
 
A Consumers International (CI) é a federação internacional de organizações de consumidores com mais de 240 
membros em 120 países ao redor do mundo. Fundada em 1960, a CI é a única voz mundial independente para 
os consumidores. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
7 de Março de 2014 
 
 
Caro Editor, 
 
RE: Compensação para Poupadores Brasileiros 
 
Enquanto o Supremo Tribunal Federal brasileiro se prepara para decidir se os poupadores podem 
buscar compensação pelas perdas sofridas na década de 1980, a Consumers International (CI) exorta 
todas as partes a reconhecerem o direito dos consumidores à compensação quando erros são 
cometidos ou quando a lei é erroneamente aplicada; além da necessidade dos mesmos possuir uma 
máxima confiança na segurança dos seus depósitos bancários.  
 
Assim, apoiamos nosso membro IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em seu apelo para 
que os consumidores sejam capazes de buscar compensação e recuperar as perdas sofridas. Além 
disso, vemos que os Tribunais brasileiros já admitiram uma ação de amparo para proteger os 
poupadores. 

 
Conforme dito nas recomendações da CI de 2010 sobre a proteção financeira dos consumidores 
direcionada ao G20 ‘O consumidor não é apenas um elo na cadeia, mas um ator essencial no 
mercado, e, como tal, encontra-se no centro dos problemas que atingiram o mercado de serviços 
financeiros. ’ Portanto, a proteção ao consumidor não deve ser feita subserviente a questões 
prudenciais: obter um sistema financeiro justo, estável e seguro é vital.  
Assim como os membros do G20, o Brasil também se comprometeu publicamente a um conjunto de 
princípios elevados sobre a proteção financeira do consumidor, incluindo o tratamento imparcial e 
justo de consumidores (Princípio 3), a proteção dos recursos do consumidor contra fraude e uso 
indevido (Princípio 7) e a entrega de um sistema adequado de tratamento de reclamações e 
compensações (Princípio 9).  
 
Apelamos ao governo e tribunais brasileiros a respeitarem estes princípios em suas conclusões. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Amanda Long 
Diretora Geral 
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