitivas deflagradas em face do Banco do
Brasil (cláusula 6.6) não sejam cumpridos pelo IDEC e
FEBRAPO, o fator de 11,0 previsto na alínea "e" e o fator de 4,3
previsto na alínea "f', utilizados para apurar os valores devidos
pelo Banco do Brasil serão reduzidos, respectivamente, para 10
e para 4,09818.
6.8. As Partes convencionam que as petições conjuntas
previstas nas cláusulas 6.4 e 6.5, bem como a adesão do Banco
do Brasil a este ADITIVO serão firmadas na mesma data,
concomitantemente.
6.9. As Partes convencionam, ainda, que, para as hipóteses
descritas nas alíneas "e" e "f" da cláusula 6.1, o Banco do Brasil,
além dos valores devidos aos poupadores, apurados nos
termos ali pactuados, arcará exclusivamente com o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de
10% sobre o montante devido ao respectivo poupador, não se
aplicando para esses casos as disposições contidas na Cláusula
Oitava deste ADITIVO.
6.10. As Partes, finalmente, concordam que, realizados os
pagamentos previstos nas alíneas "e" e "f' da cláusula 6.1 e da
cláusula 6.9, eventuais depósitos existentes nos processos
judiciais encerrados por acordos celebrados nas condições deste
ADITIVO serão levantados pelo Banco do Brasil.
Cláusula Sétima. DO PRAZO PARA PAGAMENTO
7.1. As Partes decidem, de comum acordo e como fruto de
composição coletiva, alterar o prazo para pagamento aos
poupadores dos valores estipulados no ACORDO e neste
ADITIVO, que passa a ser, para todos os casos, de até 15
(quinze) dias úteis após a validação da adesão, em parcela única
e à vista, tomando-se sem efeito as alíneas "a" a "d" da cláusula
7.3 do ACORDO.
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7.1.1. As adesões efetuadas no interregno entre a data de
assinatura e a data de homologação do presente ADITIVO serão
processadas e pagas nos termos da cláusula 14.8.
7.2. As Partes decidem revogar o disposto no item li do
Anexo Operacional do ACORDO, de modo que, os poupadores
que pretenderem aderir ao ACORDO poderão fazê-lo
independente da data de nascimento junto ao Portal Eletrônico
da FEBRABAN: www.pagamentodepoupanca.com.br.
Cláusula Oitava. DOS HONORÁRIOS
8.1. Como medida de estímulo às adesões, as Partes
resolvem alterar as cláusulas 7.4.1 e 7.4.2 do ACORDO,
exclusivamente para as adesões efetuadas após a data de
assinatura do presente ADITIVO e validadas após a
homologação do ADITIVO, indistintamente em todas as
hipóteses de acordo, prevendo que, doravante, os valores
dos honorários sucumbenciais serão pagos ao advogado
patrono do processo movido pelo poupador habilitado, à
razão de 15% (quinze por cento}. Esses honorários serão
adicionais aos valores apurados para os poupadores, nos
termos do ACORDO e do ADITIVO. Deste percentual, 5%
(cinco por cento) dos honorários serão cedidos à FEBRAPO pelo
advogado patrono da causa, tendo em conta o trabalho
realizado durante as negociações deste ADITIVO para o
fomento das adesões e para o contato com os advogados dos
poupadores, nos termos do novo Anexo Operacional, além de
permanecer remunerando o trabalho realizado na fase de
conhecimento de ações civis públicas, sem prejuízo do
disposto na cláusula 2.1.12 do ACORDO. Dessa forma, 10%
(dez por cento) serão pagos diretamente ao advogado patrono
da ação/execução, e outros 5% (cinco por cento) serão pagos,
por conta e ordem desse, diretamente à FEBRAPO.
8.1.1. Esta alteração não afeta, de nenhuma forma, as
adesões finalizadas até a data de assinatura do ADITIVO, nos
termos da cláusula 14.8, conforme quitação dos poupadores. ou
de seus patronos e nos termos do ACORDO, e continuam
regidas pela redação original das cláusulas ora alteradas.

16
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 79DC-13B7-E0B2-1254 e senha F7FC-D223-143D-7D59

ADPF 165 / DF

Im
pre

sso

po
r: 2
74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:02 E
:42 BE
RT
HE
P

