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Para os que se atêm aos fins subjetivos, o que importa é o encontro da 

relação entre os Estados e os fins individuais. O Estado é sempre uma 

unidade de fim, ou seja, é uma unidade conseguida pelo desejo de 

realização de inúmeros fins particulares, sendo importante localizar os 

fins que conduzem à unificação. De fato, sendo a vida do Estado uma 

série ininterrupta de ações humanas, e sendo estas, por sua vez, sempre 

determinadas por um fim, é lógico que os fins do Estado deverão ser a 

síntese dos fins individuais. Isso é que explica a existência das 

instituições do Estado e a diferença de concepções a respeito das 

mesmas instituições, de época para época.  

(Dalmo de Abreu Dallari, 1995) 

  



 

 

RESUMO 

 

 

Os planos econômicos editados nas décadas de 1980 e 1990 tinham como objetivo o controle 

do processo inflacionário que desequilibrou o sistema monetário nacional. As circunstâncias 

econômicas enfrentadas pelo país ao longo do aludido período decorriam do fenômeno da 

indexação da moeda e da projeção de uma inflação artificial sobre o pagamento de obrigações 

contratadas com vencimento futuro, o que acarretava surtos inflacionários. Da perspectiva 

econômica, uma inflação artificial (inercial) era representada pela projeção da taxa da inflação 

passada na expectativa do recebimento pelas obrigações vincendas. Os quatro principais planos 

de estabilização econômica, a saber, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor 

II, foram editados com a finalidade de contenção da escalada inflacionária, que desequilibrava 

os preços e comprometia severamente o poder de compra da moeda. Sobre as aplicações 

financeiras, sobretudo na caderneta de poupança, os planos econômicos alteraram os índices de 

correção dos saldos existentes com a extinção dos índices passados, gerando inúmeros 

questionamentos na esfera judiciária, que perduram até a presente data e correspondem ao maior 

acervo processual do judiciário brasileiro. No entanto, em que pese o argumento de os planos 

econômicos terem violado as garantias constitucionais de proteção do direito adquirido e do ato 

jurídico perfeito, há que se analisar o contexto histórico dos períodos e a legalidade (ou não) de 

cada um dos planos econômicos, com base no seu propósito de reequilíbrio da economia e à luz 

do ordenamento jurídico vigente à época. 

 

Palavras-chave: Planos de Estabilização Econômica; Edição dos Planos Econômicos; Plano 

Bresser; Plano Verão; Plano Collor I; Plano Collor II; Expurgos Inflacionários. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The economic plans established in the 1980s and 1990s aimed to control the inflationary process 

which unbalanced the national monetary system. The economic circumstances faced by the 

country throughout this period resulted from the phenomenon of currency indexation and the 

projection of an artificial inflation on the payment of contracted obligations with a future due 

date, which caused inflationary surges. From an economic perspective, an artificial (inertial) 

inflation was represented by the projection of the past inflation rate in anticipation of the receipt 

of maturing obligations. The four main economic stabilization plans, namely: Bresser Plan, 

Summer Plan, Collor I and Collor II Plan, were presented with the purpose of containing the 

inflationary escalation, which unbalanced prices and severely compromised the currency’s 

purchasing power. Regarding financial investments, especially in the savings accounts, the 

economic plans have changed the correction indices of existing balances with the extinction of 

past indices, generating numerous questions in the judicial sphere which persist to date and 

correspond to the largest procedural body of the Brazilian judiciary area. Despite the argument 

in which the economic plans violated the constitutional guarantees of protection of the acquired 

right and the perfect legal act, it is necessary to analyze the historical context of the periods and 

the legality (or not) of each of the economic plans, based on the purpose of rebalancing the 

economy and according to the legal system at that time. 

 

Keywords: Economic Stabilization Plans; Economic Plans Edition; Bresser Plan; Summer 

Plan; Collor I Plan; Collor II Plan; Inflationary Purges. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Em meados de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral 

da questão envolvendo os planos de estabilização econômica editados no Brasil a partir do ano 

de 1986, assim denominados Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Com isso, milhares 

de ações judiciais foram sobrestadas no Judiciário Brasileiro e, atualmente, aguardam o 

pronunciamento final da Suprema Corte sobre a questão. 

Fala-se muito em milhares de titulares de cadernetas de poupança mantidas em bancos 

públicos e privados que teriam sido afetados com a alteração do regime da moeda, efeito direto 

da edição dos planos de estabilização, pois receberam remuneração inferior na correção 

monetária de suas aplicações, se for considerado o real índice de inflação dos períodos, 

reclamando-se, assim, a afronta direta aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito 

adquirido cometido pelos bancos no momento da aplicação das leis emanadas do Estado, por 

meio da autoridade monetária nacional. 

 No que se refere ao panorama de decisões dos Tribunais Estaduais e do próprio Superior 

Tribunal de Justiça, a jurisprudência firmou-se no sentido de se reconhecer a afronta ao ato 

jurídico perfeito e ao direito adquirido, uma vez que a implementação dos pacotes econômicos 

atingiu contratos já em curso, alterando o regime jurídico no momento da contratação das 

obrigações para outro que regera o seu adimplemento. 

  No entanto, ao analisar retrospectivamente o contexto histórico inflacionário, vivido 

pelo país, e sopesar os motivos pelos quais o Estado interveio na economia não é possível 

encontrar elementos para concluir que os planos econômicos, em vez de violarem direitos, 

garantiram um bem maior a toda coletividade, a saber, a estabilidade monetária do país? Os 

atos normativos que implementaram cada um dos planos de estabilização econômica, editados 

pelas autoridades monetárias do país, com base na autorização constitucional, não dariam 

sustentação legal suficiente para concluir que, diante de uma crise monetária representada por 

surtos constantes de superinflação, desequilíbrio financeiro e perda do poder de compra da 

moeda, o Estado teria agido cumprindo com o seu papel na tentativa de reequilíbrio do sistema, 

ainda que tendo fracassado por várias vezes? 
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 Esse, pois, é o objeto controvertido enfrentado nas linhas que se seguem. A fim de que 

isso ocorra, iniciamos pela análise do conceito da inflação vivida pelo Brasil, nas décadas de 

1980 e de 1990, passamos pelos quatro principais planos de estabilização econômica editados 

no país (Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II) e chegamos à constatação 

dos seus efeitos sobre a economia na sociedade, às controvérsias ainda existentes e à análise da 

legalidade dos atos normativos de edição de cada um dos referidos planos econômicos.  

Em 2017, com a participação de entidades civis de defesa dos consumidores e dos 

poupadores, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), sob a mediação da Advocacia Geral 

da União (AGU) e com a intervenção do Banco Central do Brasil (BCB), foi celebrado um 

acordo coletivo que previu o pagamento das diferenças inflacionárias, fazendo uso de um 

deflator para a correção dos valores. Esse acordo, para ter validade e possibilitar a sua própria 

consecução, foi submetido ao STF, nos autos da ADPF 165 e Recursos Extraordinários n.os 

591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, sendo homologado pela Suprema Corte. 

 Apesar disso, esse acordo coletivo, talvez inédito no judiciário brasileiro, ainda que 

consagrando a possibilidade da desjudicialização da controvérsia, com a possibilidade de 

resolução de milhares de ações judiciais, sendo, hoje, o maior estoque de processos sobrestados 

nas instâncias ordinárias, não tem força vinculativa, apresentando-se apenas como uma opção 

facultada às partes elegíveis aderir ou não aos seus termos e às suas condições. 

 O prazo inicial de vigência acordado, primeiramente de 24 meses, foi prorrogado por 

mais 30 meses por força do termo aditivo celebrado em meados de março do ano de 2020. Com 

o incremento de algumas outras condições, inclusive a extensão de seus efeitos, contemplando 

uma outra parcela de poupadores, o aditivo ao acordo coletivo também foi homologado pelo 

STF. 

 Frisa-se, no entanto, que esse acordo não importou no reconhecimento das teses 

jurídicas que compõem a repercussão geral pendente de julgamento pela mais alta Corte do 

país, razão pela qual, ainda que se possa considerar que a temática desta dissertação seja 

ultrapassada ou anacrônica, exorto-os quanto ao desfecho que esse julgamento pode trazer, não 

apenas em relação aos planos de estabilização econômica passados, mas, também, quanto aos 

possíveis pacotes que o Brasil possa ainda necessitar implementar, razão que me faz crer na 

importância do tema.  
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2 O PROCESSO INFLACIONÁRIO BRASILEIRO NAS DÉCADAS DE 1980 E 1990 

 

 O fenômeno da inflação é caracterizado pelo aumento contínuo dos preços e dos 

serviços, o que acarreta na redistribuição desordenada de renda e de riqueza, na medida em que 

determinados agentes econômicos conseguem reajustar seus preços em detrimento de outros 

que não o conseguem; ou alguns reajustam seus preços com maior rapidez, enquanto outros 

demoram ou nem sequer conseguem reajustá-los. Isso significa dizer que a inflação gera 

redistribuição de renda e riqueza desordenada, beneficiando uns e prejudicando outros, 

causando não apenas o desequilíbrio econômico como também a própria desordem social.  

 Para Nusdeo (2008), a inflação “constitui a mais perniciosa doença da economia. Sua 

ação deletéria faz-se sentir em todos os setores, sendo, porém, mais grave quanto ao aspecto 

distributivo”. 

 A consequência desse processo inflacionário crônico é a perda de funções fundamentais 

da moeda, quais sejam: (i) a moeda como meio de troca; (ii) a moeda como unidade de conta; 

e (iii) a moeda como reserva de valor, que se resume ao seu poder de compra ao longo do tempo. 

 No que é relevante para uma compreensão com maior tonalidade, especificamente sobre 

as funções da moeda, Oliveira (2006) expõe que: 

 

O poder de compra da moeda é indeterminado. Por ser “meio de troca”, ela é mero 

instrumento, e o poder de compra que ela representa é indeterminado quanto à pessoa 

que o possui. Qualquer um que possua certa quantidade de moeda é possuidor do 

poder de compra correspondente. Por ser “unidade de conta”, o poder de compra da 

moeda é indeterminado quanto ao objeto, uma vez que ele permite a aquisição de 

qualquer bem cujo valor seja contado dentro daquelas unidades de moeda disponíveis. 

Por ser “reserva de valor”, o poder de compra da moeda é indeterminado no tempo, 

pois ele está, ali, encarnado, pronto para ser usado no momento em que o seu 

possuidor assim o desejar.  

Note-se que esse poder de compra não nasce com a moeda. Ele nasce pela produção 

de bens e serviços que são “vendidos” no mercado; e o vendedor decide não consumir 

o preço recebido de imediato. O poder de compra é “armazenado” na moeda pelo 

desempenho da sua função de “reserva de valor”. Para que exista poder de compra, 

portanto, é necessário que existam duas condições básicas na economia: saldo de bens 

e renúncia à compensação imediata por parte do vendedor dos bens. A moeda só vale 

pela quantidade de bens que ela pode adquirir. 

[...]  

Se aumenta a quantidade de moeda sem que aumente a quantidade de bens e serviços 

disponíveis para serem adquiridos, o que ocorre é o aumento na procura sem que 

exista aumento de oferta; e toda vez que isso ocorre, a consequência é a alta dos preços 

(OLIVEIRA, 2006, p. 270). 
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Havendo, portanto, o crescimento da demanda, a dinâmica econômica tende para o 

aumento dos preços por parte de produtores e de prestadores de serviços, que, cada vez mais, 

buscarão absorver maior fatia da renda circulante no mercado, gerando, ainda que de forma 

artificial, com contornos de imprudência e oportunismo,1 o desequilíbrio inflacionário e seus 

efeitos sistêmicos na sociedade. No entanto, os surtos inflacionários experimentados no Brasil, 

nas décadas de 1980 e 1990, tiveram mais um componente que contribuiu para o agravamento 

do cenário econômico, gerando índices de inflação galopantes e de grande dificuldade de 

contenção. 

Conforme Nota Técnica Dippe – 2009/250 do BACEN, datada de 7 de abril de 2009 e 

juntada aos autos da ADPF 165, cujo julgamento está pendente pelo Supremo Tribunal 

Federal:2 

 

No Brasil, por conta de elevados níveis de inflação, durante a década de 1960, foi 

introduzido o mecanismo da correção monetária, que, por construção, buscava evitar 

que devedores e/ou credores incorressem em prejuízos em virtude de erros de 

avaliação sobre a trajetória futura da inflação (erros de expectativas). Dessa forma, as 

taxas de juros prefixadas foram quase que integralmente substituídas pela soma da 

correção monetária e de uma taxa real de juros, ou seja, por uma taxa nominal pós-

fixada. Isso implicou o atrelamento automático da taxa de remuneração das aplicações 

financeiras à inflação passada. Aliás, esse procedimento, de certa forma, estendeu-se 

a todos os preços da economia, inclusive salários, criando um mecanismo, também 

automático, que alimentava a dinâmica inflacionária. 

A introdução do mecanismo de “correção monetária” nos contratos financeiros 

imobiliários ocorreu junto com a criação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 

(Lei n.º 4.380, de 21 de março de 1964) para viabilizar os financiamentos de longo 

prazo para a compra da casa própria, mas também passou a ser aplicável às cadernetas 

de poupança, principal fonte de recursos para os financiamentos imobiliários. Com a 

Lei n.º 4.357, de 16 de julho de 1964, a correção monetária passou também a ser 

utilizada para atualização de débitos fiscais e tributários e como mecanismo de 

indexação de títulos públicos (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 

ORTN). Dessa forma, a “expectativa de inflação” contida nos juros contratuais 

(prefixados) passou a ser substituída em vários contratos por uma indexação mais 

formal. 

 

1 Como destaca Biéler (1990): “Há, pelo contrário, um desequilíbrio dinâmico tal que propulsiona as próprias 

correntes básicas essenciais da vida social; faz circularem os bens de uns para com os outros, tendo em mira 

plena harmonia e feliz equilíbrio entre todos. É pelo menos assim que seriam normalmente distribuídas as 

riquezas da criação, se o pecado, o egoísmo, a indolência e a avareza, que desequilibram a repartição delas, não 

criassem, incessantemente, consideráveis perturbações na sociedade” (BIÉLER, 1990, p. 443). 
2 Documento juntado nos autos da ADPF 165 e Recursos Extraordinários nos 591.797, 626.307, 632.212 e 

631.363. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2665693. Acesso: em 30 ago. 

