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Prezado Cliente, 

 

 

                        No dia 1º de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal 
validou o acordo firmado entre FEBRABAN, AGU, o Banco Central (Bacen), o 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira Pelos 
Poupadores (Febrapo), sobre os planos econômicos Bresser de 1987, Verão 
de 1989 e Collor 2 de 1991 e só farão jus aqueles que possuem ações na 
Justiça. 

                       As instituições financeiras que aderiram: Itaú-Unibanco, 
Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil, Safra, Banco Regional de Brasília (BRB), Banco da Amazônia, Banco do 
Estado de Sergipe – Banese, Banco do Estado do Rio Grande do Sul – 
Banrisul, BANCO DO Estado do Pará – Banpará, Banco do Estado do Espírito 
Santo – Banestes, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo – CCB 
Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco Citibank. 

 

                           O acordo contempla os seguintes planos econômicos, 
devendo ser observado o pedido da ação judicial. 

 
  • BRESSER: referente ao mês de junho/1987 para 
crédito em julho/1987 (apenas para contas com 
aniversário na 1ª quinzena); 

 
  • VERÃO: referente ao mês de janeiro/1989 para crédito 
em fevereiro/1989 (apenas para contas com aniversário 
na 1ª quinzena); 

 
  • COLLOR II: referente ao mês de janeiro/1991 para 
crédito em fevereiro/1991 (com exceção das contas com 
aniversário nos dias 1 e 2). 

 

                   O Acordo não contempla o Plano Collor I (1990), tendo em 
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio 
dos Recursos Especiais (repetitivos) nº 1.107.201 e nº 1.147.595. (Cláusula 
7.2.1., item “c” do Acordo).   
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                          Pois bem, a adesão ao acordo é voluntária, ou seja, só adere 
quem quiser. Quem tiver interesse, deve conhecer todos os termos do acordo 
e seguir os procedimentos.  

 

                           A Adesão ao acordo é gratuita e será feita dentro de um portal 
e preferencialmente por meio do ADVOGADO PATRONO DA CAUSA 
JUDICIAL. 

 
                         Oportuno esclarecer, que é OBRIGATÓRIO QUE O 
ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA ASSINE O TERMO DE ADESÃO 
AO ACORDO, por meio de certificação digital, para conclusão e efetivação do 
mesmo, pois só será concluído quando o advogado assinar digitalmente o 
termo, por isso, imprescindível a figura do advogado que atua na ação judicial. 

 

   Conforme cláusula 7.2.2 do Acordo Coletivo, ao valor total 
consolidado serão aplicados os seguintes descontos : 

 

Sem desconto: para um valor consolidado de até 
R$5.000,00; 

8% de desconto: para um valor consolidado 
entre R$5.000,01 e R$10.000,00; 

14% de desconto: para um valor consolidado 
entre R$10.000,01 e R$20.000,00; 

19% de desconto: para um valor consolidado 
acima de R$20.000,00. 

 

                              Diante Cláusula 7.3 do Acordo Coletivo, os 
pagamentos serão feitos conforme o valor devido alcançado no processo 
habilitado: 

Até R$5.000,00 a receber: parcela única com pagamento 
em até 15 dias; 
 
Entre R$5.000,01 e R$10.000,00: três parcelas iguais, 
sendo a primeira paga em 15 dias e as demais em até 
seis meses depois do pagamento da anterior, corrigidas 
pelo IPCA; 
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Mais de R$10.000,00: cinco parcelas iguais, sendo a 
primeira paga em 15 dias e as demais em até seis meses 
depois do pagamento da anterior, corrigidas pelo IPCA; 
 

 

                       Cumpre aqui elucidar que a Vice-Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nas ações em que o Banco 

interpôs tão somente o recurso denominado Recurso Especial (que é 
maioria), inexistindo possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário 

(recurso dirigido ao STF), vem NEGANDO SEGUIMENTO AO REFERIDO 
RECURSO, BEM COMO, DEIXANDO DE RECEBÊ-LO, ou seja, OS 
PROCESSOS ESTÃO RETOMANDO A TRAMITAÇÃO NORMAL e assim 
sendo, está ocorrendo o transito em julgado e por conseguinte será 
iniciada a execução processual. 

 
                 Sem mais no momento e pronta para qualquer esclarecimento. 

 

                          Tels: 2262-6008; 2524-5356, 99144-5441 

 

                                  cyntialoureiro@terra.com.br 

 

 
DRA CYNTIA LOUREIRO 

OAB/RJ 89.836 
 