INT
O

8.1.2. Esta alteração também não se aplica às execuções
oriundas das ações civis públicas de que tratam as cláusulas
6.1."e" e 6.1."f", prevalecendo-se a disposição da cláusula 6.9.
8.1.3 No caso de julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal na forma requerida no item 11.2, em nenhuma hipótese
pode haver aumento ou redução dos honorários e alteração na
obrigação dos respectivos pagamentos pelas instituições
financeiras, conforme ajustados no ACORDO e no ADITIVO.
Cláusula Nona. DO TÍTULO EXECUTIVO DE
SENTENÇAS EM AÇÕES
CIVIS PÚBLICAS NÃO
TRANSITADAS EM JULGADO
9.1. As Partes decidem alterar a cláusula 9.2, "a" do
ACORDO, que passa a viger com a seguinte redação:
"a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas em
julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição quinquenal,
listadas no anexo deste ACORDO, as Partes comprometem-se a
apresentar petição conjunta, conforme modelo anexo a este
ACORDO, em que será requerida: i) a homologação das
obrigações de pagamento aqui previstas; e ii) por conta dos
pagamentos a serem efetuados, a extinção da ação coletiva por
transação, nos termos do art. 487, III, b do CPC, e consequente
formação de título executivo judicial em benefício unicamente
das pessoas que iniciaram cumprimento provisório da sentença
coletiva até 11/12/2017, identificadas na petição., com exclusão
de qualquer outra pessoa. Os efeitos da petição conjunta estão
condicionados ao trânsito em julgado da decisão de
homologação do nela disposto pelo juízo competente''.
Cláusula Décima. DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS
10.1. Como uma das razões determinantes (art. 140 do
Código Civil) para a celebração deste ADITIVO é o incremento
dos mecanismos de adesão ao acordo (e os instrumentos de
coerção e sanção), as Partes estipulam, no Anexo Operacional,
condições operacionais complementares às já estipuladas no
ANEXO anterior e que servirão para facilitar e estimular as
adesões ao ACORDO e a este ADITIVO.
10.2. As condições do Anexo Operacional coexistirão
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harmonicamente com as condições previstas na cláusula 5 do
ACORDO e em seu anexo operacional original, salvo naquilo
em que conflitem expressamente, quando prevalecerão as
condições do Anexo Operacional deste ADITIVO.
10.3. As condições do Anexo Operacional deste
ADITIVO poderão ser alteradas por decisão unânime do
Comitê de Governança, constituído conforme previsto no
referido Anexo Operacional.
Cláusula Décima Primeira. DA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO ACORDO
11.1. Para possibilitar a implementação das condições
operacionais de estímulo à adesão ao ACORDO e a este
ADITIVO, em especial o processamento das adesões relativas
ao Plano Collor I e aos poupadores que mantinham depósitos
em instituições abrangidas pelo PROER, as Partes estipulam
que todo o ACORDO fica prorrogado por 5 (cinco) anos,
contados da data da homologação deste ADITIVO, assim como
todas as obrigações assumidas pelas Partes.
11.1.1. As Partes concordam em alterar a cláusula 8.1. do
ACORDO, a fim de acrescer que a adesão individual de
poupadores possa ocorrer em até 5 (cinco) anos, computados a
partir da data de homologação deste ADITIVO ao ACORDO,
sem prejuízo da regra de transição contida na cláusula 14.8.
11.2. Considerando a extensão e abrangência dos termos
do ACORDO e deste ADITIVO, que se mostram suficientes
para exaurir a macrolide relacionada aos Planos Econômicos, as
Partes obrigam-se a apresentar petição conjunta ao Supremo
Tribunal Federal, a ser juntada aos autos da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 165 e dos
Recursos Extraordinários - RE n. 591.797, 626.307, 631.363 e
632.212,nos termos do Anexo li, segundo os quais, em suma,
requererão que, decorrido o prazo estabelecido na cláusula
anterior: a) seja a mencionada ADPF julgada procedente,
reconhecendo-se a constitucionalidade dos Planos Econômicos
e a regularidade da conduta das instituições financeiras; e b)
que, em concretização dos princípios da segurança jurídica e da
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autocomposição de conflitos, sejam as instituições financeiras
determinadas a cumprir as obrigações contraídas no ACORDO
e neste ADITIVO, obedecendo, impreterivelmente, todas as
suas cláusulas, termos e condições, inclusive, pagar as quantias
neles estabelecidas, respeitando rigorosa e obrigatoriamente o
método de cálculo do valor a ser pago, a forma e o período de
correção monetária dos multiplicadores transcritos nos
referidos instrumentos, para todos aqueles que moveram ações
relativas aos Expurgos Inflacionários de Poupança e que sejam
elegíveis para pagamento nos termos previstos no ACORDO e
neste ADITIVO.
Cláusula Décima Segunda. DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS MULTIPLICADORES
12.1. Os multiplicadores previstos no ACORDO e neste
ADITIVO serão corrigidos anualmente, de forma escalonada e
decrescente, pelo IPCA, a partir da data de assinatura deste
ADITIVO, nos seguintes termos, os quais deverão ser
rigorosamente observados:
a) Em 11 de Março de 2021, os multiplicadores serão
corrigidos pela integralidade do IPCA apurado nos 12 (doze)
meses imediatamente anteriores a essa data;
b) Em 11 de Março de 2022, os multiplicadores serão
corrigidos na proporção correspondente a 80% (oitenta por
cento) do IPCA apurado nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores a essa data;
c) Em 11 de Março de 2023, os multiplicadores serão
corrigidos na proporção correspondente a 60% (sessenta por
cento) do lPCA apurado nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores a essa data;
d) Em 11 de Março de 2024, os multiplicadores serão
corrigidos na proporção correspondente a 40% (quarenta por
cento) do IPCA apurado nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores a essa data;
e) Em 11 de Março de 2025, os multiplicadores serão
corrigidos na proporção correspondente a 20% (vinte por
cento) do IPCA apurado nos 12 (doze) meses imediatamente
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anteriores a essa data;
f) A partir dessa última data, os multiplicadores não serão
mais corrigidos anualmente e, portanto, tornar-se-ão certos e
determinados e permanecerão rígidos e imutáveis até o
cumprimento final de todas as obrigações contraídas no
ACORDO e neste ADITIVO.
Cláusula Décima Terceira. DA HOMOLOGAÇÃO DESTE
ADITIVO
13.1. Os termos do presente ADITIVO resultam de
negociação coletiva formulada entre as Partes versando
exclusivamente
sobre
direitos subjetivos individuais,
divisíveis, disponíveis e de cunho patrimonial, os quais podem
ser objeto de transação nos termos da legislação civil,
consumerista e processual civil aplicável à espécie.
13.2. O instrumento que corporifica os termos deste
ADITIVO, após assinado pelas Partes, será levado para
homologação pelo Supremo Tribunal Federal e, após a
publicação de tal decisão, este ACORDO será levado a
averbação, junto ao registro do ACORDO realizado perante o
Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília,
situado na Capital Federal, em até 48 (quarenta e oito) horas.
Após a homologação deste ADITIVO, as Partes darão ciência
dos seus termos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho
Nacional de Justiça, na pessoa de suas respectivas Presidências.
13.3. As Partes obrigam-se a dar ampla publicidade aos
termos deste ADITIVO, permitindo que os poupadores que
satisfaçam as condições aqui estabelecidas habilitem-se para o
recebimento das quantias aqui tratadas.
Cláusula Décima Quarta. DISPOSIÇÕES GERAIS E
FINAIS
14.1. Este ADITIVO apenas modifica as condições
do ACORDO aqui expressamente mencionadas. Nenhuma
disposição deste ADITIVO poderá sofrer interpretação
extensiva ou analógica de modo a alterar ou prejudicar
qualquer outra condição do ACORDO.
14.2. O pr sente ADITIVO tem força vinculante, com a
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prevalência do convencionado sobre o legislado:
14.3. As Partes comprometem-se, entre si e perante
terceiros, a envidarem seus melhores esforços no efetivo
cumprimento do presente ADITIVO, em qualquer instância
judicial ou extrajudicial.
14.4. As condições dispostas neste ADITIVO, em conjunto
com aquelas do ACORDO são unas e indivisíveis. A invalidade,
total ou parcial, de qualquer delas, ou a não homologação, total
ou parcial, do disposto em qualquer das petições conjuntas aqui
mencionadas acarretará a nulidade de pleno direito de todos os
demais compromissos, em especial das obrigações de
pagamento assumidas pelos bancos nos termos deste
ADITIVO.
14.5. Os efeitos do disposto neste ADITIVO restringem-se
às suas Partes e àqueles expressamente beneficiados por seus
termos, não podendo ser invocado ou alegado, por qualquer
outro interessado, pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, como fonte de qualquer direito ou obrigação com
relação a qualquer das Partes.
14.6 O presente ADITIVO não poderá sofrer alteração
verbal, só podendo ser modificado, em qualquer de suas
disposições, pela via de termo aditivo a ser submetido ao
registro aqui mencionado, para que tenha validade.
14.7. As disposições deste ADITIVO são irretratáveis e
irrenunciáveis.
14.8. As adesões realizadas até a data de assinatura deste
ADITIVO serão processadas e pagas nos termos das regras do
ACORDO. As adesões realizadas a partir da data de assinatura
deste ADITIVO serão processadas nos termos ora pactuados e
serão pagas após a sua homologação pelo Supremo Tribunal
Federal, ressalvadas as disposições das alíneas "e.1"e "f.1" da
cláusula 6.1.
14.9. As Partes se submetem às regras de compliance e da
Lei Federal n. 12.846/2013, comprometendo-se a não praticarem
atos que vulnerem injustamente patrimônio público, assim
como se comprometem a denunciar às autoridades públicas de
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controle, acaso tenham conhecimento, toda e qualquer
irregularidade, fraude ou intercorrência que vierem a perceber.
14.10. A FEBRABAN e a CONSIF firmam este ADITIVO
com o fim de estabelecer as condições que serão aplicáveis a
todas e quaisquer instituições financeiras que a ele aderirem. As
adesões deverão ser expressas e poderão ser formalizadas em
até 60 (sessenta) dias após a assinatura deste ADITIVO.
14.11. Para estimular a segurança jurídica do ACORDO e
deste ADITIVO, considerando o encerramento da macrolide
relacionada aos Expurgos Inflacionários de Poupança, as Partes
se comprometem a empreender atuação jurídica e processual
conjunta em temas que tenham relação com o ACORDO e a
preservação de teses que afetam a quantidade de adesões,
incluindo atuação coordenada perante os Tribunais Superiores.
14.12. O Comitê de Governança, previsto no Anexo
Operacional li, definirá condições obrigatórias das adesões,
inclusive no que diz respeito aos honorários de sucumbência e
ações civis públicas listadas na cláusula sexta.
14.13. As Partes declaram, em caráter irrevogável e
irretratável, que as disposições previstas neste ADITIVO e no
ANEXO OPERACIONAL li estão em consonância com os seus
estatutos sociais e foram autorizadas por seus órgãos de
governança. Os signatários declaram, sob as penas da lei, que
estão investidos de bastantes poderes para assinar este
instrumento, vinculando e obrigando as Partes a todos os seus
termos.
14.14. Ficam mantidas todas as cláusulas do ACORDO e
do ANEXO original que não conflitarem com termos do
ADITIVO e do novo ANEXO OPERACIONAL.
Cláusula Décima Quinta. ARBITRAGEM
15.1. Todo e qualquer novo litígio e/ou controvérsia
oriundo de e/ou relativo ao ACORDO, ADITIVO e ANEXO
OPERACIONAL impõe às PARTES seus melhores esforços para
dirimi-los de modo amigável por meio de negociações diretas
mantidas de boa-fé. O COMITÊ DE GOVERNANÇA atuará
como mediador.
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15.2. Na impossibilidade de solução amigável, as PARTES
expressamente concordam que toda e qualquer matéria de
impugnação ao presente ADITIVO e ao ACORDO, incluindo,
mas não se limitando a questionamentos quanto à sua validade,
eficácia, violação, interpretação, término, rescisão e/ou
consectários, serão resolvidos por arbitragem, nos termos da Lei
Federal n. 9.307/1996.
15.3. A disputa será submetida ao Centro de Arbitragem e
Mediação da Câmara de Comercio Brasil-Canadá, de acordo
com o seu Regulamento em vigor na data do pedido de
instauração da Arbitragem, e será decidida com base na lei
brasileira.
15.4. Cada Parte arcará com os custos que lhe couberem
durante todo o procedimento arbitral, incluindo eventuais
adiantamentos de despesas que venham a ser exigidos.
15.5. A sentença arbitral será considerada final e definitiva,
obrigando as partes, as quais, renunciam expressamente a
qualquer recurso.”

