
 

PERGUNTAS E REPOSTAS  

 

1) Do que se trata o acordo?  

No dia 1º de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal validou o acordo firmado entre a Federação 
Brasileira de Bancos - FEBRABAN, o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos 
Poupadores, o qual foi intermediado pela Advocacia Geral da União e contou com a participação do 
Banco Central do Brasil como interveniente, sobre os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. A 
adesão ao acordo é voluntária e será feita por meio desse Portal. As pessoas interessadas deverão estar 
cientes dos termos do Acordo e dos procedimentos para adesão.  
 
2) Quais instituições financeiras aderiram ao acordo?  
Itaú-Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, 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.  
 
3) Quem tem direito ao recebimento dos valores do acordo?  
Os poupadores e/ou espólios/sucessores que entraram com ação na justiça, pleiteando o pagamento 
dos Planos Econômicos relativos aos depósitos na poupança, dentro dos seguintes prazos:  
• Ações individuais – ajuizadas até o prazo de 20 anos da edição de cada plano econômico;  
• Ações coletivas – ajuizadas até o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva.  
Também têm direito os poupadores que tenham iniciado a execução da sentença coletiva até 
31/12/2016, desde que dentro do prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão favorável que 
permitiu a execução.  
 
4) Para ter direito é necessário ser filiado à entidade que ingressou com a ação coletiva?  
Não. Os poupadores ou seus herdeiros/ espólios que executaram individualmente (com advogado 
particular) as sentenças de ações coletivas/ações civis públicas até 31 de dezembro de 2016, poderão 
ser beneficiados independentemente de vínculo associativo com qualquer uma das organizações 
signatárias ou não do Acordo que ajuizaram as ações civis públicas.  
 
5) Herdeiros de Poupadores terão direito a receber?  
Sim, desde que haja ação judicial em nome do poupador já falecido.  
 
6) Quem não entrou com ação na Justiça terá direito a receber? 
Não. O prazo para ingressar com ações desse tipo, já prescreveu. 
 
7) Quem entrou com ação e perdeu pode apresentar um recurso? 
Não. 
 
8) É necessário solicitar ao banco extratos que comprovem a existência de depósitos em poupança na 
época dos planos econômicos?  
Não. Os extratos devem ter sido apresentados no momento da proposição da ação judicial.  
 
9) É necessário ser filiado à entidade que ingressou com a ação coletiva?  

Não. Os poupadores ou seus herdeiros/ espólios que executaram individualmente (com advogado 
particular) as sentenças de ações coletivas/ ações civis públicas até 31 de dezembro de 2016, poderão 
ser beneficiados independentemente de vínculo associativo com qualquer uma das organizações 
signatárias ou não do Acordo que ajuizaram as ações civis públicas 



 
10) Quais são os Planos Econômicos contemplados no Acordo?  
O acordo contempla os planos econômicos: 
  • 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). 
 
11) O Portal de Acordos não contempla o Planos Collor I?  
Não há qualquer pagamento a ser efetuado para o Plano Collor I (1990), conforme 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).  
 
12) Quando o poupador poderá aderir ao acordo?  
Os pedidos de habilitação serão recebidos no Portal, sendo que o processamento das habilitações para 
análise dos documentos e pagamento dos valores será feito em lotes para facilitar o processamento do 
Acordo, conforme as datas do calendário abaixo.  

LOTES DATA CONDIÇÃO 

1º 22/05/2018   Nascidos até 1928 

2º 21/06/2018   Nascidos entre 1929 e 1933 

3º 21/07/2018   Nascidos entre 1934 e 1938 

4º 20/08/2018   Nascidos entre 1939 e 1943 

5º 19/09/2018   Nascidos entre 1944 e 1948 

6º 19/10/2018   Nascidos entre 1949 e 1953 

7º 18/11/2018   Nascidos entre 1954 e 1958 

8º 18/12/2018   Nascidos entre 1959 e 1963 

9º 17/01/2019   Nascidos a partir de 1964 

10º 16/02/2019   Sucessores ou Inventariantes de Poupadores já falecidos 

11º 18/03/2019   Poupadores que tenham ingressado em juízo entre 01/01/2016 e 31/12/2016 

 
13) Se o poupador perder o prazo de seu lote? 
Será possível fazer sua adesão nos lotes seguintes ou no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do início das 

habilitações. O Portal permanecerá ativo nesse período. 