2020. 

about:blank
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A indexação de contratos não se restringiu à dívida pública e aos contratos do SFH, 

estendendo-se a outros segmentos do sistema financeiro e à maioria dos contratos 

privados de maior prazo. Ao fenômeno da indexação de contratos, somou o da redução 

da periodicidade dos reajustes de preços e salários. Com isso, consolidavam-se ainda 

mais os mecanismos que geravam a inércia inflacionária, que realimentavam a 

inflação, tonando mais árdua a tarefa de estabilizar a economia. A despeito dessa 

redução da periodicidade, a indexação permanecia sendo um mecanismo imperfeito 

de proteção contra a inflação. De fato, como institutos econômicos responsáveis pela 

apuração e divulgação dos índices de inflação levavam algum tempo para fazer a 

coleta de preços, processar dados, conferir e divulgar os resultados obtidos, torna-se 

praticamente impossível uma indexação perfeita por índices de preços. Sempre haverá 

diferença entre o índice de preços (medido no passado) utilizado para calcular o fator 

de correção de um contrato e a realidade de preços correntes, ou seja, medida na data 

em que a correção do contrato se efetiva. 

 

O processo de indexação da economia, artificialmente aplicado como meio para mitigar 

os efeitos da perda do poder monetário, acabou por gerar uma prática inflacionária generalizada, 

tornando-se meio adotado pela sociedade para driblar a alta dos preços e dos serviços. Como 

consequência disso, além do desequilíbrio na redistribuição de riqueza e da corrosão do poder 

de compra da moeda, em um contexto de superinflação, a economia brasileira sofreu os efeitos 

colaterais de um componente adicional, advindo da indexação que fora implementada — o que 

gerou enormes distorções sobre a liquidez dos mercados, na medida em que agentes econômicos 

passavam a ter a expectativa do aumento de preços com base nos índices da inflação passada 

(elemento inercial ou autônomo), projetando-os aos vencimentos das obrigações futuras.  

Esse processo singular vivido pela economia brasileira é lembrado por Nusdeo (2010): 

 

No Brasil dos anos 1980 e até 1994, tal componente era representado pela 

generalizada aplicação da correção monetária em praticamente todas as operações do 

dia a dia da população. Originalmente trimestral, ela teve seus intervalos diminuídos 

acentuadamente, chegando, em alguns casos, a ser diária, com base no ajuste nominal 

de títulos públicos e das taxas de “overnight”. A correção monetária, se a princípio 

representou um arranjo institucional positivo a permitir à sociedade brasileira um 

convívio minimamente pacífico com elevadas taxas inflacionárias, a partir de um 

certo ponto, passou a realimentá-las, criando um processo inercial ou de “feedback” 

que, a cada mês, pelo menos, incrementava a inflação nova, com a “herança” da 

inflação anterior, num processo cumulativo insuscetível de estancamento espontâneo 

ou de ser seguido por meio dos instrumentos clássicos de contenção, tais como a 

redução de despesas públicas, a disciplina salarial ou a elevação da taxa de juros.  

[...]  

Diante desse quadro, colocou-se como inescapável uma terapia de choque que, de 

inopino, freasse o processo perverso de continua realimentação, com a troca da 

unidade monetária a ser preservada a todo custo da influência da inflação passada, a 

fim de não se contaminar essa nova moeda, impedindo-a de exercer suas funções de 

padrão de valor e de reserva de valor, com o inevitável e precoce descrédito 

(NUSDEO, 2010, p. 8). 
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Pastore (2015), em uma perspectiva ainda mais técnica, faz as seguintes ponderações: 

 

Se definirmos a inércia como a autorregressividade positiva de ordem um, ela cresce 

com o aumento do grau de indexação de preços e de salários, elevando o valor de λ. 

Se tomarmos séries temporais das taxas de inflação para n países, veremos que em 

todos eles há uma autorregressividade positiva de ordem um, embora com 

intensidades diferentes. Em todos esses casos, existe o fenômeno da inércia 

inflacionária. Mas para que chegássemos ao extremo de λ = 1, no qual os choques 

inflacionários não mais se dissipam, caracterizando o que Arida e Lara Rezende 

(1985) chamaram mais tarde de inflação inercial, é preciso que a oferta monetária seja 

passiva. Foi isso o que ocorreu no caso brasileiro. Esse mesmo fenômeno foi 

constatado na economia israelense, no período anterior à estabilização de 1985, 

também sendo atribuído à coexistência da passividade monetária com mecanismos 

geradores de rigidez de preços, como a indexação (PASTORE, 2015, p. 44). 

 

Vista pelo aspecto eminentemente econômico, a inflação inercial significou a projeção 

de uma inflação irreal sobre as obrigações futuras, na concepção de que, minimamente, a 

inflação passada repetir-se-ia nos vencimentos futuros. No final das contas, a previsão 

concretizar-se-ia com a incorporação da parcela de inflação inercial sobre as obrigações 

firmadas, efeito perverso desse ciclo. 

Nesse esquadro, considerando o componente inercial como a “autorregressividade 

positiva de ordem um” (PASTORE, 2015), o efeito agravante sobre o sistema econômico 

brasileiro não seria diferente: a indexação também de preços e de salários. Extrai-se do próprio 

site do Banco Central do Brasil o Gráfico 1, o qual demonstra a escalada inflacionária nas 

décadas de 1980 e 1990, pelas oscilações do INPC. 
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Gráfico 1 – Escalada inflacionária nas décadas de 1980 e 1990 medida pelo INPC 

 

Fonte: Gráfico gerado no site do Banco Central do Brasil. Disponível em: 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGrafico. Acesso 

em: 23 maio 2021. 

 

 Consolidando os mesmos dados do Gráfico 1, os quais foram obtidos no site do Bacen, 

não é difícil projetar os índices de inflação acumulados nos mesmos períodos: 

 

Quadro 1 – Séries históricas das oscilações inflacionárias medidas pelo INPC 

188 – Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) – Var. % mensal 

Data Variação % Data Variação % 

jan. 1986 15,01 jul. 1991 12,14 

fev. 1986 12,46 ago. 1991 15,62 

mar. 1986 3,18 set. 1991 15,62 

abr. 1986 0,43 out. 1991 21,08 

maio 1986 1,08 nov. 1991 26,48 

jun. 1986 0,97 dez. 1991 24,15 
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188 – Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) – Var. % mensal 

Data Variação % Data Variação % 

jul. 1986 0,91 jan. 1992 25,92 

ago. 1986 1,43 fev. 1992 24,48 

set. 1986 1,19 mar. 1992 21,62 

out. 1986 1,43 abr. 1992 20,84 

nov. 1986 3,29 maio 1992 24,5 

dez. 1986 7,27 jun. 1992 20,85 

jan. 1987 16,82 jul. 1992 22,08 

fev. 1987 13,94 ago. 1992 22,38 

mar. 1987 14,4 set. 1992 23,98 

abr. 1987 20,96 out. 1992 26,07 

maio 1987 23,14 nov. 1992 22,89 

jun. 1987 21,3 dez. 1992 25,58 

jul. 1987 9,93 jan. 1993 28,77 

ago. 1987 5,09 fev. 1993 24,79 

set. 1987 7,15 mar. 1993 27,58 

out. 1987 10,88 abr. 1993 28,37 

nov. 1987 14,93 maio 1993 26,78 

dez. 1987 13,97 jun. 1993 30,37 

jan. 1988 18,97 jul. 1993 31,01 

fev. 1988 15,81 ago. 1993 33,34 

mar. 1988 18,09 set. 1993 35,63 

abr. 1988 18,33 out. 1993 34,12 

maio 1988 18,24 nov. 1993 36 

jun. 1988 22,28 dez. 1993 37,73 

jul. 1988 23,02 jan. 1994 41,32 

ago. 1988 20,63 fev. 1994 40,57 

set. 1988 26,93 mar. 1994 43,08 

out. 1988 26,69 abr. 1994 42,1986 

nov. 1988 28,15 maio 1994 42,73 

dez. 1988 28,43 jun. 1994 48,24 

jan. 1989 35,48 jul. 1994 7,75 

fev. 1989 16,35 ago. 1994 1,85 

mar. 1989 5,9 set. 1994 1,4 

abr. 1989 8,06 out. 1994 2,82 

maio 1989 16,67 nov. 1994 2,96 

jun. 1989 29,4 dez. 1994 1,7 

jul. 1989 27,4 jan. 1995 1,44 

ago. 1989 33,18 fev. 1995 1,01 
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188 – Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) – Var. % mensal 

Data Variação % Data Variação % 

set. 1989 36,35 mar. 1995 1,62 

out. 1989 38,76 abr. 1995 2,49 

nov. 1989 48,47 maio 1995 2,1 

dez. 1989 51,28 jun. 1995 2,18 

jan. 1990 68,19 jul. 1995 2,46 

fev. 1990 73,99 ago. 1995 1,02 

mar. 1990 82,18 set. 1995 1,17 

abr. 1990 14,67 out. 1995 1,4 

maio 1990 7,31 nov. 1995 1,51 

jun. 1990 11,64 dez. 1995 1,65 

jul. 1990 12,62 jan. 1996 1,46 

ago. 1990 12,18 fev. 1996 0,71 

set. 1990 14,26 mar. 1996 0,29 

out. 1990 14,43 abr. 1996 0,93 

nov. 1990 16,92 maio 1996 1,28 

dez. 1990 19,14 jun. 1996 1,33 

jan. 1991 20,95 jul. 1996 1,2 

fev. 1991 20,2 ago. 1996 0,5 

mar. 1991 11,79 set. 1996 0,02 

abr. 1991 5,01 out. 1996 0,38 

maio 1991 6,68 nov. 1996 0,34 

jun. 1991 10,83 dez. 1996 0,33 

Fonte: Base (séries) gerada no site do Banco Central do Brasil.  

 

 São nítidas as curvas inflacionárias com acentuação nos anos entre 1980 e 1990, bem 

como entre 1991 e 1996, mostrando que, sem sombra de dúvida, o sistema econômico brasileiro 

imergia no colapso, com hiperinflação e com acentuação do risco de retração dos mercados, 

requerendo, com isso, rápida intervenção das autoridades monetárias para a garantia de 

preservação do monetário nacional. 
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 O mesmo comportamento inflacionário pode ser observado se considerarmos as 

variações tanto do IPC – Fipe3 como do IPCA.4 

 

Gráfico 2 – Escalada inflacionária nas décadas de 1980 e 1990 medida pelo IPC–Fipe 

 

Fonte: Gráfico gerado no site do Banco Central do Brasil.  

  

 

3 Os gráficos apresentados nesta dissertação foram gerados no site do Banco Central do Brasil. Disponível em: 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGrafico.  

   Acesso em: 23 maio 2021. 
4 Idem. 
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Gráfico 3 – Escalada inflacionária nas décadas de 1980 e 1990 medida pelo IPCA 

 

Fonte: Gráfico gerado no site do Banco Central do Brasil. 

  

 Esses cenários demonstram o flagelo econômico vivido na época, o que deve ser levado 

em conta para compreender a razão pela qual o Estado precisou intervir na economia mediante 

“choques heterodoxos”, ou seja, por meio dos planos de estabilização econômica. Desse modo, 

também é possível entender o motivo pelo qual os sucessivos pacotes implementados até o 

advento do Plano Real fracassaram na missão maior de estabilização dos sustos inflacionários 

para a preservação da econômica. 

 Cabe lembrar que apenas com a edição do Plano Real (1994), o Brasil passou a deter o 

controle sobre sua carga inflacionária, de forma a possibilitar a retomada do desenvolvimento 

econômico de forma sustentável, permitindo a retomada do crescimento dos mercados. 

Destaca-se, também, a inegável turbulência política existente na época, sobretudo até a edição 

do Plano Real. Vidal Luna e Herbert S. Klein (2016) sintetizam essa atmosfera do período com 

todos os seus contornos:  
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Em dezembro de 1992, com o impeachment de Collor, seu sucessor constitucional, o 

vice-presidente Itamar Franco, tomou posse. Pela segunda vez em dois mandatos 

consecutivos, o vice-presidente sucedia um presidente. Itamar Franco, tradicional 

político mineiro, tinha abandonado o PMDB para disputar a vice-presidência na chapa 

de Fernando Collor. Quando assumiu o cargo de Presidência, formou-se um amplo 

acordo entre os maiores partidos para apoiar o governo, garantir a boa governança e 

evitar uma crise institucional. Político nacionalista conservador, Itamar recebeu uma 

economia em profunda crise, com inflação desenfreada e já nos primórdios do 

processo de liberalização. 

Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso, senador do PSDB, assumiu o 

Ministério da Fazenda, e comandou o processo com um novo bem-sucedido plano de 

estabilização, que ficou conhecido como Plano Real, cujo nome deve-se à nova moeda 

adotada. 

O Plano Real provou ser o mais bem-sucedido plano, lançado para estabilizar a 

economia e estancar o processo inflacionário que persistia no país por quase meio 

século. O novo regime ampliou as medidas de liberalização econômica. Incluindo a 

privatização de empresas estatais, como foi o caso da Companhia Siderúrgica 

Nacional, um dos símbolos do capitalismo do Estado criado no primeiro governo 

Vargas. Ironicamente, Itamar, um dedicado nacionalista e a favor de monopólios 

públicos, e Cardoso, um respeitado intelectual de esquerda e um dos propositores da 

teoria da dependência, acabaram promovendo a privatização e a liberalização da 

economia nacional.  

Como ministro da Fazenda, o sucesso do Plano Real tornou possível a sucessão do 

Presidente Itamar Franco por Fernando Henrique Cardoso na eleição de 1994, em 

oposição a Lula, novamente o candidato do PT (LUNA; KLEIN, 2016, p. 4.484). 

 

A jornalista Miriam Leitão (2013), nos capítulos iniciais de seu livro — que revela os 

detalhes do interior dos gabinetes das autoridades governamentais da época — relata ao leitor: 

 

Na busca da estabilidade econômica, teve de enfrentar seus mais agudos defeitos, o 

erro de suas elites, a vastidão da exclusão, a apropriação do Estado pelos grupos de 

interesses, a hipocrisia das instituições. É preciso revisitar o debate que levou ao real 

e persistiu depois dele. Seguir a linha da História para entender os desvios nos quais 

o país entrou para perpetuar um sistema de privilégios que tinha na inflação uma aliada 

poderosa. O debate foi costurando consensos preciosos, que produziram novos 

avanços, mas, a cada avanço, surgiam novos dilemas. É preciso encontrar o fio 

condutor entre os fatos que parecem não estar relacionados entre si. É preciso 

acompanhar o consumidor em seus movimentos, entender suas angústias e dúvidas, 

aprender com a lucidez das suas escolhas, para ver a extensão do que foi vivido. Nada 

ficou restritivo ao que se passou nos gabinetes das autoridades, nas salas de estudo 

das universidades, nas mesas dos burocratas, nas diretorias das empresas. Não foi uma 

disputa descarnada. Foi uma grande luta de um grande povo querendo entender e 

derrotar a essência de sua infelicidade.  