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

sso

Sem prejuízo, tal como procedi quando da apresentação do Acordo
Coletivo que se aditou, nesta oportunidade também determino que seja
publicada no Diário Oficial a petição de homologação e o Termo Aditivo
ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos (documentos eletrônicos 571 e
572, respectivamente), com vistas a que se dê ampla publicidade ao
aditivo que será objeto de apreciação desta Suprema Corte, com
supedâneo no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Im
pre

Como já ressaltei, a publicidade é o cerne do processo coletivo.
Somente a partir do conhecimento das cláusulas e condições do referido
contrato é que os interessados poderão fazer livremente a sua opção, seja
de adesão ao acordo, seja de rejeição, da maneira mais consciente
possível. De fato, a visibilidade do referido Termo Aditivo ao Acordo
Coletivo de Planos Econômicos representa a garantia de transparência e
23
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de efetivo controle democrático por parte dos cidadãos, o que ganha
contornos singulares diante deste que é o maior caso de litigiosidade
repetitiva de que se tem notícia na história do Poder Judiciário nacional.
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Assim, à Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2020.

Im
pre

sso

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO
– CONSIF

ADVOGADO:

ARNOLD WALD E OUTROS

PARECER AJCONST/PGR Nº 142397/2020

ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. HOMOLOGAÇÃO.
ADITIVO. ACORDO.
1. Aditivo de acordo coletivo que busca melhorar as
condições para aumentar o número de adesões não
afronta a Constituição.
2. A condição de hipervulnerável da maior parte
dos poupadores litigantes demanda atenção ao
direito à informação, cujo teor abrange a clareza e a
exatidão da proposta de forma individualizada.
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Parecer pela homologação do Termo Aditivo.

pre

sso

Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,

Im

Trata-se de ação proposta em 2009 visando a discutir os efeitos

decorrentes do advento dos planos econômicos editados por diversos
governos, que exerceram o poder desde 1986, abrangendo os denominados
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Planos Cruzado, Bresser, Verão, bem como os Planos Collor I e II, sobretudo os
reflexos incidentes na correção monetária dos depósitos efetuados em
cadernetas de poupança. Apontou-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI; 21, VII
e VIII; 22, VI, VII e XIX; e 48, XIII e XIV, todos da Constituição.
No ano de 2009, os autos vieram à PGR em duas oportunidades.
Em ambas, requereu-se a juntada de documentos a fim de subsidiar a
elaboração de parecer. Em 2010, a PGR procedeu à juntada de documentos
complementares. O julgamento teve início em novembro de 2013.
Em 2014, o então Procurador-Geral da República reconheceu
inconsistências no Parecer Pericial 33, de 25.2.2010, da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando novo prazo
para elaboração de estudo técnico suplementar. O estudo técnico permaneceu

r: 2

sem reparos nas premissas e no cálculo do risco provável para o Sistema
Bancário, com valor estimado em patamares inferiores a R$ 37,9 bilhões, a

po

preços de setembro de 2008. Por intermédio do Parecer Pericial

sso

139/2014/PGR/5ª CCR/MPF, procedeu-se a esclarecimentos e ratificação do

pre

tópico pertinente ao lucro bruto auferido pelos bancos sobre a parcela

Im

correspondente à faixa livre de 20% do total dos saldos dos depósitos da
caderneta de poupança (peça 306).

2
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A Advocacia-Geral da União – AGU efetuou trabalho de mediação
com vistas a entabular acordo coletivo figurando, de um lado, o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC; a Frente Brasileira pelos
Poupadores – FEBRAPO; a Associação Brasileira do Consumidor –
ABRACON; a Associação Catarinense de Defesa do Consumidor –
ACADECO; a Associação Brasileira para Defesa dos Direitos Civis e do
Consumidor – ADEC; a Associação das Donas de Casa dos Consumidores e
da Cidadania de Santa Catarina – ADOCON; a Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor – APADECO; a Associação de Defesa dos Usuários do
Sistema Financeiro de Americana e Região – AUSFAR; o Instituto Brasileiro
de Defesa do Cidadão – IBDCI; o Instituto Pro Justiça Tributária – PROJUST;
o Instituto Virtus de Cooperação, Desenvolvimento e Cidadania – VIRTUS;
e, de outro lado, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e
Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, figurando o Banco

po

r: 2

Central do Brasil – BCB como interveniente (peça 352).

sso

Os considerandos do Acordo, por um lado, consignaram o
entendimento das entidades de defesa de consumidores no sentido de que

pre

alterações das regras de remuneração das cadernetas de poupança,

Im

promovidas pelo Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II,
violaram direitos dos poupadores, dando ensejo à propositura de ações civis
públicas (ACPs) em face dos bancos, com vistas ao pagamento dos expurgos
3
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inflacionários de poupança, correspondentes à diferença entre o índice de
correção monetária efetivamente utilizado para correção dos depósitos de
poupança

e

o

remuneratório.

índice

inflacionário

vigente

no

início

do

trintídio

As associações promoveram execuções provisórias e definitivas em
ações ordinárias, e cidadãos entraram de forma individual em busca do
pagamento dos expurgos inflacionários de poupança.

Por outro lado, sob a perspectiva dos bancos, houve apenas
cumprimento de normas cogentes validamente promulgadas, não sendo
devido nenhum valor a título de expurgos inflacionários, inexistindo ilícitos
ou locupletamento.

Diante do caráter multitudinário da lide e da mora de mais de duas
para

solução

r: 2

décadas

dos

conflitos,

passíveis

de

ocasionar

o

po

comprometimento da efetividade das providências jurisdicionais e o risco de

sso

colapso do Sistema Financeiro Nacional, e na inexistência de óbice para que

pre

as partes negociassem livremente a extinção de seus litígios, concessões

Im

recíprocas ajustaram o pagamento dos expurgos inflacionários sobre os
saldos das cadernetas de poupança calculados em três etapas detalhadas no
instrumento.

4
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O BCB teceu considerações sobre os fundamentos jurídicos e
econômicos dos planos de estabilização, inclusive sobre aspectos da moeda
na ordem jurídica; os riscos de hiperinflação; e a validade e importância do
Acordo diante do cenário descrito nas ações que abordam expurgos
inflacionários de poupança (peça 384).

Em despacho proferido em 18.12.2017, o Ministro Relator
determinou a publicação do “Instrumento de Acordo Coletivo”, a fim de conferir
transparência e efetivo controle democrático do acordo coletivo, e
encaminhamento à PGR para manifestação (peça 420).

No curso da ADPF 165, foram apresentadas diversasmanifestações
a fim de contestar os termos do Acordo Coletivo. Bancos não inicialmente
incluídos na avença apresentaram os respectivos termos de adesão.

r: 2

A PGR apresentou manifestação acerca da possibilidade de acordo

po

coletivo em janeiro de 2018 (peça 447). Sobre a viabilidade de transações nos

sso

processos envolvendo poupadores e bancos, a então Procuradora-Geral da

Im

pre

República já havia oficiado no sentido da possibilidade da transação em 2017,

5
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nos REs 591.797 e 626.307,1 salientando a homologação levada a efeito pelo
Ministro Dias Toffoli em controle difuso.

