
A ADPF nº 165 – A VISÃO DO POUPADOR – Julho de 2009

ADPF: OS FATOS E OS ARGUMENTOS

Em 5 de março de 2009, a Consif (Confederação Nacional do Sistema Financeiro) propôs ao 
Supremo Tribunal Federal - STF uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a 
ADPF nº 165, objetivando liminar para suspensão imediata e por tempo indeterminado – até 
julgamento do mérito da ADPF – de todas as decisões e processos que reivindicam perdas 
ocasionados pelos bancos nos rendimentos das cadernetas de poupança com o advento dos 
planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, defendendo, principalmente, a 
constitucionalidade dessas medidas.

A Consif alegou: a) “uma verdadeira explosão de processos”; b) contexto econômico a exigir 
“medidas  institucionais  demonstrativas  de  apreço  a  valores  como  segurança  e  estabilidade 
jurídicas”;  c)  “vultosos prejuízos  decorrentes  das ações  judiciais  que interpretam os  planos 
econômicos das formas mais variadas e exageradas, causando grave risco de efeito sistêmico 
capaz  de atingir  a  higidez  do sistema financeiro e  o próprio  Tesouro Nacional”;  d)  a crise 
financeira internacional. 

Os  poupadores  não  discutem  a  constitucionalidade  ou  o  mérito  dos  planos 
econômicos. As decisões judiciais guiam-se pelo princípio do direito adquirido e do ato jurídico 
perfeito, reconhecendo que os efeitos retroativos promovidos pelos bancos foram prejudiciais 
aos poupadores. É a própria ADPF nº 165 que traz risco à segurança jurídica e coloca em xeque 
a autoridade do Poder Judiciário, bem como a confiança da população na poupança.

Em 12 de março o ministro-relator do pedido no STF, Ricardo Lewandowski, negou a 
liminar. 

E em 10 de julho, o Ministro Gilmar Mendes negou novo pedido feito pelos bancos 
justificando não haver urgência para o deferimento da liminar no período de férias 
do STF.

NÚMEROS IMPRECISOS: R$ 180 bilhões ou 110 bilhões? Como foram calculados es-
ses números? Porque então os bancos provisionaram somente 9 bilhões?

A imprecisão em torno dos números é evidente. Primeiro, a “sangria” seria de R$ 180 bilhões, 
equivalendo à soma das perdas dos planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II. Esse número 
não foi demonstrado e não corresponde à realidade. 

Estão aí incluídos a perda de 80% pleiteada pelos poupadores relativos ao Plano Collor I – o 
mais significativo deles – que já foi afastada pela Justiça. Estão também nessa “conta” os R$ 70 
bilhões referentes à correção do saldo das contas vinculadas do FGTS, que também sofreram 
perdas nos planos Collor e Verão. Mas a maior parte delas já foi paga por acordo promovido 
pelo governo federal. 

A própria Febraban, em nota técnica de dezembro de 2008 já adotou uma cifra menor, entre R$ 
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100 e 110 bilhões1. As perdas mais significativas e com decisões pacificadas pelos tribunais 
superiores são as do Plano Verão, que tanto a Febraban como outras fontes2,  indicam um 
mesmo montante: R$ 29 bilhões. Isso se todos os poupadores as tivessem reivindicado 
judicialmente, o que está muito longe da realidade, pois menos de 1% recorreu à 
Justiça: são 550 mil processos frente às 70 milhões de cadernetas de poupança à época.

Nos seus balanços contábeis de 2008, os bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Nossa Caixa, HSBC Bank Brasil) provisionaram 
R$ 8,8 bilhões para contingências cíveis que englobam, além de ações sobre planos 
econômicos,  ações  referentes  à  indenização  por  danos  materiais  e  morais,  a 
relações de consumo, entre outras.3 Como se explica isso? 

Os bancos devem apresentar justificativas que comprovem tais cifras exageradas e 
as  diferenças  entre  os  valores  provisionados  e  aqueles  divulgados  por  suas 
entidades representativas.

A própria Febraban afirmava, em julho de 2007, por meio de seu então diretor jurídico, Antônio 
Carlos de Toledo Negrão, que “os bancos possuem saldo suficiente para pagar esses valores, 
sem risco financeiro”4. Não custa lembrar que os seus lucros líquidos são altíssimos – em 2008, 
apenas CEF, Banco do Brasil,  Bradesco, Santander/Real  e Itaú/Unibanco ganharam R$ 30,9 
bilhões.