[...] 

De todos os momentos econômicos dramáticos, ficará para sempre na memória de 

quem viveu o terror dos últimos meses do governo José Sarney e o começo do governo 

Collor, no final de 1989 e começo de 1990. A violência da remarcação dos preços não 

tornava a inflação apenas mais alta, ela mudou de natureza: virou hiperinflação. Para 
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supostamente enfrentá-la, o governo Collor impôs ao país a mais absurda das invasões 

na vida privada. A história daqueles dias precisa ser resgatada para que as novas 

gerações não a esqueçam. Conheçam suas causas, para que não se repitam os mesmos 

erros. Saibam as consequências para que se protejam. E assim, informados da tragédia 

da hiperinflação, jamais permitam que um inimigo desses se instale, novamente, no 

coração da pátria.  

Se alguém achar que é exagero deve ver esse número que o professor Salomão 

Quadros, da FGV, calculou. De julho de 1964 a julho de 1994, data do Plano Real, a 

inflação acumulada, medida pelo IGP-DI, foi de 1.302.442.989.947.180,00%. Para 

simplificar: 1 quatrilhão e 302 trilhões (LEITÃO, 2013, p. 22). 

 

 Um contraponto técnico é exposto por Franco (2018), que também exorta à reflexão 

sobre o momento vivido no país e o grau de importância (ou não) conferido ao contexto 

inflacionário que se apresentava: 

 

O período aqui compreendido abriga, no Brasil, uma das mais duradoras e virulentas 

inflações verificadas neste planeta. Essa é uma verdade inconveniente e reconhecida 

apenas com muita relutância por muitos observadores, conforme se nota a partir de 

sutilezas como, por exemplo, a estranha contrariedade de se usar o termo 

“hiperinflação” para descrever o que se passou no Brasil. A definição exata desse 

fenômeno - ou do momento no qual essa condição é assumida por uma inflação “muito 

elevada”, até então definida como “crônica”, “inercial” ou simplesmente 

“descontrolada” – é sempre matéria controversa. A definição mais comum, 

introduzida no estudo clássico de Philip Cagan, de 1956, considera que a hiperinflação 

começa no mês em que a inflação atinge 50% mensais e termina após o mês em que 

a taxa de inflação cai abaixo desse nível e aí permanece por mais de um ano. Essa 

fronteira, claro, é apenas indicativa, não há nada de singular com esse limiar, como de 

fato reconheceu o próprio Cagan, trinta anos mais tarde, quando foi chamado a 

escrever o verbete “hiperinflação” em uma reedição do famoso dicionário Palgrave – 

o mais antigo e célebre dos dicionários de economia. Nesse momento, Cagan preferiu 

abandonar qualquer indicação quantitativa da fronteira da hiperinflação, talvez pela 

profusão de casos intermediários, em nada diferentes das “hiper”, em nome de uma 

definição qualitativa e mais vaga do fenômeno 

[...] 

[...] no Brasil, de acordo com essa nomenclatura, a inflação “muito alta” durou 182 

meses e acumulou, no período, o fantástico número de 20.759.903.275651%, o que 

serve para reforçar a sensação de que a fronteira dos 50% mensais pode não estar 

capturando a essência da doença. Adicionalmente, vale observar que o Brasil driblou 

a fronteira dos mensais em diversas ocasiões, pela simples razão de termos feito 

congelamento de preços em cinco momentos diferentes entre 1986 e 1991. 

[...] 

[...] todavia, o Brasil se apresentava como um caso curioso e incomum de 

hiperinflação desligada de revoluções, guerras e desastres naturais, ou seja, uma 

inflação de “tempo de paz” que evoluiu lenta, insidiosa e traiçoeira, qual doença 

degenerativa que se agrava principalmente pela falta de cuidado. O que se passava 

com o Brasil de tão errado?  

O desconforto em considerar comparações do Brasil com os casos mais extremos 

começa pela ausência de desastres óbvios, mas é preciso observar que não se trata de 

um pudor escrupuloso e inocente, pois, afinal, reconhecer a existência de uma 

catástrofe monetária seria como uma rendição à necessidade imperiosa de se levar a 

política de estabilização às últimas consequências. Para os que enxergavam – e muitos 
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ainda enxergam – “funcionalidade” na inflação, esse reconhecimento era uma derrota 

muito difícil de absorver. Foi sempre imensa a residência à construção de instituições 

monetárias em linha com as melhores práticas internacionais, como será aqui 

extensamente discutido, ante a crença, raras vezes admitida de forma direta, de que a 

inflação ajudou a acelerar o desenvolvimento. Os amigos da inflação sempre se 

colocaram na cômoda posição de adversários da “estabilização ortodoxa”, e nunca 

como defensores da coisa em si; talvez apenas uma inflação realmente viciosa – e 

percebida como tal – quebrasse esses apoios tácitos, e assim abrisse espaço para a 

criação de instituições monetárias que pudessem realmente proteger o cidadão de 

abusos cometidos pelo Estado através da moeda.  

[...]  

Banalizar a “hiper” vale repetir, não é uma distração inocente, e não deixa de 

impressionar o quanto está sedimentado o sedimento de negação diante do assunto, 

sobretudo pela historiografia desenvolvimentista. Talvez seja o incômodo em 

defrontar-se com problemas de verdade. Ou apenas algo próprio da idade, pois o país 

é muito jovem. Conforme informações do Censo Demográfico de 2010, 

aproximadamente 120 milhões de pessoas, equivalentes a 61,5% da população, 

tinham menos de quinze anos em 1989, portanto, não tiveram contato direto com a 

hiperinflação e têm preguiça de pensar em um pecado anterior tão sério, que mal 

conheceram e do qual são inocentes. A memória da tragédia já está perigosamente 

esmaecida, seus traumas esquecidos, bem como suas lições (FRANCO, 2018, p. 30).  

 

 Evidentemente, o problema da superinflação brasileira era motivo de divergências entre 

os próprios especialistas, equipes técnicas e “escolas”. Segundo Lara Resende (2017), existiam 

os que até enxergavam a inflação como forma de promoção do próprio desenvolvimento do 

país, como a seguir transcrevemos: 

 

A desconsideração de Simonsen e a ênfase de Gudin, em relação às questões fiscais e 

aos problemas causados pela inflação, parecem ter sidos traços genéticos transmitidos 

à duas correntes do pensamento econômico brasileiro. O nacional-desenvolvimento 

nunca considerou a inflação um problema mais sério. Pelo contrário, mais tarde, 

chegou a ver na inflação um aliado do desenvolvimento, pois permitia a transferência 

de recursos do setor privado para o Estado, criando assim uma poupança forçada para 

o financiamento do investimento público. O equilíbrio fiscal e o controle da inflação, 

por sua vez, sempre estiveram no alto das prioridades dos tecnocratas liberais 

brasileiros.  

Os malefícios da inflação são claros para Gudin que cita Bresciani-Turroni, para quem 

seus efeitos são análogos aos de certa moléstia que causa no corpo humano uma 

hipertrofia, estranha e anormal, de certos músculos, enquanto outros se atrofiam. A 

inflação impede as várias partes da economia de se dilatarem de forma harmoniosa, 

de sorte que, algumas se desenvolvem demais e outras de menos; o crescimento 

anormal das mercadorias de produção é financiado, em última instância, pela 

economia forçada do povo, que tem que reduzir seu consumo. E conclui chamando a 

atenção para o efeito distributivo perverso da inflação, que tem “as mais sérias 

repercussões sociais, acumulando riquezas em favor de uma pequena classe de 

usurpadores da propriedade nacional enquanto milhões de indivíduos são jogados à 

pobreza” (LARA RESENDE, 2017, p. 425). 
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 Os denominados Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II, 

implementados nas décadas de 1980 e de 1990, tinham como principal meta o controle do 

processo inflacionário vivido no país, que ano após ano desequilibrava o sistema monetário e 

colocava em xeque a higidez de nossa economia.  

 Diversas regras foram adotadas em cada um dos pacotes de estabilização que foram 

editados, todos mirando na eliminação da inflação inercial que se projetava sobre obrigações 

futuras e que aumentava, em escala, a taxa de inflação registrada nos períodos. 

 Os capítulos seguintes trarão mais detalhes sobre os pacotes e sobre a estabilização, seus 

efeitos sobre o sistema monetário, suas consequências para toda sociedade e a parcela que cada 

indivíduo teve que suportar até a estabilização da nossa moeda. O convívio com erros, 

escândalos, angústias, desespero, até a implementação do bem-sucedido e último dos pacotes, 

o Plano Real.  

 De fato, toda sociedade pagou um preço e com o espinho cravado na carne. 

 Por isso, ainda que ao considerar que os fracassados planos de estabilização 

implementados nas décadas de 1980 e 1990 pavimentaram um caminho da estabilidade para o 

Plano Real, bem como a inquestionável legitimidade estatal para intervenção na ordem 

econômica em busca de sua higidez, vale dedicar certa atenção ao estudo da legalidade dos atos 

normativos editados em cada plano econômico. Além disso, é preciso observar algumas de suas 

consequências, já que não se podem ignorar situações que geraram efeitos desastrosos sobre os 

cidadãos brasileiros, havendo nítida prática do abuso de poder de autoridades e apropriação 

indevida de bens dos particulares. 

 

 

2.1 OS PLANOS DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

Retroceder na história, a fim de entender a dinâmica dos planos de estabilização 

econômicos brasileiros, pode ser um percurso triste, a quebrar paradigmas e a derrubar mitos 

— como exemplifica o enredo do “Encilhamento”, pacote econômico de 1890, o qual culminou 
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na queda do titular da pasta ministerial, Rui Barbosa, jurista e intelectual brasileiro de notável 

saber e reverenciado até os dias atuais, mas que não teve a mesma sorte nos campos do 

planejamento e da economia. 

 Em termos de relevância, o Brasil contou com 14 planos econômicos até chegar ao atual 

e vigente Plano Real. Todos esses planos contavam com um “pacote” de medidas econômicas 

de natureza intervencionista, em maior ou menor grau, seja alterando o regime monetário in 

totum, seja implementando determinados ajustes fiscais ou até criando e reestruturando 

instituições de importância para o funcionamento do sistema. 

 O Plano Salte; Plano de Metas; Plano Trienal; PAEG; PED; Plano I PND; Plano II PND; 

Plano III PND; Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I, 

Plano Collor II e, por fim, o Plano Real, todos compõem a relação de planos de estabilização 

experimentados pelo Brasil. 

 A presente dissertação não tem como escopo tratar de todos esses planos econômicos. 

Na verdade, como já mencionado, dar-se-á especial atenção aos Planos Bresser, Verão, Collor 

I e Collor II. No entanto, uma pequena digressão faz-se necessária, especificamente sobre a 

herança inflacionária do regime militar e as primeiras movimentações do Plano Cruzado, cada 

um no seu momento oportuno, a fim de melhor posicionarmos a discussão. 

 Aliás, uma informação importante, para o melhor transcorrer dos capítulos posteriores, 

refere-se às principais alterações da moeda brasileira, com suas nomenclaturas. Colaciona-se, 

assim, o Quadro 2, o qual apresenta as alterações monetárias mais relevantes para o sistema 

monetário brasileiro. 

 

Quadro 2 – Alterações da nomenclatura da moeda brasileira 

Denominação Símbolo Vigência 

CRUZEIRO: Em 1970, o Cruzeiro Novo volta a ser 

chamado de Cruzeiro. 
Cr$ 

15 maio1970 a  

27 fev. 1986 

CRUZADO: Em 28 de fevereiro de 1986, o Plano 

Cruzado corta três zeros da moeda, que passa a se chamar 

Cruzado. 

Cz$ 
28 fev. 1986 a 

15 jan. 1989 
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Denominação Símbolo Vigência 

CRUZADO NOVO: Em janeiro de 1989, o Plano Verão 

congelou os preços, criou o Cruzado Novo e cortou três 

zeros. 

NCz$ 
16 jan. 1989 a  

15 mar. 1990 

CRUZEIRO: Em março de 1990, o então presidente 

Collor bloqueia as aplicações financeiras; e a moeda volta 

a ser o Cruzeiro. 

Cr$ 
16 mar. 1990 a  

31 jul. 1993  

CRUZEIRO REAL: Em agosto de 1993, a moeda fica 

sem três zeros novamente e vira Cruzeiro Real. Nos 11 

meses de sua existência, o cruzeiro real acumulou uma 

inflação de 3.700%. 

CR$ 
1º ago. 1993 a  

30 jun. 1994  

REAL: Em julho de 1994, o presidente Itamar Franco 

cria o Real. Antes que entrasse em circulação, vigorou a 

URV (Unidade Real de Valor), com variação diária. 

Quando a URV chegou a 2.750 cruzeiros reais, a nova 

moeda, o REAL, entrou em vigor. 

R$ 
entrou em vigor  

em 1º jul. 1994 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Importante ter em mãos essas informações, a fim de entender as alterações nominativas 

da moeda ao longo dos pacotes editados nas décadas de 1980 e 1990, bem como seus efeitos e 

suas consequências. 

 Retornando ao cerne da discussão, a situação econômica herdada do regime militar já 

revelava os desafios que os brasileiros enfrentariam nas décadas seguintes, como pontuado por 

Campos (2018): 

 

A avaliação geral de Roberto Campos sobre a ordem econômica implantada ao final 

do governo Castelo Branco e deformada na prática pelos governos seguintes não deixa 

de refletir, como ele diz, as ironias da história:  

A Constituição de 1967, piorada consideravelmente pela Emenda Constitucional n.º 

1, de 1969, que a tornou mais autoritária e mais casuística, fora desenhada para 

assegurar a implantação de uma economia não-inflacionária, com um viés privatista. 

Todavia, tanto a inflação como o estatismo viriam a agravar-se a partir da era Geisel. 

O patamar inflacionário anual passaria de menos de 20%, no fim do governo Médici, 

para mais de 200% quando se encerrou o ciclo militar, em 1985! E houve uma enorme 

proliferação de empresas estatais (CAMPOS, 2018, p. 30). 
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 Sobre o mesmo período, Traumann (2018) também nos apresenta detalhes que julgamos 

válidos de serem mencionados neste trabalho, tendo como objetivo dar mais relevo ao cenário 

da época: 

 

Geisel montou um governo francamente estatista. Em cinco anos, a participação do 

Estado na economia saltou de 33% para 40%. De um lado, a economia era 

expansionista, abrindo linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE, sem o S de Social do atual BNDES) para financiar grupos privados a comprar 

e investir, especialmente, em bens de capital, com garantia de mercado e tarifa 

protecionista. A correção monetária desses empréstimos tinha juros pré-fixados em 

20%, um negócio de pai para filho, já que a inflação anual variava entre 35% e 40%. 