Em decisão monocrática de 15.2.2018, o Ministro Relator
homologou o Acordo Coletivo, ad referendum do Plenário (peça 449).
O STF, em 1º.3.2018, por unanimidade, homologou o Acordo
Coletivo entre bancos e poupadores para pagamento de diferenças sobre
correção de aplicações na poupança durante a vigência dos planos Bresser
(1987), Verão (1989) e Collor I (1991). Na oportunidade, não se vislumbrou
ilegalidade ou inconstitucionalidade na transação sobre direitos disponíveis
discutidos nos autos. Asseverou-se que a homologação do acordo não
vincularia outras decisões do STF sobre o tema – maior episódio de
litigiosidade coletiva da Justiça brasileira, com 700 mil ações tramitando junto

r: 2

à Corte Suprema (peças 471 e 655 e 1010).

po

Em 11.3.2020, com mediação da AGU, o IDEC, a FEBRAPO, a

Em 2011, a Procuradoria-Geral da República havia opinado pelo desprovimento do
recurso solicitado pelos bancos. À época, concluiu-se que o índice de reajuste a ser
aplicado deveria ser o do início do contrato, celebrado entre o poupador e a
instituição financeira, respeitando, desse modo, o princípio da irretroatividade das
leis. Informação disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/noticia.
Acesso em: 5 maio 2020. Sobre o tema, ainda há o RE 631.363 e o RE 632.212.

Im

1

pre

sso

FEBRABAN e a CONSIF apresentaram Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de

6
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Planos Econômicos. Informaram a implementação do Portal de Adesões em
22.5.2018 e mais de 107 mil manifestações favoráveis.

O termo final para adesão ao primeiro ajuste ocorreu em 12.3.2020.
Sem o esperado número de adesões, em razão dos desafios constatados na
prática, foram apresentadas novas condições (Termo Aditivo) cujos elementos
centrais seguem abaixo transcritos (peça 754):

Im

pre

sso

po

r: 2

a) o expressivo incremento da abrangência objetiva do Acordo
Coletivo, com a inclusão do Plano Collor I, o qual não tinha sido
objeto de previsão no Acordo Original, dado o resultado do
julgamento do Resp (repetitivo) n. 1.107.201/DF e REsp (repetitivo)
n. 1.147.595/RS. Assim, será objeto de pagamento, nos termos do
Acordo e seu Aditivo, as ações judiciais individuais, cuja causa de
pedir e pedido envolvam, única e exclusivamente, os Expurgos
Inflacionários de Poupança relacionados apenas e tão somente ao
Plano Collor I. Essa previsão, estima-se, abrange a situação de mais
de cento e quarenta mil poupadores-autores;
b) o expressivo incremento da abrangência subjetiva do Acordo
Coletivo, com as seguintes previsões:
i) inclusão, no âmbito do ACORDO, dos poupadores que mantinham
conta poupança em instituições financeiras que a em crise e foram
abrangidas pelo PROER, não previstos no Acordo Coletivo por conta
das discussões e debates sobre o responsável pelo pagamento (se a
instituição em crise ou se sucessor universal, ou se a instituição que
adquiriu daquela primeira parte seus ativos e passivos no âmbito do
PROER);
ii) extensão da data de corte estabelecida para a elegibilidade de
poupadores que movem execuções/cumprimento de decisões coletivas
ainda não transitadas em julgado, que inicialmente fora fixada em
7
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Im

pre

sso

po

r: 2

31/12/2016 e passa a ser a data de assinatura do Acordo Coletivo, ou
seja, 11/12/2017. Novamente estima-se que mais de cento e sessenta
mil poupadores-autores sejam beneficiados por essa extensão;
c) previsões e mecanismos de incentivo às adesões, formados a partir
da experiência da prática do Acordo nesses últimos dois anos, a
saber:
i) previsão de valores diferenciados de pagamento para o caso de
ações civis públicas com decisão condenatória já transitada em
julgado na data do Acordo Coletivo, buscando fomentar a adesão
nesses casos e execuções/cumprimento de sentença existentes — essa
previsão beneficiará, estima-se, 137 mil poupadores
ii) a previsão de que todos os pagamentos devidos por conta das
novas adesões serão realizados em uma única parcela;
iii) o aumento dos honorários de sucumbência devidos para 15% nos
casos para tanto previstos, de modo a fomentar o interesse dos
advogados em disseminar o Acordo Coletivo e seu Aditivo e
estimular a adesão por seus representados;
d) previsão de diversas novas condições operacionais para criar
espaços de adesão ao Acordo Coletivo e seu Aditivo, complementando
a plataforma eletrônica do Portal de Adesões, a saber: 1) constituição
de mesas de negociação com cada um dos bancos aderentes,
acompanhadas pela FEBRAPO, além da continuidade dos exitosos
mutirões realizados em parceria com o Poder Judiciário; 2)
peticionamento, pelos bancos aderentes, nos processos movidos por
poupadores que satisfazem as condições de elegibilidade para o
Acordo Coletivo e seu Aditivo, indicando o valor a receber nos
termos do acordo e facilitando a adesão; e 3) constituição de comitê de
Governança, que acompanhará a implementação desses instrumentos
e poderá, inclusive, implementar ajustes para superar eventuais
dificuldades que se apresentem, bem como impor sanções pelo
descumprimento dos termos do Acordo e seu Aditivo.

8
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A partir dos novos ajustes, há a projeção de mais de 600 mil casos
elegíveis para adesão ao acordo e solução da “macrolide”.

A peça 755 traz o teor das novas diretrizes do acordo coletivo,
merecendo destaque os seguintes pontos:

(i) inclusão de ações cujo objeto seja única e exclusivamente o
pagamento de expurgos relacionados apenas ao Plano Collor I, e com relação à
data-base da conta em abril de 1990, mediante cumprimento de requisitos
especificados e habilitação formal;

(ii) exclusão do aditivo de ações judiciais em cujo polo passivo
conste apenas o BCB;

Cláusula sexta;

r: 2

(iii) novos critérios de cálculo para ACPs com trânsito em julgado –

sso

po

(iv) alteração de prazo para pagamento;

pre

(v) pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado do

poupador habilitado, à razão de 15%, com 5% destinados à FEBRAPO, sem

Im

possibilidade de alteração;

9
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(vi) em ACP ainda não transitada em julgado, apresentação de
petição conjunta de adesão ao aditivo;

(vii) novo anexo operacional (peça 756);

(viii) prorrogação do prazo de adesão por 5 anos;
(ix) atualização monetária dos multiplicadores; e
(x) utilização de arbitragem.

Ato contínuo, dezenas de advogados apresentaram manifestações
questionando tanto os termos dos aditivos quanto a necessidade de prévia
manifestação do Ministério Público, além dos pedidos de intervenção como
amicus curiae ou assistente/interessado (peças 758 a 1008; 1011 a 1022; 1039 e

despacho

po

Em

r: 2

1043).

proferido

em

28.4.2020,

o

Ministro

Relator

sso

determinou encaminhamento dos autos à PGR para manifestação a respeito

Im

pre

do Termo Aditivo apresentado (peça 1056).
O Ministro Relator, em decisão monocrática proferida em 6.5.2020,

determinou a publicação do Termo Aditivo do Acordo Coletivo a fim de

10
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conferir publicidade à avença, nos termos do art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor – CDC.

É o relatório.

De início, convém registrar que tramitam no STF os Recursos
Extraordinários 631.363/SP, 632.212/SP, 591.797/SP e 626.307/SP, cuja
discussão é o direito ao pagamento dos expurgos inflacionários de poupança.
O Acordo Coletivo proposto nos autos da ADPF 165, com idêntico teor, foi
homologado nos citados feitos de controle difuso. Os dois primeiros REs
estão sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que, após a apresentação do
Termo Aditivo nos autos, procedeu à suspensão dos REs 631.363/SP e 632.212/
SP pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.