Além disso, medidas governamentais ao alcance do BC, sem desrespeito ao consumidor e à 
justiça,  seriam  largamente  suficientes  para  “manter  a  saúde  dos  bancos”:  só  o  alívio  no 
compulsório dado em outubro de 2008, injetou, de uma só vez, R$ 100 bilhões no sistema 
financeiro, sem redundar em maior oferta de crédito.

Portanto, o sistema financeiro não está ameaçado por qualquer dessas cifras. Primeiro, 
porque  não  foram  todos  os  poupadores  lesados  que  ingressaram  com  ações  judiciais;  e, 
segundo, porque os pagamentos dos valores devidos aos jurisdicionados não são feitos de uma 
só vez e nem imediatamente. Já estão acontecendo e continuarão sendo feitos ao longo dos 
próximos 15 anos,  aproximadamente,  pois  existem ações judiciais  que tramitam há anos e 
outras foram ajuizadas em dezembro de 20085. 
E, acima de tudo, decisões judiciais devem ser cumpridas e as obrigações devem ser pagas.

O GOVERNO, O BANCO CENTRAL E O TERRORISMO ECONÔMICO

Em outubro de 2008, o Advogado-Geral da União, José Antonio Dias Toffoli,  afirmou que o 
presidente Lula poderia assinar a defesa dos bancos. O Idec lançou um manifesto, assinado por 
inúmeras personalidades e por mais de 12 mil cidadãos, contestando essa intenção. 

Em 14 de abril, o Banco Central (BC), colocou-se ao lado dos bancos na ADPF, e solicitou ao 

1 NOTA TÉCNICA . ESCLARECIMENTOS SOBRE O PLANO VERÃO, O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AS EXI-
GÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMOS (SBPE), Dezembro de 2008, www.febraban.org.br.
2 Impactos do Plano Verão para as instituições financeiras, Roberto Luis Troster, nov. 2008.
3 Dados elaborados pelo Sindicato dos Bancários, de acordo com as Notas explicativas dos balanços dos bancos. 
4 Ver em http://web.infomoney.com.br/ templates/news/view.asp?codigo=749998
5 Sequer as ações civis públicas ajuizadas pelo Idec e outras entidades poderiam ser utilizadas pelos bancos para tentar 
sensibilizar o STF, pois as decisões proferidas nas ações civis públicas são títulos a serem executados individualmente, e 
este é um processo longo. 
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STF sua manifestação na ação como amicus curiae (amigo da corte). A argumentação do BC é 
basicamente a mesma da Consif: repete que os planos econômicos foram necessários para 
romper o ciclo inflacionário. Repetindo: isso nunca foi contestado pelos poupadores.

Em  15  de  abril,  o  ministro  da  Fazenda  Guido  Mantega  declarou  que  os  bancos  não  se 
apropriaram de nada e não fizeram outra coisa senão cumprir a lei do Plano Verão. Afirmou 
serem “descabidas as reivindicações dos poupadores” e repetiu os argumentos terroristas da 
Consif, de que “as mais de 550 mil ações na Justiça” contestando as correções de poupança 
nos planos econômicos, podem gerar “um rombo” de mais de R$ 180 bilhões nos cofres dos 
bancos, sobretudo nos bancos públicos (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). Mas os 
bancos públicos - CEF e Banco do Brasil - não correm risco: ambos provisionaram, em 2008, 
cerca de R$ 6 bilhões para fazer frente a todas as ações judiciais.

Objetivando conhecer a verdade sobre a dívida real dos bancos com os poupadores, o Idec 
enviou carta às sete maiores instituições financeiras tentando obter informações sobre os 
valores provisionados nos balanços contábeis e sobre os processos judiciais movidos em face 
das mesmas. O valor da dívida com os poupadores não pode estar descolado das 
decisões judiciais proferidas ao longo dos anos pelo Poder Judiciário. Os bancos que 
responderam, se limitaram a afirmar a correção dos valores provisionados para pagamento de 
ações cíveis.

No dia 15 de julho, o Idec, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 
e o Núcleo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro notificaram o Banco Central do 
Brasil e o Ministério da Fazenda com o mesmo objetivo, saber a verdade sobre os 
números. O Ministério da Fazenda, no final de 2008, produziu uma Nota Técnica sobre o 
assunto, alegando que as perdas seriam da ordem de R$ 105,9 bilhões. O Banco Central 
referendou esses cálculos.   