Na prática, isso significou a cobrança de juros negativos aos empresários amigos do 

regime com a diferença bancada pelo contribuinte.  

Por outro lado, o governo Geisel era contracionista, aumentando os compulsórios dos 

bancos, restringindo o crédito pessoal e gerando uma lei complicadíssima que 

obrigava as empresas a depositar, por 360 dias, 100% do valor de suas importações. 

A oferta fácil de petrodólares no mercado internacional e a grandiloquência dos planos 

do Brasil Potência fizeram com que, em apenas cinco anos, a dívida externa brasileira 

triplicasse. A dívida total do Brasil, incluindo a União, bancos estatais e empresas 

privadas, era de 20,03 bilhões de dólares em dezembro de 1974. Quatro anos depois, 

cresceu para 52,18 bilhões de dólares (TRAUMANN, , 2018, p. 27). 

 

Já nas décadas de 1980 e 1990, como demonstrado em capítulo anterior, o Brasil passava 

por uma crise inflacionária de grandes proporções. Isso, em termos econômicos, é dizer que o 

desequilíbrio da moeda já retirava dos brasileiros a expectativa de qualquer melhoria nas 

condições sociais e, institucionalmente, o desenvolvimento nacional já se mostrava 

comprometido. 

 Ainda no âmbito dos direitos sociais, os salários congelados e a disparada de preços da 

cesta básica do consumidor eram grandes desafios para as autoridades monetárias. No campo 

do direito privado e do cumprimento dos contratos, também se experimentava a insegurança 

sobre o real valor a pagar por obrigações futuras contratadas e em curso. 

 O ciclo ininterrupto de perda do poder monetário e o comprometimento das funções 

primordiais da moeda, agravados por um componente de indexação que projetava uma 

expectativa inflacionária artificial às obrigações futuras, reclamou do Estado, representado 

pelas autoridades monetárias, a adoção de medidas para a interrupção abrupta desse modelo 

perverso de inflação inercial que foi criado. 
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 Foi por meio de mecanismo de ruptura inflacionária, que consistia em choques 

heterodoxos sistêmicos e na alteração do regime jurídico-monetário, que o Poder Público 

buscou equalizar o desequilíbrio da moeda e conter as ondas de superinflação: os denominados 

Planos de Estabilização Econômica, ou, simplesmente, Pacotes ou Planos Econômicos, os quais 

traziam, em suas leis de edição, um pacote de medidas econômicas de natureza intervencionista. 

Foram eles: Plano Bresser, Verão, Collor I e Collor II, criados nas décadas de 1980 e 1990.  

 

2.1.1 Plano Bresser 

 

Antes da edição do Plano Bresser, o Brasil já tinha adotado outros planos de 

estabilização econômica, a exemplo do Plano Cruzado I5 e, em sua adição, o Plano Cruzado II6 

(Cruzadinho), ambos no ano de 1986, que literalmente fracassaram na missão de estabilizar o 

descontrole inflacionário vivido pelos brasileiros no referido ano. 

 Mais adiante, em capítulo posterior, abordar-se-ão especificamente esses pacotes — 

primeiro, em razão da necessidade em se observar o corte e a delimitação idealizada para esta 

dissertação e, segundo, porque, ainda que o Plano Cruzado não seja objeto principal deste 

trabalho, o julgamento dos primeiros recursos, os quais levaram à controvérsia acerca da 

legalidade das medidas adotadas pelos planos de estabilização à Suprema Corte, tinham o Plano 

Cruzado como controvérsia principal, merecendo o destaque em momento pertinente. 

 No entanto, o que nos interessa, neste momento, até para a compreensão do ambiente 

monetário e econômico em que houve a edição do que seria o seu sucessor, o Plano Bresser, foi 

que esse pacote econômico trouxe, além da alteração do padrão monetário, três consequências 

para a economia, que geraram intensos debates entre juristas e economistas. 

 Com a sua implementação em 28 de fevereiro de 1986, pelo Decreto-Lei n.º 2.283, o 

Cruzado teve como principais medidas:  

 

5 Decreto-Lei n.º 2.284/86. 
6 Decreto-Lei n.º 2.288/86. 
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i. O congelamento de preços; 

ii. a alteração da moeda que passou a denominar “Cruzado”; 

iii. a substituição e extinção da ORTN pela OTN; 

iv. o aumento de salários;  

v. a manutenção da indexação da economia, mas com a aplicação de uma tablita para 

conversão de obrigações financeiras em curso, ainda expressas em cruzeiros, com um 

deflator determinado na sua lei de edição; 

vi. criação de um seguro-desemprego que contemplava os indivíduos demitidos sem 

justa causa em razão do fechamento de empresas e companhias; 

vii. remuneração trimestral das cadernetas de poupança e os CDBs/RDBs prefixados 

sujeitos à tablita e suas conversões. 

 

 Uma série de outras medidas e consequências também marcaram o Cruzado I, como 

realça Brito (2004): 

 

A Bolsa de Valores entrou em euforia por três meses e depois começou a cair. Em 

julho de 1986, foram criados os depósitos compulsórios sobre carros, gasolina e 

álcool, chamados de “cruzadinhos”. Em novembro do mesmo ano, veio o chamado 

Plano Cruzado II, não necessariamente um plano, mas um choque fiscal (elevação de 

impostos indiretos, como o IPI). Isso contribuiu para que a inflação voltasse ainda 

com mais força.  

Houve mudança da equipe econômica e respectivo fracasso do Plano Cruzado. Em 

síntese, o Governo Sarney, assim como o PMDB, o mais forte partido de então, usou 

o Plano para vencer todas as eleições para governadores, exceto em Sergipe. As 

correções teriam que ser feitas desde abril de 1986 e somente foram sentidas em 16-

11-1986, um dia depois das eleições (BRITO, 2004, p. 24). 

 

 Como já previsto pelos economistas, esse pacote de medidas implementado ao longo de 

todo o plano não seria o suficiente para reequilíbrio sistêmico da economia nacional. No fundo, 

contradições por contradições; para alguns, o próprio Cruzado apresentava sinais de grandes 

dificuldades, o que antecipava o prognóstico ruim, como descreve Oliveira (2006): 
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A combinação de congelamento de preços, aumento de salários e taxas de juros reais 

negativas criou aquilo que os economistas chamam de “excesso de demanda” – isto 

é, os consumidores demandavam muito mais mercadorias do que as empresas, 

operando no Brasil, conseguiam oferecer. Esse aquecimento da demanda também não 

era passível de ser atendido pelo aumento das importações, pois o país estava carente 

de reservas cambiais e vira seu crédito internacional virtualmente desaparecer depois 

da então recente moratória de 1983. 

[...]  

No Plano Cruzado, houve uma elevação abrupta e muito acentuada da demanda, a 

qual não poderia jamais ser satisfeita por um correspondente aumento na oferta. As 

empresas não dispunham de capacidade ociosa suficiente para suportar o aumento 

necessário na produção. O congelamento de preços gerava insegurança quanto às 

expectativas de retorno para novos investimentos e, de qualquer forma, a expansão da 

capacidade produtiva das empresas exige certo tempo de maturação, que a economia 

brasileira não poderia esperar (OLIVEIRA, 2006, p. 215). 

 

Por outro lado, o Plano Cruzado foi marcado pelo empoderamento do cidadão na 

qualidade de fiscal do Governo, que se empenhava em garantir a execução da política de 

congelamento de preços mediante tabelamento. Era comum a presença de cidadãos, em 

supermercados, com “tabelas” nas mãos conferindo preços, o que ocasionava discussões 

acaloradas ao flagrante do menor desvio, especialmente nos itens que compunham a cesta 

básica ao consumidor.  

 No ano de 2016, com o advento que lembrou os 30 anos do “Cruzado”, arquivos com 

imagens, hoje talvez incompreendidas, estranhas e satirizadas, tomavam os sites de editoriais 

econômicos.7 

 

 

 

 

  

 

7 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/28/plano-cruzado-30-anos-criou-tabela-

da-sunab-e-fiscais-do-sarney-lembre.htm. Acesso em: 7 set. 2020. 
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Figura 1 – Acessório de “Fiscal do Sarney” 

 

Fonte: Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/28/plano-cruzado-30-anos-criou-

tabela-da-sunab-e-fiscais-do-sarney-lembre.htm. Acesso em 7 set. 2020. 

 

 

Figura 2 – Donas de casa consultado a tabela de preços em um supermercado 

 

Fonte: Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/28/plano-cruzado-30-anos-criou-

tabela-da-sunab-e-fiscais-do-sarney-lembre.htm. Acesso em: 7 set. 2020. 
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Figura 3 – Exemplo de estabelecimento interditado 

 

Fonte: Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/28/plano-cruzado-30-anos-criou-

tabela-da-sunab-e-fiscais-do-sarney-lembre.htm. Acesso em: 7 set. 2020. 

 

Os noticiários da época mostravam cenas como as que aqui estão ilustradas, e havia um 

jargão entre o povo que dizia “Chame a SUNAB!”, que era a sigla da antiga “Superintendência 

Nacional de Abastecimento”. Ela foi extinta em 1997, sendo a responsável pelo tabelamento e 

pelo controle dos preços. 

 Com o fracasso das medidas sobre a macroeconomia, em 12 de junho de 1987, o 

Presidente José Sarney emitiu o Decreto-Lei n.º 2.335, inserindo, no sistema econômico-

financeiro, um novo plano de estabilização, o qual foi denominado de “Plano Bresser”. 

 O Plano Bresser, em verdade, repetiu algumas práticas do Plano Cruzado, adotando uma 

política que contemplava as seguintes medidas: 

 i. Congelamento de preços e de salários; 

ii. flexibilização de preços após uma primeira onda de congelamento, a ser executada 

de forma gradativa; 

iii. passada a fase de flexibilização, a fixação de preços conforme a demanda e a 

valoração de mercado; 
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iv. a utilização da URP (Unidade de Referência de Preços), um novo indexador para 

salários e preços; 

v. medidas de contenção de mercado, com ações que visavam evitar um crescimento 

desproporcional da demanda; 

vi. correção da poupança pela OTN (Obrigação do Tesouro Nacional — com indexação 

em preços, ou a LBC (Letra do Banco Central) — com variação pelo overnight, a que 

fosse maior; 

vii. a aplicação de uma nova tablita sobre RDBs/CDBs (Recibo/Certificado de Depósito 

Bancário), porém com cláusula de resgate nunca inferior ao valor nominal aplicado. 

 Novamente, complementa Brito (2004, p. 25), ao longo do plano de estabilização, 

manteve-se uma  

 

[...] política de minidesvalorização do dólar e o ágio do mercado paralelo caiu 32,5% 

para 21%. A Bolsa de valores subiu por pouco tempo e depois caiu. O Plano Bresser, 

ao contrário do Plano Cruzado, encontrou a economia já em processo de desaceleração 

e procurou estabilizá-la por meio de redução de salários reais, bem como manter altas 

as taxas de juros e elevada a taxa real de câmbio. 

 

Bresser-Pereira, então Ministro da Fazenda, teve que sair do governo devido ao 

insucesso da pauta envolvendo a reforma fiscal. Na economia, com uma inflação de 36,56% 

(IGP) mensal, o pacote que levou o seu nome não foi capaz de conter o descontrole de preços, 

circunstância mais do que suficiente para o plano fracassar.  

 Aqui, toma-se a liberdade para abrirmos uma discussão importante. De forma oposta ao 

Plano Cruzado, que talvez tenha causado uma sensação de aumento do poder de compra da 

sociedade, em razão do aumento de salários, o Plano Bresser (assim como os demais planos de 

estabilização que o sucederam) acarretou o ajuizamento de milhares de ações judiciais, gerando 

o que hoje é o maior acervo de ações existente do Poder Judiciário Brasileiro. 

 Nesses processos, em quase sua totalidade, reclamam, dos bancos privados, o 

fundamento da violação dos princípios constitucionais da proibição da violação do direito 

adquirido e do ato jurídico perfeito. Além disso, reclamam os prejuízos advindos dos expurgos 
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inflacionários gerados a partir da alteração dos índices de correção da caderneta de poupança, 

em razão da alteração do regime jurídico da moeda. 

 Mais à frente, colaciona-se o Quadro 4, o qual ilustra essas alterações, com a abordagem 

sobre se, factualmente, as medidas violaram os direitos dos poupadores em detrimento da 

observância de princípios constitucionais. 

 O que, desde logo, não se pode ignorar é que o Decreto-Lei n.º 2.335,8 em seu artigo 16, 

trouxe uma inovação para o sistema até então vigente, que foi a delegação dada ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN) para expedir “regras destinadas a adaptar as normas disciplinadoras 

dos mercados financeiros e de capitais, bem como do Sistema Financeiro da Habitação, ao 

disposto neste Decreto-Lei”. No uso dessa competência delegada, o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) expediu a Resolução n.º 1.338, de 15 de junho de 1987, alterando o regime de 

atualização da caderneta de poupança ao determinar que, no mês de julho de 1987, 

compreendido pelos dias 1º ao 30, os saldos mantidos em conta deveriam ser corrigidos pelas 

Letras do Banco Central (LBC) e não pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).  

 Como a Resolução n.º 1.338 foi expedida no curso do mês de junho, ou seja, gerando 

seus efeitos sobre cadernetas que iniciaram seu trintídio,9 sob a égide das regras anteriores, os 

poupadores cujas cadernetas tiveram seu trintídio iniciado entre os dias 1º e 15 de junho, com 

aniversário nos mesmos dias do mês subsequente, tiveram a expectativa frustrada em relação à 

atualização de seus saldos pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), cuja variação foi maior 

para o período. É preciso lembrar que o papel econômico do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) já estava, de certa forma, consolidado.  

 Nas linhas introdutórias do artigo denominado “O conselho monetário nacional como 

autoridade monetária: das origens aos dias atuais”, Gustavo Franco (2017) sustenta a afirmativa 

supramencionada ao colocar que: 

 

Uma das singularidades da organização das autoridades monetárias brasileiras é a 

subordinação do Banco Central do Brasil (BC) a um colegiado, o Conselho Monetário 

 

8 Decreto-Lei n.º 2.335, artigo 16. 
9 Interstício obrigatório para que a conta receba a atualização monetária devida. 
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Nacional (CMN), que é o efetivo depositário dos mandatos normalmente associados 

ao banco central. Essa hierarquia remonta à criação da Superintendência da Moeda e 

do Crédito (Sumoc) pela Lei n.º 7.293/45 com o propósito de “preparar a organização 

do Banco Central”, pela qual ficou criado um conselho que “orientava” a atuação da 

Sumoc e do Banco do Brasil (BB). Não se esperava que cerca de vinte anos se 

passassem sem que um banco central fosse constituído e que esse “conselho 

orientador” permanecesse tanto tempo em funcionamento, emitindo “Instruções” e 

tendo o BB como seu braço operacional. Não deve haver dúvida de que essa 

configuração criou raízes que foram se tornando mais visíveis durante o período em 

que se discutiu a formação de um banco central e sobretudo no período posterior a 

1964, quando o CMN herdou e consolidou as atribuições, os vícios e o acervo de 

instruções de um conselho que funcionou durante quase duas décadas. Se o conselho 

de Sumoc serviu para limitar, embora nem sempre, a atuação do BB como executor 

da política monetária, o CMN, depois de 1964, e especialmente depois de 1967, pode 

ter funcionado na direção inversa, embora nem sempre, com respeito ao BC. 