O Termo Aditivo traz novos critérios e condições com vistas ao

r: 2

aumento de adesões e solução de continuidade aos feitos que discutem o

po

pagamento de expurgos inflacionários de poupança. As ações relativas aos

sso

planos econômicos somam mais de 700 mil processos em andamento, muitas

Im

pre

em curso há mais de 30 anos, segundo levantamento feito pelo Conselho

11
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Nacional de Justiça – CNJ.2 Há feitos em fase de conhecimento, em fase
executória, ações individuais e ações coletivas.3

As intensas discussões travadas ao longo de décadas a respeito da
responsabilidade pelas perdas decorrentes do Plano Bresser, Plano Verão, Plano
Collor I e Plano Collor II deram ensejo à maior multiplicação de demandas já
verificada no Judiciário brasileiro, segundo levantamento do CNJ. 4
Em meio às afirmações de risco de colapso do Sistema Financeiro
Nacional, de impossibilidade de pagamento de bilhões de reais aos
poupadores que judicializaram a questão sobre os expurgos inflacionários de
poupança, verificou-se a possibilidade de ativação do sistema multiportas
adotado pelo Código de Processo Civil – CPC/2015 e aplicável à Fazenda
Pública.5

r: 2

Nos autos em apreço, é possível observar o empenho da Advocacia

po

Geral da União – AGU, do Banco Central do Brasil – BCB, de associações

4
5

sso

pre

3

Informações
disponíveis
em:
https://www.cnj.jus.br/justica-protagonizahomologacao-de-acordos-dos-planos-economicos/. Acesso em: 7 maio 2020.
Convém frisar que está pendente de apreciação o mérito do RE 1.101.937/SP, que
discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, a respeito da amplitude
territorial dos efeitos das decisões proferidas em ações civis públicas.
Informações disponíveis em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-emnumeros/. Acesso em: 7 maio 2020.
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2020. p. 893 e s.

Im

2

12
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representativas de instituições financeiras e de consumidores, além de
manifestações técnicas favoráveis da Secretaria Nacional de Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto para o
acordo coletivo quanto para o aditivo sub examine.

De fato, em tese, a promoção de soluções consensuais de conflitos
dá concretude às ondas renovatórias6 de acesso à Justiça por ser medida que
busca a molecularização de demandas-átomo, 7 facilitando o acesso ao bem
jurídico visado. Nesse contexto, o acordo mostra-se como instrumento hábil à
resolução pacífica de controvérsias.

Após o transcurso do prazo estabelecido no primeiro Acordo
Coletivo (peça 352), verificou-se número de adesões inferior às estimativas
inicialmente projetadas pelos órgãos oficiais.

r: 2

Entre outros fatores, a utilização de plataforma digital para adesão

po

de público formado majoritariamente por idosos, a não inclusão do Plano

7

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988.
WATANABE, Kazuo. II – Do processo individual de defesa do consumidor. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado
pelos autores do anteprojeto. 11. ed. São Paulo: Forense, 2017. p. 810.

Im

6

pre

sso

Collor I, o pagamento parcelado de valores inferiores à expectativa dos

13
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poupadores e reduzidos honorários advocatícios consubstanciaram razões
suficientes para a baixa adesão.

Diante disso, entidades representativas dos bancos e dos
consumidores, por intermédio da AGU, com supervisão do BCB, houveram
por bem pactuar Termo Aditivo cuja homologação ora se pleiteia.
Dos últimos acertos incluídos, destacam-se a abrangência do Plano
Collor I, novo anexo operacional, pagamentos à vista, exasperação dos
honorários advocatícios e prazo de mais 5 anos para adesão ao acordo
coletivo.

Na oportunidade em que homologado o Acordo Coletivo pelo STF,
em 1º.3.2018, pontuou-se a natureza eminentemente patrimonial e disponível

r: 2

dos direitos em debate.

po

Homologada judicialmente a proposta, é dado ao consumidor

sso

atingido a possibilidade de aderir aos termos pactuados. Ao fazê-lo, como é
da essência dos acordos (CC/2002, art. 840), opta por receber apenas parcela

pre

de possível direito a fim de antecipar a disponibilidade financeira dos

Im

recursos. Cada parte transige em parcela de sua posição com vistas à solução
adequada e integrada da controvérsia, em prestígio à eficiência na resolução
de disputas.
14
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Não obstante isso, a maior parte dos poupadores judicializou a
questão há décadas. Existem processos em trâmite há mais de 30 anos. O
perfil etário dos poupadores é de pessoas maiores de 65 anos 8 que, à época de
ingresso das ações, tinham entre 35 e 45 anos.9

Seja por dificuldade de acesso às plataformas, seja por entender
pouco vantajosa a adesão ao primeiro acordo coletivo, as mudanças trazidas
pelo aditivo oferecem condições mais favoráveis aos poupadores (ou aos seus
sucessores) em comparação à proposta inicial.

A previsão de pagamentos à vista, a ampliação do prazo para
adesão, a inclusão do Plano Collor I, o novo anexo operacional e o incremento
dos honorários advocatícios têm o condão de atrair maior quantidade de
aderentes, que podem necessitar do recebimento célere de parcela dos valores

A idade avançada da maior parte dos correntistas que judicializou a questão sobre os
expurgos inflacionários confere a tal seguimento de poupadores a posição de
hipervulneráveis ante as instituições financeiras convenentes. A posição de
vulnerabilidade inerente à qualidade de consumidor diante dos bancos (Súmula
297/STJ) é potencializada pela condição de idoso, dando ensejo à hipervulnerabilidade
referida por Antônio Herman Benjamin como fator de incremento de proteção. Sobre
o tema: BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo
Roscoe. Manual de direito do consumidor. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 58.
Informações
disponíveis
em:
https://www.cnj.jus.br/justica-protagonizahomologacao-de-acordos-dos-planos-economicos/. Acesso em: 8 maio 2020.

Im

pre

sso

8

po

r: 2

discutidos em juízo, encerrando imediatamente o processo judicial em curso.

9
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Os recursos antecipadamente recebidos podem promover o
sustento dos cidadãos e maior circulação de capital. Além disso, diante do
contexto de epidemia nacional de Covid-19, a disponibilidade dos valores é
providência capaz de auxiliar na recuperação econômica que se avizinha, ao
tempo em que promove a dignidade de indivíduos hipervulneráveis
(CF/1988, arts. 1º, III; art. 5º, caput; 6º, caput; 196 e s.).

Tal como já assinalado na homologação do Acordo Coletivo, a
adesão de poupadores é opcional. É importante que lhes sejam franqueadas
informações claras e inequívocas10 (CDC, arts. 6º e 94) sobre o valor a ser
recebido à vista e as verbas pretendidas nas ações judiciais em curso, em

pre

sso

po

“Mais recentemente, tem-se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados
insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de
compra). A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a
casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do
Código de Defesa do Consumidor à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para
além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar
uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/1990, mitigando os rigores da
teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de
consumidora. (REsp 1.195.642/RJ, j. 13.11.2012, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
21.11.2012)”. (BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA,
Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
p. 92.)

Im

10

r: 2

atenção à hipervulnerabilidade da maioria dos possíveis interessados.
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Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA pela homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo
firmado para pagamento dos expurgos inflacionários de poupança
decorrentes do Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II.
Brasília, data da assinatura digital.
Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

Im

pre

sso

po

r: 2

TSS
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI,
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Advogados terão que ceder (PAGAR) seus
honorários para que o acordo seja
aceito para FEBRAPO. Como pode isso?
Coeficiente de atualização inferior aos
poupadores individuais. Como pode isso?
Um aditamento com prejuízos gigantescos
aos milhares de poupadores individuais
e seus advogados é um bom acordo? Quem
está sendo beneficiado?
Ausência de equidade total
Necessidade de modulação JUSTA!!!!!

ADPF nº 165

r: 2

ALEXANDRE BERTHE PINTO, advogado devidamente inscrito
na OAB/SP 215.287, e devidamente cadastrado no feito, vem, mui
respeitosamente, perante Vossa Excelência, reiterando manifestações
anteriores, informar e requerer o quanto segue:

sso

po

1.
Inicialmente, consoante contido no r.despacho de fls. e
lastreado no art. 94 do CDC conjuntamente com o histórico de
manifestações pretéritas do subscritor, é imperioso a análise da
presente manifestação.

