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Ref: Nota informativa sobre ação Judicial 
interposta em face dos Bancos Públicos e 
Privados, para o pagamento das perdas 
decorrentes dos planos econômicos sobre os 
saldos das contas de poupança, com 
aplicação dos juros remuneratórios e juros de 
mora.  

 
 
 
   PRIMEIRAMENTE, urge salientar que o Superior 
Tribunal de Justiça julgou recentemente os Recursos Especiais nº 
1.107.201/DF e 1.147.595/RS, que são paradigmas aos Temas 298 a 
302 do repertório do Colendo Tribunal, que estava sobrestado 
aguardando julgamento, definindo  assim os temas: legitimação dos 
bancos, prescrição, índice do Plano Bresser e do Plano Verão, ou seja, 
DEFININDO FAVORAVELMENTE AOS POUPADORES. 
 
 
   Assim, 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. 
 
 
   Pois bem, diante as reportagens transmitidas pelos 
Jornais e Redes de Televisão, existe uma proposta de acordo entre os 
bancos públicos e privados com a FEBRAPO, IDEC e FEBRABAN, 
sendo mediado também pela Advocacia Geral da União, que prevê 
indenizações pelas perdas dos planos econômicos das décadas de 
1980 e 1990. 
 
 
   Embora o acordo envolva aqueles que ingressaram 
com ações coletivas, ou seja, aqueles que estão inseridos nas ações  
patrocinadas pelos Institutos que estão intermediando o Acordo, 
poderá ser estendido também para os demais poupadores, mas para 
isso, deverá desistir da ação individual. 
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   Bem, diante as diversas reportagens ao que tudo 
indicada, haverá um deságio significativo sobre o quantum 
devido, já que os bancos propõem um percentual mínimo de 
50% e com certeza sem aplicação devida de juros de mora e juros 
remuneratórios e ainda de forma parcelada e congelada. 
 
   Ao que tudo indica o pretenso Acordo virá fadado a 
favorecer aos Bancos, ressaltando que essas entidades não 
representam V.Sa. 
 
 
   Contudo, no acaso de poupadores que possuem 
ações judiciais individuais, ao que parece, terão a possibilidade de  
transigir com este pretenso acordo e assim sendo, deverão 
procurar seus advogados, - procurador legitimo da ação 
individual, para as medidas necessárias, bem como, proceder com 
os acertos financeiros para com o patrono, já que o Acordo não o 
isenta do pagamento dos Honorários. Faço menção a isto, pois vejo 
que as informações prestadas em jornais e redes de TV são sempre 
distorcidas e muitas vezes errôneas, o que pode lhe gerar 
transtornos, pois com o dito deságio do quantum devido, V.Sa. 
deverá também deduzir o quantum a pagar ao seu patrono para 
verificar se valerá a pena.  
 
   
    Sem mais no momento e pronta para 
qualquer esclarecimento. 
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