(FRANCO, 2017, p. 51). 

 

Existem outras duas pequenas pontuações, relativas à legislação anterior à edição do 

Plano Bresser, que se referem ao fato de a Resolução n.º 1.265, de 26 de fevereiro de 1987, e a 

Resolução n.º 1.336, de 11 de junho de 1987, ambas do Conselho Monetário Nacional (CMN), 

sinalizarem a possibilidade da utilização das Letras do Banco Central (LBC) como critério para 

atualização dos saldos da caderneta de poupança. Contudo, por se tratar de regime jurídico 

monetário anterior ao próprio pacote econômico, o argumento nesse sentido teria o seu limite, 

de sorte que apenas legitimaria a LBC como um entre tantos outros critérios para a correção 

dos saldos mantidos em conta, o que acabou acontecendo com a edição da Resolução n.º 1.338, 

de 15 de junho de 1987. Isso nunca foi a controvérsia central relativa ao Plano Bresser. 

 Não obstante, assim como o Cruzado, o Plano Bresser também fracassou na sua árdua 

tarefa de estabilização da ordem econômica. 

 

2.1.2 Plano Verão 

 

Ainda sob a presidência de José Sarney, e tendo os planos Cruzado e Bresser falhados, 

o Brasil, que ainda comemorava a promulgação de uma nova Constituição Federal, viu-se à 

mercê de uma realidade macroeconômica caótica, que “a cada plano que o governo publicava, 

maior era a inflação e mais criativos os expedientes encontrados pelas pessoas para indexar seus 
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créditos” (OLIVEIRA, 2006), tendo novamente que se utilizar da dinâmica dos choques 

heterodoxos para afastar o risco de uma hiperinflação. 

 Por meio da Medida Provisória n.º 32, de 15 de janeiro de 1989, posteriormente 

convertida na Lei n.º 7.730, de 31 de janeiro de 1989, criou-se o denominado Plano Verão. 

 Esse plano de estabilização, além de criar uma nova moeda, o “Cruzado Novo”, em 

substituição à anterior, pode-se dizer que trouxe um pacote de medidas um pouco mais robusto 

do que os anteriores, porém, ainda assim, repetia as mesmas estratégias de congelamento de 

preços e de aluguéis, fixação de critérios para a conversão de salários e a imposição de regras 

de conversão das obrigações em andamento, por meio de uma tablita, no intuito de deflacionar 

e extirpar o componente autônomo inercial que era a inflação artificial projetada para 

vencimentos futuros. 

 Dentre as medidas implementadas, elencam-se as de maior relevo: 

i. A adoção de um vetor no índice oficial de preços para conter a inflação passada sem 

projetá-la para o mês posterior; 

ii. corte de três zeros da moeda; 

iii. alteração da moeda para Cruzado Novo; 

iv. extinção da OTN (Obrigação do Tesouro Nacional); 

v. alteração do indexador para correção da caderneta de poupança para a Letra 

Financeira do Tesouro (LTF); 

vi. correção de salários e aluguéis por uma média que considerava os últimos 12 meses 

(congelados); 

vii. a incidência da tablita para conversão das aplicações em RDBs/CDBs 

(Recibo/Certificado de Depósito Bancário); 

vii. a desvalorização do câmbio. 

 Para Brito (2004):  
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[...] (o) choque procurou suprimir a indexação da economia. Os gastos excessivos da 

União, geradores do déficit público, passariam a ser limitados ao montante de 

arrecadação de cada órgão. No entanto, a Economia Brasileira ficou mais indexada do 

que nunca. A inflação bateu todos os recordes, chegando no último mês do Governo 

Sarney a registrar mais de 80% somente naquele mês de fevereiro de 1990. 

 

Semelhantemente ao Plano Bresser, o Plano Verão gerou efeitos sobre obrigações 

contratuais em curso, sobretudo na caderneta de poupança, uma das poucas modalidades de 

aplicação financeira disponíveis à população brasileira e que concentrava fatia expressiva das 

reservas financeiras da sociedade.  

 Novamente, como já referido, conforme o artigo 17 da Medida Provisória n.º 32, de 15 

de janeiro de 1989, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que era o parâmetro para correção 

dos saldos mantidos nas cadernetas de poupança, foi alterado por outro índice, a Letra 

Financeira do Tesouro Nacional (LFT): 

 

Art. 17. Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados: 

I - no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra 

Financeira do Tesouro Nacional - LFT verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido 

o percentual fixo de 0,5% (meio por cento); 

II - nos meses de março e abril de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra 

Financeira do Tesouro - LFT deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento), 

ou da variação do IPC, verificados no mês anterior, prevalecendo o maior [...]. 

 

Os poupadores novamente sentiram-se lesados — uma vez que a alteração do índice de 

correção monetária foi aplicado aos contratos em curso, principalmente nas cadernetas de 

poupança cujas contas já tinham iniciado seu trintídio sob a lei anterior (primeira quinzena) — 

e foram ao Poder Judiciário reclamar o ressarcimento dos expurgos inflacionários gerados, em 

razão da aplicação de índice diverso ao contratado, alegando não só a inconstitucionalidade do 

plano econômico como a violação dos princípios do direito adquirido e ato jurídico perfeito.  

 Sobre as “tablitas”, tanto do Plano Verão como do seu antecessor, o Plano Bresser, 

fazemos uso das explicações de Wald (2002), a fim de melhor ilustrarmos as características 

dessa medida: 

Na realidade, o deflator se aplica tanto ao montante do débito quanto ao índice de 

correção monetária, podendo ser explicito ou tácito. Aplica-se ao índice, quando se 
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trata de correção pós-fixada, ou seja, apurada a posteriori. Incide sobre o montante 

devido, quando o caso é de correção prefixada, ou seja, quando o montante da dívida 

já embute a correção prevista pelas partes. As medidas deflacionárias são ostensivas 

quando a lei manda corrigir débitos ou índices por um deflator determinado, como 

ocorreu no caso das tablitas. São tácitas quando em vez de aplicar um deflator, o 

legislador prefere reduzir o índice de correção e muda, para tanto, o indexador ou 

deixa de computar a inflação com referência a certo período, como aconteceu nos 

casos dos nossos vários Planos Econômicos (WALD, 2002, p. 63). 

 

A tablita, portanto, era a aplicação de um deflator para a conversão de obrigações 

pecuniárias com uma taxa de inflação embutida. A expectativa era de que a conversão 

(deflação) da obrigação extirpasse o percentual de inflação artificialmente projetado. 

 O Plano Verão gerou uma taxa de inflação favorável por curto período, como explicou, 

na época, Modiano (1990): 

 

Os resultados dos primeiros meses do Plano Verão não corresponderam às 

expectativas do governo. A variação oficial do IPC em fevereiro ficou em 3,6%. 

Porém, já em março, segundo mês do congelamento, a inflação alcançou 6,1%, 

influenciando negativamente o curso das negociações sobre as novas regras de 

indexação da economia. Sem o braço da política fiscal, cujo ajuste anunciado não se 

materializou, o governo se viu obrigado a manter as taxas de juros excessivamente 

elevadas por um período mais longo do que previsto inicialmente, o que agravou ainda 

mais o desequilíbrio fiscal. Segundo estimativa do próprio governo, o custo da conta 

de juros da dívida interna após o Plano Verão deverá alcançar 3 a 4% do PIB em 1989, 

o que sinaliza um déficit operacional para o setor público da ordem de 6 a 7% do PIB. 

As taxas de juros reais praticadas no mercado aberto, utilizando como deflator o IPC 

do mês em curso, alcançaram 14,8% e 13,5% ao mês de fevereiro e março de 1989 

respectivamente e tiveram, aparentemente, um efeito perverso sobre o consumo. Os 

ganhos proporcionados pelas elevadas taxas de juros reais, aliados à redução do 

recolhimento na fonte do imposto de renda para as pessoas físicas aumentaram a renda 

disponível dos consumidores, neutralizando o anúncio do Plano da elevação do custo 

do crédito e da desvalorização do estoque de riqueza não-financeira sobre a demanda. 

Além disso, a falta de credibilidade no programa também impulsionou o consumo, 

pois a aposta na fragilidade e na transitoriedade do congelamento começou mais cedo 

do que se esperava. Por esses motivos, a recessão que o Plano Verão admitia provocar 

e que consolidava a estabilização dos preços não se materializou. As vendas no 

comércio varejista de São Paulo cresceram 9,7% em fevereiro e mais de 10% em 

março de 1989 (MODIANO, 1990, p. 378). 

 

 O Brasil computava, assim, mais um plano heterodoxo que gerou efeitos positivos sobre 

o desastre inflacionário apenas nos primeiros meses, incluindo, evidentemente, o próprio mês 

da sua edição, que foi janeiro de 1989. A sina brasileira seguia a hiperinflação, com a perda do 
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poder aquisitivo da sua moeda, até que o cenário político trouxe esperança aos brasileiros. 

Contudo, o final desse enredo revelou um dos maiores atos arbitrários praticados por 

autoridades do alto governo do país, somado a escândalos e a tragédias.  

 

2.1.3 Plano Collor I 

 

Com o insucesso dos planos de estabilização até então editados, além da persistência da 

escalada inflacionária que, segundo Oliveira (2006), logo nos dois primeiros meses do ano de 

1990 já alcançava o percentual de inflação na base de R$ 70% a.m., com uma taxa de juros no 

mercado intercambiário de 132.422%, e alta flutuação de preços, um grande desafio era 

colocado ao presidente recém-eleito, Fernando Collor, e à sua equipe econômica, liderada pela 

ministra Zélia Cardoso. 

 O Plano Collor I, implementado com a edição da Medida Provisória n.º 168, de 15 de 

março de 1990, não seria conhecido apenas pela inovação dos instrumentos econômicos 

interventivos de combate à inflação, mas pelo desastroso e ilegal confisco dos saldos mantidos 

em cadernetas de poupança de milhares de cidadãos, em um verdadeiro ato inconsequente 

cometido pelo Governo Federal. O plano foi liderado pelo primeiro presidente brasileiro eleito 

por voto direto do povo após longos períodos de ditatura, e que não tardaria, com a revelação 

de mais outros escândalos e tragédias, a sofrer um processo de impeachment e ter que deixar o 

governo, marcando negativamente a história política do país. 

 Esse momento de exceção da história do Brasil é bem sinterizada por Oliveira (2006), 

ao narrar que: 

 

O presidente Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito na História do Brasil a 

alterar a unidade monetária nacional. Fez isso logo no dia da sua posse, como parte 

de um triste espetáculo, cujo primeiro ato foi a Medida Provisória n.º 168, de 15 de 

março de 1990, à qual se sucederam atos normativos em tamanha quantidade e eivados 

de tão graves erros técnicos e ilegalidades, que nem vale a pena rememorá-los a todos. 

Muitas das providências adotadas pelo governo tinham a direção correta e, se adotadas 

as formas adequadas, teriam contribuído para a melhoria das condições gerais da 

economia brasileira. Entretanto, a grande âncora do plano – o confisco da liquidez e 

da propriedade privada – era tão flagrante contra a moralidade e a ordem 

constitucional que o Judiciário começou a conceder liminares aos milhões de 
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brasileiros que recorriam contra as ilegalidades cometidas. Em um gesto típico da veia 

autoritária que caracterizou aquele governo, foi editada a Medida n.º 182, de 23 de 

abril de 1990, que suspendia a concessão de liminares pelo Poder Judiciário (depois 

convertida na Lei n.º 8.076, de 23 de agosto de 1990) (OLIVEIRA, 2006, p. 228). 

 

O confisco da poupança, como ficou conhecido, ocorreu porque o artigo 6º da Medida 

Provisória n.º 168 determinou a conversão dos saldos de “cruzados novos” para “cruzeiros”, 

moeda reinstituída no sistema, observando o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados 

novos) por CPF, e não por caderneta, ficando os valores excedentes bloqueados pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) por um período de 12 meses, atualizados monetariamente pelo Bônus 

do Tesouro Nacional (BTN Fiscal).10 

 Uma personagem que ganhava os noticiários diariamente, sobretudo nos veículos de 

imprensa televisivos, era a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, tentando 

explicar aos brasileiros os critérios que envolviam o confisco da caderneta da poupança e o 

programa de resgate dos valores bloqueados: 

 

 

10 Medida Provisória 168/90: Art. 6º Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data 

do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º do artigo 1º, observado o limite de 

NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos). § 1º As quantias que excederem o limite fixado no caput deste 

artigo serão convertidas a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas. § 2º 

As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, 

verificada entre a data do próximo crédito de rendimentos e a data da conversão, acrescidos de juros equivalente 

a 6% (seis por cento) ao ano ou fração pro rata. § 3º Os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto ao 

Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de cadernetas de poupança, serão convertidos e 

ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil. 
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Figura 4 – A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, em um dos seus pronunciamentos 

Fonte: Fotografia feita por Antônio Milena, da Revista Veja, disponibilizada na internet.11 

 

 O Plano Collor I, ao contrário dos demais pacotes até então estabelecidos, não inseriu 

no sistema tabelas de conversão de obrigações e, como destaque, o câmbio teve maior 

mobilidade. Outras medidas que foram adotadas pelo Collor I foram: 

i. A extinção do Cruzado Novo e a reintrodução do Cruzeiro, com a paridade entre as 

moedas; 

ii. aumento de tributos desestruturado, descasado de uma reforma no sistema tributário-

fiscal; 

iii. maior liberdade nas operações cambiárias, com a abertura do mercado externo; 

iv. congelamento de preços e serviços; 

v. congelamento de salários, aposentadorias e aluguéis, com prefixação em abril; 

 

11 A fotografia da ex-ministra Zélia Cardoso está disponível na página on-line da Revista Exame:  

 https://exame.com/blog/primeiro-lugar/ha-espaco-para-um-superministro-no-brasil/. 
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vi. a manutenção do Bônus do Tesouro Nacional (BTNF e BTN) como critério de 

correção das cadernetas de poupança, cuja variação em abril de 1990, ou seja, um mês 

após edição do plano, foi igual a zero. 