Im

pre

2.
Outrossim, como bem salientado por V. Excelência, estamos
diante do “... maior caso de litigiosidade repetitiva de que se tem
notícia na história do Poder Judiciário nacional...” (gn), por
conseguinte, é preciso que seja ofertado realmente ao feito uma
análise criteriosa em razão da gigantesca magnitude do caso em
discussão.
__________________________________________________________________________
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3.
Os termos do aditamento são claros ao proteger e
privilegiar realmente apenas, e tão somente, as partes que
participaram da sua redação, em detrimento de milhares de poupadores
individuais e de seus advogados, que NUNCA foram convidados para
debater sobre o assunto. Ou seja, as condicionais redigidas poderão
refletir em prejuízo para partes que estão representadas por
advogados particulares, que há décadas atuam nos processos
relacionados ao caso. E, agora, poderão sofrer com:
a. Suspensão por mais 5 anos das ações;
b. Coeficiente de atualização menor do que os
representados
e/ou
beneficiados
das
ações
exclusivas propostas pelas partes que redigiram
o acordo;
c. Obrigatoriedade do advogado do poupador ceder
(pagar) com parte dos seus honorários para que
o acordo seja realizado.
DOS EFEITOS DO ACORDO INICIAL

4.
Em razão do acordo pretérito homologado pela Corte, existiu
uma realidade que não pode ser desprezada para favorecer agora um
restrito e exclusivo grupo. Isso porque, o acordo pretérito, ainda
que facultativo para os poupadores individuais, foi IMPOSITIVO aos
poupadores representados pelas partes que requerem a homologação do
ADITIVO, por conseguinte, por raciocínio lógico, TODOS, registra-se
TODOS os poupadores representados pelas partes que redigiram o
prejudicial aditivo já aderiram ao acordo, reitera, por imposição do
acordo inicial que apresentaram em 2018.

pre

sso

po

r: 2

5.
Em razão da declinada lógica, que não pode ser desprezada,
todos os processos que sobreviveram ativos no judiciário, que são
milhares, imagina-se algo em torno de 400 mil, são relativos aos
poupadores cujo acordo pretérito não foi impositivo, ou seja, são
poupadores individuais que possuem advogados próprios contratados
para defesa de seus interesses e/ou de processos interpostos sem a
necessidade de advogados nos juizados.

Im

6.
Desse modo, ao contrário do exteriorizado no ADITIVO, as
partes que lá figuram já não representam grande parte dos processos
ativos.
7.
Portanto, reitera, a maioria dos processos ativos que
sobreviveram ao acordo pretérito são de poupadores individuais, sem
__________________________________________________________________________
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qualquer elo com as partes que assinaram o acordo inicial e o
aditivo, pois, são processos que sobreviveram em razão da faculdade
da não adesão ao avençado anteriormente.

8.
Partindo da declinada interpretação lógica, derivada do
acordo inicial, até em decorrência da adesão impositiva aos
associados das partes que redigiram seus termos, como consequência
até mesmo algumas de tais associações já findaram, conforme já
colacionado nos autos a situação de seus CNPJs.
9.
Outrossim, é praxe da Corte, quando da análise de qualquer
recurso, que exista uma prévia análise nas condições de sua
admissibilidade,
dentre
as
quais
a
própria
capacidade
da
representatividade processual, ou seja, TIVESSE existido tal
análise, básica e essencial, comprovaria que o próprio termo de
aditivo está assinado por entidade cuja situação do CNPJ está
irregular, demonstrando estarmos diante, no mínimo, de vício nulo ou
anulável.
10.
Portanto, até em razão da gigantesca magnitude do discutido
nos autos é imprescindível que seja realizada a básica análise da
capacidade representativa real das partes que assinaram o documento.

r: 2

11.
Ademais, é de suma importância ventilar que, causa extrema
dúvida posicionamento exarado nos autos pela ABRACON, uma vez que,
após o aditivo ser anexado no feito (com a assinatura de seu
representante) peticionou nos autos de forma autônoma requerendo
justamente o oposto ao contido nos aditamento que se pretende
homologar, ou seja, há NO MÍNIMO alguma situação também inusitada
que necessita de esclarecimento, até em razão do amplamente divulgado
pela mídia, como por exemplo, na matéria do “O ESTADO DE SÃO PAULO”.

sso

po

12.
Destarte, data venia, é necessário que situações
inusitadas e contraditórias sejam previamente sanadas, pois,
reitera, estamos diante do maior litígio judicial brasileiro, que
não pode ser decidido sem que dúvidas sejam esclarecidas.

Im

pre

13.
Por fim, reiterando o informado inicialmente, considerando
que todos os representados das partes que redigiram o termo aditivo,
por imposição do próprio acordo inicial, já aderiram ao acordo, é
fato que, caso ainda representem alguém, o número de seus
representados é inferior aos milhares dos demais poupadores
individuais.
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15.
Data venia, não há necessidade de nenhum exercício
cognitivo aprofundado para constatar O QUÃO PREJUDICIAL É O ADITIVO.
Isso porque, ofertou tratamento DIVERSO entre poupadores individuais
x dos beneficiários das ações coletivas. E, o prejuízo é concreto e
está textualmente registrado, pois, para o poupador individual o
índice do plano verão será mantido em 4,09818, porém, pode chegar
até 11 para nos casos em que as partes que assinaram o aditamento
possuem participação ativa. E, qualquer pesquisa junto aos
distribuidores poderá comprovar o ora alegado.
16.
Desse modo, até porque números não permitem dilação, o
prejuízo FINANCEIRO está comprovado, refletindo na demonstração da
absoluta ausência de proteção de direitos coletivos, mas sim
pontuais.
17.
Estivéssemos diante de uma busca por um acordo justo, o
mínimo esperado é que a transparência e a democracia fossem mantidas,
por conseguinte, divulgação das reuniões que discutiram sobre seus
termos e a possibilidade da participação de ao menos UM advogado
representando os poupadores individuais fosse realizada. Porém, nada
disso ocorreu, como ocorrido anteriormente, os advogados dos
poupadores individuais não foram convidados para participar de
nenhuma reunião fechada.
18.
Portanto, há uma inegável violação das prerrogativas de
milhares de advogados de poupadores individuais, por conseguinte,
tal veto participativo não pode significar prejuízos aos seus
clientes.

sso

po

r: 2

19.
Além disso, os advogados dos poupadores individuais, que
há décadas atuam nos processos, esses sim defendendo os interesses
de milhares de ações individuais, serão OBRIGADOS A PAGAR PELO
ACORDO, sim, é isso mesmo, o termo aditivo impõe a obrigatoriedade
dos advogados cederam à FEBRAPO parte de seus honorário, sendo uma
condicional para a própria efetivação do acordo.
CONCLUSÃO.

Im

pre

20.
Data venia, poder-se-ia reviver inúmeras outras situações
contidas no termo aditivo demonstrando quão lesivo e prejudicial é
para os advogados dos poupadores individuais e para vários poupadores
individuais, pois, comprovadamente seu índice de correção é
infinitamente menor.

__________________________________________________________________________
Av. Adolfo Pinheiro, 1029 – CJ 133 – Torre Sul – CEP: 04733-200 – Santo Amaro – São Paulo – SP.
Telefones: +55 11 5093-2572 / 11 5093 – 5896 – WhatsApp +55 11 94335-8334
E-mail: contato@alexandreberthe.com.br – www.alexandreberthe.com.br
Página 4 de 5

_________________________________________________________________________________________________________________________

74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:05 E
:53 BE
RT
HE
P

INT
O

21.
Talvez, existisse um real interesse em findar o tema,
elevar para todos os processos o coeficiente para 11, como ocorrerá
para um seleto grupo, aí sim, certamente, a adesão seria
infinitamente maior e estaríamos diante de uma situação que não
discrimina de forma tão grotesca os poupadores individuais.
DO PEDIDO.
22.