14) Quem poderá fazer a habilitação no Portal de Acordos?  
A Adesão ao acordo é gratuita e será feita preferencialmente por meio de seu Advogado ou Defensor 
Público, se for o caso. Seo poupador/inventariante/sucessor tenha advogado constituído, poderá fazer a 
habilitação, desde que tenha todos os dados necessários para a adesão, inclusive os dados de seu 
advogado. Nessa situação, o advogado indicado na habilitação será acionado para assinar o Termo de 
Adesão por meio de certificação digital e, assim, será concluída a habilitação.  
O poupador/inventariante/sucessor que tiver seu cadastro realizado por advogado poderá se cadastrar 
no Portal de Acordos apenas para consultar e acompanhar as habilitações em seu nome.  
Nos casos de Juizado Especial Civil, em processos que tenham pedidos até 20 (vinte) salários mínimos, 
quando não houver advogado constituído, o poupador/inventariante/sucessor será o responsável por 
assinar o termo de adesão, sendo necessário o reconhecimento de firma em cartório.  
 
 
 
 



 
 
15) Como os beneficiados devem proceder?  
A adesão ao acordo será feita mediante o cadastro no Portal de Acordos e será por poupador (titular da 
conta poupança) e processo. Caso haja vários autores no mesmo processo deverá ser feita uma 
habilitação por titular da conta poupança.  
Deverá ser feita uma habilitação por processo, nas seguintes situações: 
  • Se o Poupador (titular da conta poupança) possuir mais de um processo.  
  • Se o poupador (titular da conta poupança) tiver ajuizado o mesmo processo contra várias instituições 
financeiras que não são do mesmo conglomerado. Cada habilitação irá gerar um Protocolo para 
acompanhamento.  
Cada poupador (titular da conta poupança) somente poderá se cadastrar uma vez para o mesmo 
processo. Portanto, durante a habilitação, indicar todos os pedidos que existam na mesma ação judicial, 
pois a quitação do acordo será total em relação ao aderente para o processo habilitado . 
Após o preenchimento completo do formulário, será gerado um Termo de Adesão para assinatura do 
advogado, a qual deverá ser feito por meio de Certificação Digital. Esse Termo de Adesão será 
apresentado nos autos dos processos judiciais para que as ações possam ser extintas. No caso de 
processo ajuizado no Juizado Especial Cível (JEC) ou no Juizado Especial Federal (JEF), sem advogado, o 
Poupador será responsável pela assinatura do Termo.  
 
16) Quais são as informações necessárias para efetuar o cadastro no Portal?  
Para realizar a habilitação, é necessário acessar o Portal, criar login e senha e fazer o cadastro, criando-
se um perfil (poupador/advogado/defensor público/inventariante/sucessor).  
Deverá ser indicado o nome do Poupador (titular da conta poupança à época dos planos econômicos) 
para conciliação das informações perante às Instituições financeiras.  
Deverão ser preenchidos todos os dados relativos ao processo para constatar que se trata de um caso 
apto para adesão ao acordo. O processo deve estar em trâmite no Judiciário (em andamento ou 
sobrestado pela repercussão geral da matéria de planos econômicos).  
Nos casos de poupador, para confirmar a legitimidade para receber em nome do falecido, será 
necessário indicar os dados do inventariante, se existir processo inventário em andamento.  
Caso não tenha inventariante, pois não foi aberto Inventário ou o mesmo já se encontra encerrado, será 
necessário juntar cópia da petição comprovando a regularização do polo ativo da ação no processo de 
Planos Econômicos, com a indicação de quem são os sucessores do falecido. Se o falecimento ocorreu 
antes do ajuizamento da ação, na petição inicial já deverá constar todos os sucessores.  
No processo de habilitação será necessário inserir os dados completos de um sucessor principal, caso 
seja necessário entrar em contato, sendo possível realizar o cadastro simples dos demais sucessores.  
O advogado responsável pela Habilitação de seu cliente deve ser o que está efetivamente atuando no 
processo e consta cadastrado nos sites do Tribunais de Justiça. Se o nome do advogado não constar no 
site do Tribunal de Justiça ou tenha tido troca de advogado não noticiada nos autos, será necessário 
anexar documento confirmando a regularização da nova representação no processo.  
 