 O Plano Collor I experimentou algum sabor de êxito quanto ao equilíbrio das finanças 

públicas e um aumento das reservas internas na ordem de 8,5 bilhões de dólares. Contudo, o 

país estava em profunda recessão, com queda do Produto Interno Bruto (PIB) no percentual de 

4% no ano de sua edição, 1990. Nesse cenário, o crescimento da taxa de inflação ganhou força, 

o que também foi agravado pelo aumento do número de brasileiros desempregados. 

 O confisco da poupança, a recessão e a alta na taxa de desemprego causada pelas 

medidas econômicas, somados aos escândalos políticos e familiares e a denúncias de corrupção 

envolvendo o tesoureiro da presidência, Paulo César Farias (estranhamente encontrado morto, 

com sua namorada, em um apartamento na praia de Guaxuna), motivaram a abertura do 

processo de impeachment contra o Presidente Fernando Collor de Mello, com ampla aceitação 

da população brasileira, que “pintou a cara” e saiu às ruas, em um movimento jamais visto no 

Brasil. 

 

Figura 5 – Protestos contra o governo Collor 

 

Fonte: Fotografia de Luiz Prado, do Estadão, disponibilizada na internet.12 

 

12 A fotografia de um protesto “Fora Collor” está disponível na página on-line do Jornal Estadão: 

https://fotos.estadao.com.br/galerias/acervo,imagens-de-um-impeachment,24786. 

https://exame.com/blog/primeiro-lugar/ha-espaco-para-um-superministro-no-brasil/
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Figura 6 – Protestos a favor do impeachment do presidente Collor 

 

Fonte: Fotografia sem autoria, disponibilizada na internet.13 

 

 Os tempos eram outros, como sustenta Franco (2012), e não era de se esperar que a 

situação passasse despercebida pelos cidadãos brasileiros, que, em pouco tempo, mobilizaram-

se favoravelmente ao impeachment do presidente: 

 

Ao longo de muitos séculos, em face da ausência da mídia e da devida publicidade 

para os atos do Príncipe (por exemplo, ao reduzir o percentual de ouro da moeda, ou 

emitir dinheiro às escondidas, para ficar apenas nos delitos clássicos associados à 

moeda, e cometidos em silêncio), os poderosos puderam praticar toda espécie de 

desatino econômico sem o risco de enfrentamento com a opinião pública. A 

consequência estava prudentemente distante da vilania em sua origem, tudo era mais 

lento e as más notícias chegavam a cavalo. Em tempos recentes, todavia, na era do 

“tempo real “, a velocidade modificou drasticamente, e pra sempre, a natureza da 

interação entre a Autoridade e sua clientela, como se vê pelos humores cambiantes do 

mercado ou pelas febres virais na internet. 

Para inúmeros políticos e economistas da velha guarda, esse olhar vigilante do 

mercado sobre suas ações ultrapassa em muito a impertinência; eis que, através de 

manifestações instantâneas e desconcertantes do distinto público, suas vidas se 

tornaram muito mais velozes e perigosas. 

 

13 A fotografia de um protesto a favor do impeachment de Collor está disponível no site de jornalismo Focus: 

https://www.focus.jor.br/petista-de-alta-patente-se-diz-arrependido-de-ter-votado-pelo-impeachment-de-   

collor/ 
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Desde a Renascença, e cada vez mais, o mundo inteiro transformou-se em um palco, 

como assinalou Shakespeare, e quando as Autoridades entram em cena, com os 

anúncios bem ou mal-ensaiados de suas iniciativas, o monstro (é como o escritor Luis 

Fernando Verissimo, um conhecido introvertido, se refere ao público) delibera 

instantaneamente, de tal sorte que as medidas já estarão dissecadas em seus efeitos e 

possibilidades antes mesmo de a entrevista coletiva terminar. (FRANCO, 2012, p. 

117). 

 

 A mesma história é contada como um filme e suas inúmeras possibilidades de reação 

para cada cena triste que se revela, como expõe Caldeira (2017): 

 

Até mesmo o mais jeca dos eleitores brasileiros dava mostras de perceber um fosso 

aumentando: entre 1985 e 1990, a média de crescimento das economias no mundo foi 

de 3,9%, contra 5,8% do comércio internacional. A tendência acelerou-se ainda mais 

no quinquênio seguinte: 2,7% para as economias nacionais, 6,1% para o comércio 

internacional. Enquanto isso, o Brasil vivia um pesadelo econômico. O crescimento 

interno passou a depender dos azares da conjuntura, indo e vindo com oscilações 

fortes: 7,9% em 1985; -0,1% em 1988; 3,2%, em 1989; -4,1% em 1990; 4,7% em 

1993. As taxas de inflação variaram entre o mínimo de 15%, em 1987, e o máximo 

histórico de 1.782% em 1989. Herdando tal recorde e tendo prometido aos eleitores 

que iria romper o muro brasileiro, Collor recorreu aos métodos heterodoxos típicos 

dos desesperados: confisco de poupança, fechamento de setores inteiros da economia 

estatal (cinema, por exemplo), empréstimos compulsórios. O resultado, em termos de 

desenvolvimento, foi uma recessão brutal acompanhada de surtos inflacionários. 

Houve também tragédias novas. A abertura da economia para a competição 

internacional inviabilizou milhares de indústrias que deviam sua existência ao muro, 

sobretudo nos setores que haviam apostado nos planos Geisel (como os bens de 

capital) e investido para abastecer um mercado interno maior. A concorrência com o 

mundo obrigou os sobreviventes a se adaptar ou morrer e gerou desemprego.  

Por outro lado, registram-se também ganhos efetivos. O Brasil teve papel fundamental 

na criação do Mercosul, a primeira iniciativa relevante para o país se posicionar no 

mundo global. Também conseguiu participação importante nas discussões sobre meio 

ambiente, hospedando a Rio 92, a tentativa inicial de se alcançar uma solução da 

mesma natureza que o problema, em âmbito global e para além dos Estados Nacionais. 

Também ocorreu ligeira diminuição do papel do Estado na economia, com as 

privatizações de portos e ferrovias. No processo se revelou o valor das proteções 

constitucionais a muitos setores particulares dadas pela Constituição. Cada mudança 

exigia uma reforma constitucional, seguida de batalhas judiciais movidas pelos 

detentores de direitos adquiridos que se sentiam “prejudicados”. Nessa luta, veio à luz 

a parte híbrida do próprio presidente: enquanto abria a economia de um lado, 

alimentava-se com a ração do avestruz corporativista de outro. A corrupção maciça, 

agora que havia democracia, veio à luz, levando multidões às ruas em protesto e, por 

fim, ao próprio impedimento do presidente (CALDEIRA, 2017, p. 730). 
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 O Presidente Collor renunciou ao seu mandato em 29 de dezembro de 1992, horas antes 

de o Senado Federal condená-lo por crime de responsabilidade e de cassar seus direitos políticos 

pelo período de oito anos.  

 Uma das inúmeras cenas emblemáticas foi o seu “adeus” ao mais alto posto político do 

país: 

 

Figura 7 – O adeus de Collor 

 

Fonte: Fotografia sem autoria, disponibilizada na internet.14 

 

 Vinte e dois anos após o processo de impeachment e de deixar o governo, o Supremo 

Tribunal Federal absolveu o ex-presidente das denúncias que lhe foram imputadas. A demora 

da mais alta Corte do Brasil, somada à prescrição de crimes, bem como erros técnicos que 

maculavam as denúncias apresentadas pelo Ministério Público contribuíram para o resultado 

do julgamento. 

 

 

14 A fotografia do adeus de Collor está disponível na página on-line da revista Isto é Dinheiro: 

 https://www.istoedinheiro.com.br/cinco-semelhancas-e-diferencas-nos-pedidos-de-impeachment-de-dilma-e-  

collor/. 
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2.1.4 Plano Collor II 

 

Nesse período de turbulências políticas e econômicas ocasionadas logo após a 

implementação da sua primeira versão, foi editado o Plano Collor II. Ele tinha em vista a 

necessidade de o Governo Federal frear o crescimento da inflação, que, após a edição do Plano 

Collor I, voltava a crescer. 

 Como já realçado, o período foi marcado por grandes perturbações sociais. Com o 

presidente do país imerso em escândalos, e o governo enfrentando uma crise política de grandes 

proporções, qualquer inciativa de cunho macroeconômico, por mais convincente que fosse, 

estaria sujeita ao crivo da sociedade; e isso era um fator que criava inúmeras barreiras para as 

autoridades econômicas. 

O próprio Plano Collor II talvez tenha expressado essa dificuldade vivida naquele 

momento, pois, tendo sido criado pela conjunção das Medidas Provisórias n.º 294 e n.º 295, 

ambas de 31 de janeiro de 1991, convertidas nas Leis n.º 8.177 e n.º 8.178, de 1º de março de 

1991, as medidas implementadas resgataram as ações de políticas econômicas já praticadas nos 

Planos Cruzado, Bresser e Verão. Essas eram: congelamento de preços, aplicação da tablita 

para conversão e deflação de obrigações pecuniárias, somado à extinção do Bônus do Tesouro 

Nacional (BTNF e BTN) e a criação da Taxa Referencial (TR) e a Taxa Referencial Diária 

(TRD). 

 Sustenta Brito (2004) que:  

 

Dentre as medidas adotadas pelo novo plano, a mais importante foi a do fim do 

mecanismo de indexação, considerada pela equipe econômica do governo como a 

principal causa da retomada da inflação, por gerar enorme rigidez à baixa dos preços 

e tornar extremamente vulnerável o sistema econômico. 

 

Também tivemos a criação do Programa de Fomento para Competitividade Industrial, 

com mira no desenvolvimento dos setores tecnológicos e industriais, o que poderia dar arrimo 

à escala de qualidade de produtos na competitividade e na captação de recursos para o setor. 
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 Para correção dos saldos em poupança, o Plano Collor II determinou que, a partir de 1º 

de fevereiro de 1991, o critério para a correção aplicado às contas em poupança deveria 

corresponder à acumulação da Taxa Referencial Diária (TRD), adotando-se um índice aplicado 

ao dia correspondente. No entanto, houve exceção aos dias 29, 30 e 31, que foram considerados 

como se aniversário fizessem no dia 1º de fevereiro. 

 Para a atualização dos saldos até fevereiro de 1991, o critério foi composto pela variação 

do BTN Fiscal, o qual era observado entre a data do último crédito de rendimentos até o dia 1º 

de fevereiro, e da TRD, a partir dessa data até o próximo crédito.15 

A partir de então, o Banco Central do Brasil passou a divulgar comunicados diários 

da TRD, com os índices correspondentes para correção a ser aplicada às cadernetas de 

poupança: o Comunicado n.º 2.297, de 1º de fevereiro de 1991, estabeleceu os índices que 

deveriam ser aplicados entre os dias 1º e 7 de fevereiro. O Comunicado n.º 2.308, de 6 de 

fevereiro de 1991, fixou os índices para os dias de 8 a 13 de fevereiro. O Comunicado n.º 

2.313, de 8 de fevereiro de 1991, marcou os índices entre os dias 14 e 15 de fevereiro. O 

Comunicado n.º 2.318, de 14 de fevereiro de 1991, apresentou os índices de 16 de fevereiro a 

1º de março. Por fim, o Comunicado n.º 2.328, de 28 de fevereiro de 1991, estabeleceu os 

índices para os dias entre 1º e 28 de março. 

 

15 Medida Provisória 294/90: Art. 11. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão 

remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD no período 

transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento 

exclusivo; 

II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. § 1º A remuneração será calculada sobre o menor 

saldo apresentado em cada período de rendimento. § 2º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se 

período de rendimento: I - para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, o mês corrido 

a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança; II - para os demais depósitos, o trimestre 

corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança. § 3º A data de aniversário da conta 

de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas 

abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte: § 4º O crédito dos rendimentos será efetuado: I - 

mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins 

lucrativos; II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos. 

Art. 12. O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito de rendimento realizado a partir do mês de 

fevereiro de 1991, inclusive. Parágrafo único. Para o cálculo do rendimento a ser creditado no mês de 

fevereiro de 1991 (cadernetas mensais) e os meses de fevereiro, março e abril (cadernetas trimestrais), será 

utilizado um índice composto da variação do BTN Fiscal, observando entre a data do último crédito de 

rendimentos, inclusive, e o dia 1º. de fevereiro de 1991, e da TRD, a partir dessa data e até o dia do próximo 

crédito de rendimentos exclusive. 
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Consolidando as diretrizes desses comunicados, os índices determinados pelo Bacen 

para correção da poupança no período foram de acordo com o que mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Índices para correção da poupança 

DIA FEVEREIRO 1991 MARÇO 1991 

1 1,20210037 1,070000 

2 1,20210037 1,074604 

3 1,19401759 1,074604 

4 1,18598955 1,074604 

5 1,18140091 1,074604 

6 1,18479641 1,077668 

7 1,18820167 1,079204 

8    1,183606 1,080741 

9    1,179025 1,082281 

10    1,171099 1,082281 

11    1,163225 1,082281 

12    1,155403 1,086938 

13    1,155403 1,091615 

14    1,159639 1,092307 

15   1,156067 1,092999 

16   1,153587 1,092666 

17   1,145830 1,092666 

18   1,138125 1,092332 

19   1,135684 1,092332 

20   1,140919 1,091999 

21   1,146178 1,091666 
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DIA FEVEREIRO 1991 MARÇO 1991 

22   1,143719 1,091333 

23   1,141266 1,091000 

24   1,131514 1,091000 

25   1,121845 1,091000 

26   1,117385 1,090667 

27   1,122536 1,090334 

28     1,127710     1,090001 

Fonte: Elaborada pelo autor consolidando as diretrizes contidas nos comunicados do Banco Central. 

 

O Collor II trouxe novamente a discussão da violação do ato jurídico perfeito e do 

direito adquirido dos poupadores, que reclamaram a correção de seus saldos pelo regime de 

regência no início do trintídio das contas. 

 A teratologia que se observa foi que as ações ajuizadas sobre o Plano Collor II, em geral, 

pleiteiam as diferenças inflacionárias com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC), o qual já não era mais o critério de correção desde março de 1990, por força da edição 

do Plano Collor I. Tendo isso em vista, o Superior Tribunal de Justiça falhou grosseiramente 

ao reconhecer esse pedido nos recursos especiais afetados em regime de repetitivos. 