Posto isso, é a presente para requerer a Vossa Excelência

a. A adoção dos procedimentos cabíveis para, em sendo necessário,
determinar a regularização da representatividade das partes que
assinaram o termo aditivo;
b. Determinar seja esclarecido o posicionamento efetivo da ABRACON
quanto ao aditivo;
c. Ainda que homologado o aditivo, seja reiterada sua faculdade, por
conseguinte, sejam desafetados todos os recursos relacionados ao
presente feito, possibilitando com isso que cada poupador
individual tenha o livre arbítrio em negociar com os bancos e/ou
dar continuidade em seus processos de imediato;
d. Em não sendo homologado o acordo, que exista o julgamento
definitivo do tema, uma vez que todas as partes já apresentaram
manifestações;
e. Em todas situações, seja afastada qualquer obrigatoriedade dos
advogados dos poupadores individuais terem que pagar com parte de
seus honorários (ceder) para que eventuais acordos sejam
realizados, cabendo ao patrono os honorários integrais de 15%.

r: 2

Termos em que,

po

Pede-se deferimento.

Alexandre Berthe Pinto
OAB/SP 215.287

Im

pre

sso

São Paulo, 13/05/2020
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E SENHOR MINISTRO RELATOR RICARDO LEVANDOWSKI.

Autos no. 0001507-92.2009.1.00.0000

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO – IBDCI,
associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, legalmente
registrada no 1º. Oficio de Títulos e Documentos de Curitiba, com sede à Rua Treze
de Maio no. 915, São Francisco, CEP 80.510-030, através de sua advogada que esta
subscreve, profissional inscrita na OAB/PR sob o numero 21.547 (instrumento em
anexo), vem perante a este Tribunal nos autos supra dizer o quanto segue:

1 – Ocorreu a realização de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos,
pseudamente realizado entre diversas associações de consumidores incluído nestas a
ora peticionante.

2- Tal acordo foi assinado pela FEBRAPO, através de procurações repassada pelos
institutos ao representante Sr. Estevan Nogueira Pegoraro.

po

r: 2

3- Ocorre que as procurações passadas para a FEBRAPO, unicamente foram
assinadas para a realização do Acordo de Poupança Original e não para a
formalização de qualquer aditivo referente a tal Acordo.

Im

pre

sso

4 – A FEBRAPO firmou o termo aditivo em nome das entidades, portanto, sem ter
poderes para tal, tendo em vista que quando as procurações foram assinadas para a
FEBRAPO a única realidade que se apresentava diante das entidades era a
possibilidade da realização do Acordo de Poupança inicial.

5 – Observe-se que praticamente nenhuma das associações de defesa do
consumidor estava presente no trabalho de mediação conduzido pela Advocacia Geral
da União, mas tão somente a FEBRAPO, na pessoa do Sr. Estevan Nogueira
Pegoraro que pseudamente representaria as entidades, através de procurações

INT
O

antigas de mais de dois anos, que não tem qualquer validade para assinatura do
referido aditivo, tendo em vista, repita-se que as mesmas foram assinadas ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO ACORDO PRIMÁRIO.
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6 – A grande maioria das entidades de defesa dos consumidores somente teve
conhecimento do aditivo após o mesmo se tornar público. Na grande verdade, elas
foram efetivamente surpreendidas pelo aditivo visto que em nenhum momento foram
consultadas pela FEBRAPO ou pelo procurador Estevan Nogueira Pegoraro sobre a
realização do mesmo.

7 – Ou seja a FEBRAPO SIMPLESMENTE DECIDIU POR SI SÓ ASSINAR O
ADITIVO CONTRATUAL SEM AO MENOS DAR CIÊNCIA DO FATO A TODAS AS
ENTIDADES DE PROTEÇÃO .

8 – MUITAS DAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR SÃO INCLUSIVE
CONTRA A ASSINATURA DO REFERIDO ADITIVO E MUITAS AINDA NEM TEM
CIÊNCIA DO MESMO, PORQUE PARA ASSINATURA DELE FORAM UTILIZADOS
PODERES NÃO REPASSADO PELAS ENTIDADES PARA A FEBRAPO!!!!!!

9 – A SITUAÇÃO É TÃO SÉRIA QUE MUITAS PROCURAÇÕES, NO MEIO TEMPO
ENTRE A ASSINATURA DO ACORDO E A REALIZAÇÃO DO ADITIVO FORAM
INCLUSIVE REVOGADAS, MAS EM NENHUM MOMENTO A FEBRAPO INFORMOU
TAL FATO AO JUIZO.

r: 2

10 – EFETIVAMENTE A PROCURAÇÃO PASSADA PELO IBDCI, ORA
PETICIONANTE, FOI REVOGADA APÓS SEIS MESES A REALIZAÇÃO DO
PRIMEIRO ACORDO TENDO A FEBRAPO PLENA CIÊNCIA DISTO, MAS APESAR
DISTO ASSINOU O ADITIVO EM NOME DA ENTIDADE!!!!

sso

po

11- TENDO EM VISTA TAIS FATOS REQUER A SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DO ACORDO PARA QUE SEJAM TOMADAS AS SEGUINTES PROVIDENCIAS:

Im

pre

A) I N T I M A Ç Ã O D E T O D A S A S E N T I D A D E S D E D E F E S A D O S
CONSUMIDORES, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DO
TERMO ADITIVO DO ACORDO ASSINADO, PARA QUE POSSAM
INTERVIREM NOS AUTOS, APRESENTANDO INCLUSIVE, REVOGAÇÕES
DE PROCURAÇÕES REALIZADAS E NÃO INFORMADAS PELA FEBRAPO.

B) CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PUBLICO DO INTEIRO TEOR DESTA E DE QUE
HOUVE ASSINATURA POR PARTE DA FEBRAPO COM A UTILIZAÇÃO DE
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C) CIÊNCIA A FEBRABAN DOS FATOS AQUI NARRADOS

INT
O

PODERES NÃO REPASSADOS PELAS ENTIDADES PARA A ASSINATURA
DO ADITIVO, TENDO EM VISTA QUE AS PROCURAÇÕES TRAZIDAS PELO
MESMO FORAM REPASSADAS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA A
REALIZAÇÃO DO ACORDO INICIAL

D) PRAZO DE 15 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DA REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO PELA ORA
PETICIONANTE.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Curitiba, 28 de Abril de 2020.

Im

pre

sso

po

r: 2

Samantha Sade – OAB/PR 21.547.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ADPF N.º 165

CARÁTER DE URGÊNCIA!

ANAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DE
POUPADORES, já qualificada nestes autos em que outras vezes se manifestou como
terceira interessada legítima, por seu presidente Dr;. Rubens Alves, comparece perante
Vossa Excelência para, RATIFICAR a manifestação do IBDCI – Instituto Brasileiro
de Defesa do Cidadão, onde aquela instituição denuncia ausência de representação
processual para a FEBRAPO (Federação Brasileira de Poupadores) firmar Aditivo
para prorrogação do acordo, tal como realizado nos autos, bem como para requerer que
este Egrégio Supremo Tribunal Federal apure a legitimidade das partes signatárias na
celebração da referida avença.

Frise-se que a ANAP hoje concentra a maioria de advogados que

sso

patrocinam milhares dessas ações em todo país, e, é essa pluralidade de grandes

Im
pre

demandantes que legitima ainda mais a busca pela prestação jurisdicional em comento.
São bilhões de reais aguardando a destinação correta, que se espera deste E. STF, na
mesma medida que esses mesmos bilhões, se considerados na posse dos bancos durante
mais de 30 (trinta) anos, se tornam ínfimos, caso o consequencialismo ainda exerça
alguma força na análise do caso.
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Porquanto, decorrente de todo o lapso temporal de sobrestamento das

referidas demandas – a imensa maioria, referente às ações individuais, desde o ano de
2010 -, muitos poupadores autores faleceram sem receber a solução final do Poder
Judiciário sobre o direito que buscavam, cuja nascente se deu por ato ilegal das
instituições financeiras com início em 1987, ou seja, 33 anos da homérica subtração de
valores que se achava que passaria despercebido.

Em face do narrado e demonstrado, é a presente para requerer
novamente o ingresso da ANAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS
DE POUPADORES como amicus curiae no feito, bem assim pela atenção devida para
que seja acolhida a sua manifestação, como anteriormente fundamentado, uma vez que a
não homologação ou, ao menos, A NÃO SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL, em qualquer fase processual que se
encontrem, tendo em vista que as ações individuais continuam suspensas desde o ano de 2010
- é medida de imperiosa e irretorquível JUSTIÇA!