OS PLANOS ECONÔMICOS E AS PERDAS NA POUPANÇA

Até  1994,  a política  monetária  do Brasil  pautou-se  por  sucessivos  planos  econômicos  que 
tinham como objetivo o controle imediato da inflação. Os que mais se destacam por terem 
gerado uma corrida ao Poder Judiciário para recuperação de perdas oriundas da aplicação 
retroativa dos seus efeitos pelas instituições financeiras são6:

Plano Bresser: Implementado em 16/06/1987 pelo Decreto-Lei nº 2.336. Determinou que os 
saldos das cadernetas de poupança passassem a ser atualizados pelas Letras do Banco Central 
(LBC) e não mais pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Os bancos aplicaram a todas as 
cadernetas de poupança, indistintamente, a LBC (18,02%) quando, para aquelas que iniciaram 
seu período aquisitivo antes da vigência do plano (aniversário na primeira quinzena), deveria 
ter sido aplicado o IPC (26,06%), o que gerou uma perda de 8,08%.

Plano Verão: Implementado em 16/01/1989 pela Lei nº 7.730. Determinou que os saldos das 
cadernetas  de poupança  passassem a ser  atualizados  pelas  Letras  Financeiras  do  Tesouro 
(LFT) e não mais pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Os bancos aplicaram a todas as 
cadernetas de poupança, indistintamente, a LFT (22,35%) quando, para aquelas que iniciaram 

6 O Plano Cruzado não tem representatividade no Poder Judiciário; o direito de ação sobre eventuais perdas já está pres-
crito, o que impede o ingresso com novas ações. O Plano Collor II também é pouco representativo no Judiciário, princi-
palmente em razão da irrisoriedade da perda verificada (cerca de 6%) e da dificuldade de sua apuração em vista da vari-
ação diária dos índices substituto e substituído. O Plano Real não é objeto da ADPF 165.
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seu período aquisitivo antes da vigência do plano (aniversário na primeira quinzena), deveria 
ter sido aplicado o IPC (42,72%), o que gerou uma perda de 20,46%.

Plano Collor I: Implementado em 16/03/1990 pela Lei nº 8.024. Determinou que o saldo das 
cadernetas de poupança excedente a NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos) ficasse 
sob a custódia do Banco Central do Brasil (BC) logo que se operasse o primeiro creditamento 
do IPC após a vigência do plano e, daí em diante, o excedente transferido ao BC passaria a ser 
atualizado pelo Bônus do Tesouro Nacional fiscal (BTNf) e não mais pelo Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC). 

O ENTENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Em 20 anos o Poder Judiciário consolidou entendimento favorável aos poupadores no que se 
refere aos Planos Bresser  e Verão. A posição da Justiça é unânime,  inclusive no Superior 
Tribunal  de  Justiça  (STJ)  e  no  Supremo  Tribunal  Federal  (STF).  Durante  este  período,  os 
bancos exerceram amplamente seu direito à defesa. 

Todos os atuais ministros do STF (Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Eros Grau, Cezar Peluso, 
Carlos Britto, Cármen Lúcia, Menezes Direito, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e 
Ricardo  Lewandowski)  já  se  manifestaram,  reconhecendo  o  direito  dos  poupadores.  Os 
ministros reconhecem que o critério de correção monetária introduzido pelos Planos Bresser e 
Verão não podia ser aplicado aos contratos de caderneta de poupança firmados ou renovados 
antes de sua edição, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. Isto é, aqueles poupadores 
têm o direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do 
período contratual.

Em sentido contrário é o entendimento do Poder Judiciário para o Plano Collor I. Os ministros 
do STF entendem que não houve violação aos princípios da igualdade e do direito adquirido, e 
que a todas as cadernetas de poupança foi garantido o creditamento do IPC correspondente 
ao período aquisitivo imediatamente anterior à vigência do plano. A responsabilidade do Banco 
Central  pela  remuneração  dos  valores  que  estavam  sob  a  sua  custódia  também  é 
entendimento  pacífico,  assim  como  a  aplicação  do  BTNf  a  tais  valores  é  entendimento 
sumulado7. Portanto, os poupadores não têm direito a restituição desses valores.

7 Súmula 725 do STF.
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