 Um comentário sobre a história, que me perece ser interessante para encerrarmos os 

comentários sobre o Plano Collor, diz respeito a quem, afinal, apoiou as medidas adotadas pelo 

plano econômico. E com artigo científico com título análogo à minha proposição, Andrada 

(2018) revela algo mais sobre os bastidores políticos e do setor empresarial: 

 

A expectativa do Plano era a de bloquear algo como 80% da liquidez da economia, 

nível notadamente exagerado. Isso não teria sido um erro de dosagem do governo, 

mas antes uma estratégia preventiva. Os formuladores criam que era preferível pecar 

por excesso. Caso se deixasse liquidez em excesso na economia, corria-se o risco de 

se desencadear o processo de hiperinflação, de repúdio total à moeda e aos títulos do 

governo e a busca por ativos reais e dólar. Caso, porém, o bloqueio fosse excessivo – 

como o foi – o governo poderia irrigar a economia com moeda de maneira ordeira. A 

imagem utilizada pelo próprio Presidente Collor era o de uma represa, e o governo 
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abriria as torneiras à medida que a economia demandasse. Aliás, retomar o controle 

da oferta monetária era o objetivo fundamental da medida (Carvalho, 2006), e logo as 

chamadas “torneirinhas” começaram a ser abertas. [...] 

Parte influente da elite econômica do país também demonstrou boa vontade com o 

plano. Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, se mostrava tranquilo: “As 

medidas são impopulares...são drásticas, porém a gente sabia que eram necessárias 

(JB, 1990d). Antônio Ermínio de Moraes, superintendente do Grupo Votorantim, 

afirmava: “agora vamos ver os empresários que têm compromisso com o Brasil e 

aqueles que têm compromisso com o próprio bolso”, “é hora de sacrifícios para um 

Brasil melhor para todos. Estou disposto a pagar minha parte e os ricos têm que pagar 

as suas”. Olavo Setúbal, presidente do Grupo Itaúsa, dizia: “Ou matamos a inflação 

ou não temos futuro. É como um período de guerra, quando algumas pessoas 

morrem”, e “o grande teste do governo Collor será resistir às choradeiras que estão 

hoje por aí e não ceder em nada. O que sobrou nas contas é o suficiente até o final do 

mês” (JB, 1990e). Os grandes partidos também não condenaram o Plano Collor em 

sua origem. A base de apoio de Collor em março de 1990 era composta pelo PFL, 

PDS, PTB e PL. o PFL, dono da segunda maior bancada na Câmara, nas palavras de 

seu líder, o deputado federal Ricardo Fiúza (PE), declarou apoio integral às medidas 

de Collor (FSP, 1990f). Já no PMDB, partido de maior bancada na Câmara e composto 

por vários caciques distintos, havia alguma resistência em relação às privatizações, 

bem como a demanda da elevação do limite de saque da poupança, mas o partido 

apoiava a “essência” do Plano. O líder do partido da casa, o deputado Ibsen Pinheiro, 

fora claro ao afirmar que “o PMDB” apoiava “o programa econômico do Governo”, 

pois não se julgava no “direito de alterar seu eixo principal” (OESP, 199e). 

Franco Montoro, presidente do PSDB, afirmou que disposição do partido era a de 

apoiar as medidas. O então senador Fernando Henrique Cardoso declarou que 

“algumas medidas são extremamente positivas, como o fim do fundo ao portador que 

representou uma cacetada na malandragem”, para FHC “não houve expropriação de 

recursos; o dinheiro é da pessoa e está no Banco Central” (FSP, 1990h). 

José Serra – então deputado federal pelo PSDB e um dos principais economistas do 

partido – afirmava que o plano representava “o segundo bilhete premiado que o Brasil 

tem em mãos nos últimos anos”. O primeiro teria sido o Cruzado, mas que fora 

“rasgado antes da cobrança”. Para Serra, o Brasil tinha ali uma “outra grande chance, 

com um plano tecnicamente melhor elaborado” e com a vantagem de surgir em um 

“contexto de maior vontade política, em face de um país exaurido pelo castigo da 

superinflação”. Serra destaca que “o ponto essencial” do Plano era a “reforma 

monetária que enxugou o estoque disponível dos ativos financeiros em cerca de cem 

bilhões de dólares”, o governo teria conscientemente optado pela “tática” de “exagerar 

na dosagem”. Essas medidas afastaram “a curto prazo, o risco da hiperinflação”. Com 

o controle da moeda novamente nas mãos do BC, este poderia reinjetaria dinheiro na 

economia de forma ordeira (Serra, 1990). 

O caso do PT é um pouco mais complexo. Carvalho (2006) mostra que a ideia de 

bloqueio dos haveres fora bem recebida por parte da equipe econômica do partido, 

especialmente por Aloízio Mercadante. (ANDRADA, 2018, p. 788). 

 

Não era de se esperar que os Planos Collor I e II tivessem êxito em resolver a questão 

inflacionária brasileira, por tudo o que se passou na época. Com a renúncia do Presidente 

Fernando Collor, assumiu o comando do país o baiano, crescido em Minais Gerais, Itamar 

Franco. 
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 O Presidente Itamar Franco, com o seu então Ministro da fazenda, antes Senador, 

Fernando Henrique Cardoso, iniciaram o trabalho de desenvolvimento e implementação do que 

ficaria conhecido como Plano Real. Esse foi o último plano de estabilização brasileiro adotado 

e que trouxe, sem sombra de dúvidas, pavimentação para a estabilidade econômica do Brasil. 

 Mas até quando? Disso a história se encarregará do registro. 

 

2.1.5 O efeito dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II na correção das aplicações 

em caderneta de poupança 

 

Conforme exposto, o Brasil vivenciou uma longa crise econômica ao longo das décadas 

de 1980 e 1990, em decorrência do descontrole do processo de inflação, com o desarranjo da 

sua economia e de suas instituições, impactando o crescimento econômico, a manutenção de 

reservas em aplicações, sobretudo em caderneta de poupança, bem como a consecução de 

políticas públicas para o desenvolvimento do país. 

 Os planos de estabilização econômica implementados nos respectivos períodos, a saber: 

Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990) e Plano 

Collor II (1991) fracassaram na tentativa de controle da superinflação e no reequilíbrio da 

economia. 

 Todas as medidas que compunham os pacotes de estabilização, por mais heterodoxas 

que fossem (com exceção das arbitrariedades que abordaremos mais à frente), miravam a 

neutralização dos mecanismos de indexação e a inflação inercial que corroíam a ordem 

econômica nacional. 

 Por mais que seja difícil a compreensão sistêmica dessas medidas, é evidente que se 

tinha em jogo a própria higidez do sistema econômico, com a preservação do poder de compra 

da moeda, a proteção de salários e da renda, o direito ao patrimônio e a segurança de ativos 

financeiros, questões sempre ameaçadas, já que nenhum dos planos conseguiu, em definitivo, 

conter a escalada inflacionária brasileira. 

 De qualquer forma, ainda que patente o insucesso dos planos econômicos nas décadas 

de 1980 e 1990, é inegável que todos os erros das experiências passadas tenham dotado as 
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autoridades monetárias, economistas e especialistas, de capacidade técnica para o 

desenvolvimento do Plano Real, criando condições para o desenho de um novo pacote de 

medidas que não conteria os mesmos erros dos pacotes anteriores ou, no mínimo, que mitigasse 

os riscos de eventuais circunstâncias que levassem a mais um fracasso. Ainda que não seja 

objeto desta dissertação, vale lembrar que a própria forma como o Plano Real foi inserido no 

sistema, inicialmente como uma moeda virtual (URV), para conversão de obrigações futuras de 

forma gradual, parece comprovar que havia uma grande preocupação em não incorrer nos 

equívocos dos planos econômicos anteriores. 

 Da mesma forma, isolando os efeitos negativos dos planos Cruzado, Bresser, Verão, 

Collor I e Collor II, parece-me que havia um certo discernimento que convergia para se evitar 

um colapso social com a hiperinflação, o que o Brasil efetivamente não experimentou, a 

exemplo das crises dos países da Europa Centro-Oriental. 

 Na verdade, como sociedade, todos nós suportamos o ônus da inflação, ao longo da crise 

brasileira, e o fracasso das nossas autoridades monetárias. No entanto, com o advento do Plano 

Real, os efeitos diretos e indiretos de uma economia que padecia de morte foram sendo 

absorvidos pelos anos sem muitos impactos, com a exceção apenas dos expurgos inflacionários 

gerados pela alteração abrupta dos critérios de correção dos saldos mantidos em caderneta de 

poupança, controvérsia judicializada em maior escala a partir do Plano Bresser, com seu pico 

de ajuizamentos após o ano 2000, e que hoje é o maior acervo de processos do Poder Judiciário, 

aguardando solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal.  

 A rigor, na hipótese de o Brasil ter experimentado algum equilíbrio ao longo das décadas 

de 1980 e 1990, mesmo com um custo suportado por toda sociedade; ou se os planos 

econômicos, ao mínimo, evitaram a ocorrência de efeitos ainda mais graves sobre a economia 

do país e sobre os brasileiros, preservando, ainda que minimamente, o poder de compra da nossa 

moeda, a indenização de certa parcela da população, a exemplo das milhares de ações que 

reclamam os expurgos das cadernetas de poupança, não faz nenhum sentido. 

 Esse tipo de “demanda”, do ponto de vista econômico, além de estampar uma 

desigualdade social — a saber, entre aqueles que, pelo mesmo fato gerador, ajuizaram suas 

ações e os que não ajuizaram, seja qual for o motivo —, apenas retroalimenta uma dinâmica 

em que o custo dispendido terá seu impacto no sistema financeiro, que deverá ser compensado 

no final do dia: seja com repasse de custos, redução de folha/quadro, tarifação, retração do 
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crédito ou com maior rigidez nas garantias creditícias. Com isso, uma parcela da sociedade 

retroalimenta um sistema que continua a ganhar relevo de perversidade, pois projeta seus efeitos 

para toda globalidade de brasileiros.  

 Na conclusão de Maskin (2014), em parecer elaborado para a Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban), juntado nos autos da ADF 165, em trâmite no e. STF: 

 

(3) From the standpoint of distribution and equity, would it be justified to treat savers 

differently from other parties affected by the stabilization plans?  

I will divide my answer to this question into four parts:  

(A) Savers were not the only group whose contracts were changed under the four 

stabilization plans in questions. In particular, wage earners were affected even more 

profoundly than savers because under the Bresser17 and Verão18 plans, wages were 

completely frozen for a significant period of time. Thus, to give immunity from the 

stabilization plans would be to aggravate what is already a form of regressive 

taxation. To be more precise, as of the mid-1990s, sixty percent of saving deposits 

were held in just 1.6% of savings accounts, suggesting that most of the benefits of 

immunity would go to the wealthy. By contrast, most wage earners had modest 

incomes, derived largely from their wages. If they received no immunity from the plans 

but savers did, the “tax” imposed by the stabilization plans would be borne even more 

heavily by people of modest income. This is not only inequitable, but runs counter to 

studies showing the countries using progressive taxation experience a higher sense of 

well-being19 and that progressive taxation is the best tool for advancing economic 

welfare.20 Thus, from the standpoints of treating low-income citizens fairly and 

promoting psychological and economic well-being for the nation as a whole, 

exempting savers from the re-indexation rules seems ill advised. (MASKIN, 2014) 

 

 Não obstante essa pontuação que merece uma reflexão, colaciona-se o Quadro 4, que 

sintetiza o litígio e os percentuais das perdas inflacionárias, objeto das milhares de ações que 

tramitam no Poder Judiciário. 
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Quadro 4 – Diferenças reclamadas nas ações de Planos Econômicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, consolidando os índices e as leis dos planos econômicos. 

 

O argumento jurídico que se utiliza para dar arrimo às pretensões é de que cada um dos 

planos econômicos, ao alterar os índices de correção da caderneta de poupança, teria violado 

os princípios constitucionais do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito, muito embora seja 

necessário ressaltar que as leis foram editadas pelas autoridades monetárias, com força 

vinculante, sobre tudo e sobre todos, com aplicação imediata. Acreditar que algo possa ter sido 

diferente disso equivale em avocar um benefício a si mesmo em detrimento de todos aqueles 

que suportaram o custo das crises inflacionárias enfrentadas para, só após anos de longo 

caminho, chegar a atual situação econômica em que o Brasil se encontra. 

 É claro que não se ignoram as mazelas atuais, incluindo os próprios efeitos dramáticos 

da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entretanto, apenas para atender à delimitação da 

proposta, pelo menos nesta dissertação, deixarei esse tema à margem, em que pese ser de 

extrema relevância. 
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3 A LEGALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NOS PLANOS BRESSER, 

VERÃO, COLLOR I E COLLOR II  

 

 A questão que se coloca neste momento, dado que já foram expostas as principais 

medidas que cada um dos planos de estabilização econômica provocou ao sistema monetário 

nacional, é saber se há ou não alguma ilegalidade na forma em que os pacotes foram editados.  

 Em primeiro lugar, vale lembrar o veículo de introdução dos planos de estabilização no 

sistema econômico e no ordenamento jurídico: 

i. Plano Bresser: Decreto-Lei n.º 2.335, de 12 de junho de 1987; 

ii. Plano Verão: Medida Provisória n.º 32, de 15 de janeiro de 1989, posteriormente 

convertida na Lei n.º 7.730, de 31 de janeiro de 1989; 

iii. Plano Collor I: Medida Provisória n.º 168, de 15 de março de 1990, posteriormente 

convertida na Lei n.º 8.024, de 12 de abril de 1990; e Medida Provisória n.º 172, de 17 

de março de 1990, que permaneceu com sua vigência ininterrupta, até posterior 

conversão na Lei n.º 8.088, de 31 de outubro de 1990; 

iv. Plano Collor II: Medidas Provisórias n.º 294 e n.º 295, ambas de 31 de janeiro de 1991, 

convertidas nas Leis n.º 8.177 e n.º 8.178, de 1º de março de 1991. 

 Especificamente, quanto ao Plano Bresser, como também ao Plano Cruzado — para não 

o deixarmos de fora —, o ato normativo de introdução dos respectivos pacotes no sistema foi o 

“Decreto-Lei”, porque assim a Constituição de 1967 o permitia: 

 

Art. 49 - O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares à Constituição; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - decretos-leis; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 

[...] 
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Art 58 - O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público 

relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com 

força de lei sobre as seguintes matérias: 

I - segurança nacional; 

II - finanças públicas. 

 

Portanto, do ponto de vista jurídico formal, não houve qualquer ilegalidade na 

implementação das medidas, visto que a Constituição vigente no período autorizava o 

Presidente da República a fazer uso dos Decretos-Leis para situações urgentes envolvendo 

matérias de segurança nacional e de finanças públicas. 