Nestes Termos,

Brasília, 28 de maio de 2020.

Im
pre

sso

Pede Deferimento.

RUBENS ALVES
OAB/SP 181.294
OAB/DF 28.118

Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator da
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INT
O

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165

M A N I F E S T A Ç Ã O N A A DPF 165

FRENTE BRASILEIRA PELOS POUPADORES – FEBRAPO;
associação civil, inscrita no CNPJ 24.941.556/0001 -40, com sede na Av.
Pacaembu, 1785, Pacaembu, CEP 01234 -001, São Paulo Paulo/SP, por seus
advogados adiante assinado s, vem, à presença de Vossa Excelência ,
apresentar manifestação para esclarecer questionamentos apresentados
na ADPF 165, pelas razões que ex põe aqui .

01.

Ontem, 08 de junho, foi publicada a ata do julgamento que

r: 2

homologou o aditivo ao acordo coletivo . Dias antes do julgamento, uma
das entidades que compõe a FEBRAPO, o Ins tituto Brasileiro de Defesa
Cidadão

–

IBDCI,

po

do

apresentou

manifestação

questionando

a

sso

legitimidade da FEBRAPO para celebrar o aditivo. Apesar de já
homologado,

a

FEBRAPO

sente -se

na

obrigação

de

prestar

pre

esclarecimentos a Vossa Excelência, I. Relator, e ao s demais Ministros do

02.

Im

Supremo Tribunal Federal.
O IBDCI é apenas uma entre muitas entidades que formam a

FEBRAPO. Como todas as entidades, ou torgaram man dato com poderes
expressos para a FEBRAPO firmar o instrumento coletivo (art. 656 do CC)

febrapo.org | Tel. (11) 3868-5082

e

anuíram

com

seus

termos

através

de

assembleia

convocada

03.

INT
O

especificamente para tanto.
Com todos estes cuidados, garantindo a adequada representação

que um acordo coletivo de tal magnitude exige, a FEBRAP O firmou o
sob

intermediação

da

AGU

e

anuência
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instrumento,

do

BACEN,

posteriormente homologado pelo STF.
04.

Dois anos depois de realizar o acordo, a FEBRAPO e o IDEC, diante

de um número de adesões a quém da expectativa inicial, trabalharam
firmar um aditivo que, como está na petição firmada por todas as
entidades,

ampliou

significa tivamente

o

rol

de

beneficiários

pelo

ACORDO original . As entidades também aproveitaram para corrigir e
incrementar os mec anismos de adesão, criando formas eficientes para
ampliar os números do ACORDO.
05.

A FEBRAPO reitera estas observações para esclarecer que o aditivo

apenas ampliou, obj etiva e subjetivamen te, os direitos dos poupadores
contemplados no acordo original. Não há, por parte dos poupadores,
nenhuma renúncia de direito no aditivo.
06.

Importante esclarecer que ao momento da assinatura do Acordo , em

2017, houve, aí sim, uma transação em torno do encerramento das Ações
Coletivas movidas pelas entidades de defesa dos poupadores . Naquela
oportunidade,

todas

as

entidades

signatárias

necessariamente

concordaram em interromper suas A ções em troca do pagamento

Diferentemente do Acordo assinado inicialmente , o Aditivo não

po

07.

r: 2

assumido pelos bancos nos termos do Acordo.

impõe nenhuma renúncia por parte das entidades autoras das Ações

Tais esclarecimentos são importantes , especialmente na medida em

pre

08.

sso

Coletivas contra os bancos .

que o IBDCI questiona a legitimidade da FEBRAPO para celebrar o

Im

Aditivo. Para a entidade, a procuração teria outorgado mandato para a
celebração do Acordo, mas não d e seu Aditivo, o que não n os parece nem
um pouco razoável. Contraditoriamente, mais à frente alega que a
procu ração teria sido revogada.

febrapo.org | Tel. (11) 3868-5082

09.

A FEBRAPO nunca f oi cientificada de revogação da procuração do

INT
O

IBDCI . O termo de revogação acostado na ADPF não tem firma
reconhecida ou autenticação para certificar a data. E não há prova que
tenha sido enviado à FEBRAPO. A data lançada no documento é de abril
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de 2018. Em setembro de 2018, o IBDCI enviou e -mail para a FEBRAPO
com cópia do Estatuto e Ata de eleição de representantes, sem mencionar
qualquer revogação de poderes. A procu ração, portanto, aos olhos dos
representantes da FEBRAPO estava com plena eficácia ao momento da
celebração do aditivo.
10.

De qualquer f orma, ainda que tivesse havido revogação válida, o

aditivo assinado pela FEBRAPO seria ineficaz apenas em relação ao
IBDCI, conforme art. 662 do Código Civil. E a ineficácia em relação ao
IBDCI não altera em nada a legitimidade da FEBRAPO para celebrar o
aditivo, amparada q ue está em TODAS as demais entidades que figuram
como parte no instrumento. E o mais importante: no Aditivo não houve
disposição de qual quer direito específico do IBDCI, como já esclarecido.
11.

Ao contrário do que sugere o IBDCI, a penas uma única entidade,

entre as filiadas da FEBRAPO signatárias do acordo original, não
concordou com o aditivo e, por tal razão, ficou fora do novo in strumento.
Trata-se da APADECO, do Paraná. Não h averia nenhum problema para a
FEBRAPO excluir o IBDCI também. A presença do IBDCI, por óbvio, não
era (e não é) uma condição para a celebração do aditivo. Situação análoga

r: 2

dar-se-ia com a even tual não adesão ao aditivo por parte de algum banco
signatário d o acordo.
A

FEBRAPO,

po

12.

pois,

concorda

com

a

exclusão

do

IBDCI

do

13.

sso

instrumento, sem qualquer repercussão n a eficácia do aditivo.
A celebração do Aditivo foi amplamente divulgada pela imprensa,

pre

inclusive com a publicação do instrumento de aditivo por determinação

Im

de Vossa Excelência . E NENHUMA entidade manifestou qualquer
oposição ou desconforto. E por uma razão singela que merece ser
reiterada: o aditivo apenas ampliou, objetiva e subjetivamente, os direitos
dos poupadores contemplados no acordo original. Não há, por parte dos
poupadores, nenhuma renúncia de direito no aditivo.

febrapo.org | Tel. (11) 3868-5082

14.

E mais: a celebração do aditivo pela FEBRAPO f oi precedida de

INT
O

assembleia geral da entidade, convocada e realizada nos exatos termos do
Estatuto. A aprovação foi por unanimidade. Ninguém ficou contra um
aditivo que apenas ampliou direitos.

Aliás, é importante registrar que neste novo cenário do aditivo – de

74
9
Em 468
: 1 680
4/0 0 7/2 AL
02 EX
0 - AN
14 DR
:06 E
:11 BE
RT
HE
P

15.

ampliação de benef iciários e mecanismos eficientes de adesão – a
FEBRAPO já conseguiu reunir mais de CEM MIL NOVOS PEDIDOS DE
ADESÃO, apresentados aos bancos n as já instaladas mesas virtuais de
negociação (previstas no anexo operacional do aditivo) .
16.

Com

tais

esclarecimentos,

a

FEBRAPO

ressalta

a

legítima

representatividade que ostenta para celebrar o aditivo e refuta as
observações trazidas pelo IBDCI.
17.

Como está no parecer da PGR e também reconheceram os Ministros

do Supremo, o aditivo tem a mesma licitude e legitimidade do acordo. É
celebrado sobre direitos disponíveis, por entidades que contam com
representatividade adequada, agora com medidas de extensão e fomento
às adesões que são benéficas para todos os envolvidos.
Brasília, 09 de junho de 2020.

ES TEV A N N O GU E I RA PE G O RA R O

r: 2

OA B/ S P 2 4 6 0 0 4

OA B/ DF 1 8 .9 5 8

LU I Z FE RN A N D O C A S A G RA N DE PE RE I RA
OA B/ P R 2 2 .0 7 6

Im

pre

sso

po

M A R CU S VI NI CIU S F U R TA DO C OÊL H O
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