17) Quais as condições do pagamento? 
Pelo cronograma oficial, serão feitos de acordo com as faixas de valor a receber: até R$ 5 mil receberá à 
vista e integral, sem desconto; entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais, com 
abatimento de 8% de desconto; a partir de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais, com desconto de 
14%; mais de R$ 20 mil, terão 19% do valor descontado. A correção para os pagamentos semestrais será 
feita pelo IPCA, índice da inflação oficial, em parcela única, todas as indenizações de sua 
responsabilidade. 
 
18) Quando terá início o pagamento? 
Os pagamentos começam em até 15 dias após a validação das habilitações pelos bancos. 
 
 



 
 
19) Onde e como receber? 
O pagamento será feito em conta corrente do poupador ou por meio de depósito judicial. O habilitante deverá 
indicar o banco, agência e conta corrente ou conta poupança para que seja efetuado o pagamento. Não 
é permitido que o poupador indique conta de terceiro para recebimento dos valores do acordo. Os 
honorários serão pagos diretamente aos advogados. O prazo máximo de parcelamento dos valores a serem 
recebidos pelos poupadores será de três anos. Não haverá antecipação de pagamentos. 

Caso o advogado do habilitante tenha poderes para receber em nome do poupador, poderá optar por 
essa forma de pagamento, desde que anexe documento que comprove: revalidação da procuração na 
vara competente, nova procuração com esse fim ou ratificação pelo poupador dos poderes para 
recebimento (item III, “e” do Anexo Operacional do Acordo).  
Os pagamentos relativos aos acordos de poupador falecido (titular da conta poupança) serão efetuados 
obrigatoriamente por depósito judicial 
 
20) O Banco em que eu tinha poupança não existe mais. E agora? 
Caso a poupança tenha sido em uma instituição adquirida, o pagamento ficará a cargo da instituição que 
a adquiriu. Clientes do ABN Amro Real, por exemplo, receberão o pagamento do Santander. Já os 
poupadores que tinham caderneta no Bamerindus e Nacional - instituições que foram socorridas pelo 
governo por meio do Proer - ainda têm situação indefinida. No caso da primeira instituição, há 
conversas entre os bancos que adquiriram os ativos e passivos para eventual pagamento, mas ainda há 
definição sobre o tema. 
 
21) Como serão feitos os pagamentos relativos aos honorários advocatícios?  
Os valores dos honorários serão de 10% sobre o valor do acordo, pagos diretamente ao patrono na 
causa. Conforme estabelecido na cláusula 7.4.2, no caso de Execução/Cumprimento de Sentença de 
Ação Civil Pública, metade dos honorários (5%) serão cedidos à FEBRAPO pelo advogado habilitante, 
tendo em vista o trabalho realizado pelas Entidades de Defesa do Consumidor representadas por ela 
neste Acordo, nas Ações Coletivas que está sendo executado.  
Deverá ser indicado banco, agência e conta corrente ou poupança do advogado, pessoa física, que está 
se habilitando. Não é permitido que o advogado indique conta de terceiro para recebimento dos valores 
dos honorários.  
No caso de inconsistências nos dados informados pelo habilitante (conta corrente ou conta poupança), 
os pagamentos serão realizados pelas instituições financeiras por meio de depósito judicial.  
 
22) Quais são as regras para cálculo do valor?  
As regras para pagamento do acordo são objetivas, utilizando um fator multiplicador por Plano 
Econômico, com aplicação de percentuais de descontos por faixa de valores e parcelamentos.  
No momento de adesão haverá um “Simulador” para estimativas de valores, por habilitação, aplicando-
se as regras do Acordo.  
O “Simulador” tem como objetivo apenas auxiliar na aplicação dos fatores previstos no Acordo, desde 
que o Plano Econômico, o Saldo Base e Data de Aniversário da Conta inseridos estejam corretos e 
elegíveis. Os valores simulados não configuram uma proposta vinculativa. 
A responsabilidade pelo correto preenchimento dos dados dos extratos é exclusiva do habilitante.  
 
23) Como posso acompanhar o status da minha habilitação?  
Qualquer alteração do status da habilitação será comunicada ao habilitante via e-mail, ocasião em que 
deverá acessar o site para verificar eventual necessidade de adotar providências ou apenas acompanhar 
a habilitação.  
 