 Os demais planos econômicos, Verão, Collor I e Collor II, já foram introduzidos por 

atos normativos posteriores à Carta Política de 1988; portanto, seguiram a disciplina jurídica 

originalmente dotada para as Medidas Provisórias, a saber: 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se 

reunir no prazo de cinco dias. 

 

Assim, era o art. 62 da Constituição de 1988 que conferia o regime aplicado às medidas 

provisórias, pelo menos nos primeiros anos após a sua promulgação e até que houve a sua 

alteração pela Emenda Constitucional n.º 62, de 2001, que veio a resolver as inúmeras dúvidas 

de interpretação que eram levantadas quanto aos seus efetivos e ao seu alcance. 

 Nesse sentido, quanto ao aspecto jurídico formal dos atos normativos que introduziram 

o Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II, esses também não padecem de 

qualquer irregularidade. 

 De qualquer sorte, ainda há os que podem questionar sobre o uso do “Decreto-Lei” e 

das “Medidas Provisórias” para regularem situações de extrema relevância para o ordenamento 

jurídico e, na presente discussão, ao próprio sistema econômico nacional. 

 Inicialmente, vale lembrar Mendes (2013) que, ainda que em momento posterior, traz 

lição ainda aplicável ao regime das medidas provisórias:  
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[...] as medidas provisórias são atos normativos primários, sob condição resolutiva, de 

caráter excepcional no quadro da separação dos Poderes, e, no âmbito federal, apenas 

o Presidente da República conta com o poder de editá-las. Ostentam nítida feição 

cautelar. Embora produzam o efeito de concitar o Congresso a deliberar sobre a 

necessidade de converter em norma certo trecho da realidade social, não se confundem 

com meros projetos de lei, uma vez que quando editadas já produzem efeitos de norma 

vinculante.  

[...] 

São pressupostos formais das medidas provisórias a urgência e a relevância da matéria 

sobre que versam, requisitos comuns às medidas cautelares em geral. Para que se 

legitime a edição da medida provisória, há de estar configurada uma situação em que 

a demora na produção da norma não possa acarretar dano de difícil ou impossível 

reparação para o interesse público (MENDES, 2013, p. 876). 

 

 Ou seja, na época dos planos de estabilização econômica, os quais foram aqui 

ostensivamente expostos, não havia uma delimitação clara do conteúdo das medidas 

provisórias, questão que posteriormente ganhou pauta no Supremo Tribunal Federal. 

 No próprio tema relativo ao arbitrário confisco dos saldos da caderneta de poupança 

advindo Plano Collor I, Mendes (2013) destaca que: 

O trauma gerado pelo congelamento de ativos financeiros em 1990, por meio de 

medida provisória, inspirou a proibição a que tal instrumento normativo seja editado 

para ‘a retenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo 

financeiro (art. 62, II da CF). 

   

Cuidaremos da questão do confisco do Collor I adiante; mas o fato é que não se verifica 

qualquer óbice quanto à edição dos planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990 sob o 

aspecto da ordem formal jurídica ou legislativa de seus atos normativos. Os Decretos-Leis que 

implementaram o Plano Cruzado e o Plano Bresser tinham guarida na Constituição de 1967, 

enquanto o Plano Verão e Planos Collor I e II estavam em linha com que dispunha a redação 

original do art. 62 da Carta Magna de 1988. 

 Sobre a legitimidade do Estado para a intervenção no domínio econômico, a matéria não 

pode ser mais cristalina, estando já muito pacificada. 

 A Constituição de 1967 já fixava, no seu artigo 8ª, a competência da União para emissão 

de moeda e legislar sobre sistema monetário e a política de crédito. Como pressuposto, é claro 

que tais competências dotam a União de prerrogativas no que tange ao padrão de liquidez e à 
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função da moeda nacional, bem como no que tange às demais ações necessárias para 

manutenção do sistema monetário e financeiro do país.  

 A Constituição de 1988, basicamente, manteve esse regime jurídico intacto, 

reconhecendo, em seus artigos 21, inciso VII, e 22, incisos VI e VII, a competência exclusiva 

da União para emissão da moeda e legislar sobre a moeda nacional. 

 Valemo-nos das pontuações de Mendes (2013), relativas à competência exclusiva da 

União na temática em discussão: 

 

O art. 21 da Carta dispõe sobre a competência geral da União, que é 

consideravelmente ampla, abrangendo temas que envolvem o exercício de poderes de 

soberano, ou que, por motivo de segurança ou eficiência, devem ser objeto de atenção 

do governo central. Nos incisos do artigo, atribui-se à União a função de manter 

relações com Estados estrangeiros, emitir moeda, administrar a reserva cambial, 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, manter e explorar serviços de 

telecomunicações, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, conceder 

anistia, entre outros.  

[...] 

A competência privativa da União para legislar está listada no art. 22 da CF.  

Esse rol, entretanto, não deve ser tido como exaustivo, havendo outras tantas 

competências referidas no art. 48 da CF. A par disso, como leciona Fernanda Menezes 

de Almeida, “numerosas disposições constitucionais carecem de leis integradoras de 

sua eficácia, sendo muitas de tais leis, pela natureza dos temas versados, 

indubitavelmente de competência da União”. Assim, por exemplo, as leis para o 

desenvolvimento de direitos fundamentais – como a que prevê a possibilidade de 

quebra de sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, VIII) – hão de ser editadas pelo 

Congresso Nacional. De igual sorte, serão federais as leis que organizam a seguridade 

social (art. 194, parágrafo único) e que viabilizam o desempenho da competência 

material privativa da União. 

Os assuntos mais relevantes e de interesse comum à vida social no País nos seus vários 

rincões estão enumerados no catálogo do art. 22 da CF. (MENDES, 2013, p. 801)  

 

Não que pareça despiciendo tratar essa temática, mas não se olvida que a legitimidade 

do Estado para intervenção na economia, como assim o fez nos planos de estabilização 

econômica, advém da sua própria competência para reger o sistema econômico e monetário 

brasileiro, como consignam as Cartas Magnas de 1967 e de 1988, apenas para ficarmos no 

espectro dos ordenamentos excelsos mais recentes. 

 A doutrina é uníssona sobre o assunto, ainda que embates marginais ainda surjam aqui 

e acolá. Na clássica lição de Ferreira Filho (1997): 
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Inerente à democracia providencialista é a intervenção estatal no domínio econômico. 

Condenada pelo liberalismo clássico, a intervenção do Estado no domínio econômico 

é hoje admitida pelos próprios neoliberais. Na verdade, raros são os que discutem a 

sua legitimidade, embora ferva a polêmica sobre seus limites.  

Três orientações principais desenham no Ocidente a propósito da intervenção estatal 

no domínio econômico, ainda que, em sua aplicação prática, muita vez seja difícil 

distingui-las.  

A primeira é de cunho neoliberal. Esta considera inabalado o princípio de que a vida 

econômica é regida por leis naturais, cuja ação não deve ser embaraçada. Contudo, 

reconhece que os embaraços à ação dessas leis podem provir também de indivíduos e 

grupos e não apenas do Estado, embaraços que as próprias leis econômicas viriam a 

suplantar, mas a longo prazo e com alto custo. Destarte, convém que esses óbices 

sejam eliminados, não sendo antinatural a intervenção que o fizer. Assim, admitem os 

neoliberais a intervenção repressiva do Estado no domínio econômico – a intervenção 

destinada a suprimir entraves ao livre jogo das leis naturais. Essa orientação é que, 

por exemplo, inspira a legislação americana antitrustes, pois estes impedem a ação da 

concorrência (FERREIRA FILHO, 1997, p. 356). 

 

 Cabe ressaltar, para concluir esse ponto, que todos os planos de estabilização foram 

implementados mediante intervenção da autoridade monetária nacional, a exemplo da 

delegação de poderes ao Conselho Monetário Nacional (CMN), como abordado no item relativo 

ao Plano Bresser supramencionado. 

 Assim, é forçoso considerar que, analisando sob o ângulo da legitimidade do Estado 

para intervenção na economia, por meio dos pacotes econômicos (choques heterodoxos), não 

se verifica qualquer nódoa de ilegalidade. 

 Em que pese o fracasso de muitos dos planos editados, o Estado cumpriu seu papel na 

tentativa (ainda que frustrada) de conter a alta da inflação no Brasil. 

 A mesma legitimidade estatal para ter adotado medidas intervencionistas, com o 

objetivo de salvaguardar a moeda brasileira, confere cobertura jurídico-legal para as medidas 

que foram implementadas. 

 Não fosse o caso, o fato é que, em algumas situações, como no próprio Plano Cruzado, 

a população brasileira experimentou, ainda que por curto tempo, a sensação de ganhos com a 

alteração do regime monetário. Por outro lado, algumas situações se consolidaram ao longo das 
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décadas, tais como as tablitas implementadas, o corte de “zeros” e alteração nominal das 

moedas, congelamentos de preços etc., e, atualmente, não são objeto de questionamentos. 

Ao analisarmos cada uma das medidas contidas nos pacotes de estabilização, não 

identificamos um rol extensivo de situações cuja controvérsia sobre a validade ou não 

transcende até os dias atuais. 

 As exceções que ainda persistem, pelo menos em grande escala e com grande potencial 

de impacto, são as controvérsias envolvendo as medidas adotadas pelo Planos Bresser, Plano 

Verão, Plano Collor I e Plano Collor II, que alteraram os índices de correção das aplicações 

financeiras, sobretudo nas cadernetas de poupança e nas contas do FGTS, bem como no 

confisco de ativos por força da edição do Plano Collor I. 

Tal controvérsia ainda está sem solução definitiva, atualmente afetada em regime de 

recursos repetitivos, com repercussão geral reconhecida (Recursos Extraordinários n.os 

626.307, 591.797, 631.363, 632.212, mais a ADF 165), para julgamento pela Suprema Corte.  

 O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria relativa aos 

expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, determinou o 

sobrestamento dos processos envolvendo a mesma discussão jurídica, excetuando apenas as 

ações em fase instrutória ou com sentença transitado em julgado, bem como ações já em fase 

de execução definitiva. 

 Portanto, existem milhares de ações paralisadas nas instâncias ordinárias, desde 2010, 

aguardando o pronunciamento do Excelso Tribunal sobre a constitucionalidade ou não dos 

pacotes de estabilização econômica. 

 Em 2017, com a participação de entidades civis de defesa dos consumidores e dos 

poupadores, a Febraban, sob a mediação da Advocacia Geral da União e com a intervenção do 

Banco Central do Brasil (BCB), foi celebrado um acordo coletivo que previu o pagamento das 

diferenças inflacionárias utilizando de um deflator para correção dos valores. Esse acordo, para 

ter validade e possibilitar a sua própria consecução, foi submetido ao Supremo Tribunal 

Federal, nos autos da ADPF 165 e Recursos Extraordinários n.os 591.797, 626.307, 631.363 e 

632.212, sendo homologado pela Suprema Corte. 
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 No entanto, o acordo apenas representou uma possibilidade de desjudicialização da 

questão, na tentativa de uma resolução célere do estoque de ações que hoje representa o maior 

acervo de ações sobrestadas do Poder Judiciário. 

 Superado seu prazo inicial de vigência, inicialmente de 24 meses, no mês de março do 

ano de 2020, um aditivo ao acordo foi celebrado entre as mesmas partes e, também, homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal, estendendo a vigência para mais 30 meses, dentre outras 

condições acrescidas em incremento aos termos originalmente firmados. 

 Como o acordo representou apenas uma possiblidade de resolução das demandas, com 

o pagamento das diferenças inflacionárias, pelos critérios firmados na composição coletiva, a 

matéria de fundo não foi julgada pela Suprema Corte, restando ainda a controvérsia sobre a 

constitucionalidade ou não dos Planos Econômicos. 

 Na perspectiva de uma macrodiscussão, o que se tem em jogo é, de um lado, a 

legitimidade do Estado para intervir na economia, como o fez, e a responsabilidade das 

instituições financeiras pelo pagamento das diferenças inflacionárias, devidamente corrigidas. 

De outro lado, há os titulares de cadernetas de poupança que alegam violação do direito 

adquirido sobre correção de seus saldos pelos critérios da moeda anterior, vale dizer, nos moldes 

do regime jurídico monetário revogado. 

 A violação sustentada, no fundo, tem a ver com o fato de os pacotes de estabilização 

econômica terem atingido obrigações em curso, sendo que, na poupança, isso não foi diferente. 

 A edição das leis de implementação dos Planos Bresser e Verão ocorreu ao fim da 

primeira quinzena dos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, respectivamente. 

Evidentemente, a própria alteração do critério de correção da poupança (alteração de índices) 

alcançou as contas cujo aniversário teve início ainda na primeira quinzena dos referidos meses. 

Nesse sentido, a questão está em saber se para essas contas, cujos aniversários se iniciaram na 

primeira quinzena do mês, houve retroatividade da lei nova. 

 A rigor, essa consequência estava relacionada à própria dinâmica dos planos de 

estabilização e ao choque que se propunha provocar na economia em cada um dos períodos, 

como assim esclarece Ferraz Junior (2011): 
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Mas aqui é importante verificar e deixar claro o que, na sucessão do tempo, era 

vigente (norma legal incidente) e consumado (ato aperfeiçoado no início do 

trintídio) e o que foi alterado por norma posterior. Em outras palavras, é preciso 

entender o objetivo do Plano em sua abrangência geral e o que ele altera no plano 

específico da caderneta de poupança, e o que era e estava disciplinado, em termos 

dessa especificidade, pela lei anterior. Sem essa correlação entre o aspecto geral 

(função: desempenho de funções distributivas) e o aspecto específico 

(desempenho de função comutativa), o tema não se esclarece. 

Ora, em vista do exposto e procedendo à análise dos efeitos dos Planos Econômicos 

Bresser, Verão e Collor II sobre os depósitos de poupança, é de se notar que era 

objetivo dos Planos preservar e manter a causa concreta dos depósitos dentro do novo 

contexto econômico. 

Em outras palavras: em todos esses Planos Econômicos, os poupadores deveriam ser 

remunerados com valores equivalentes ou até superiores à inflação medida pelos 

índices oficiais. Destaque-se, também, que, em termos relacionais, a apuração dos 

saldos decorrentes dos financiamentos imobiliários também se realizou com base 

naqueles mesmos índices aplicados à poupança. 

Da perspectiva macroeconômica, a substituição dos índices promovida pelos Planos 

Econômicos era necessária para isolar a poupança das alterações que seriam 

promovidas no IPC, índice que, direta ou indiretamente, determinava a correção da 

poupança (FERRAZ JUNIOR, 2011, p. 17). 

 

 Ademais, existem dúvidas se ao longo de toda a contratação da caderneta de poupança, 

pelo menos para os Planos Bresser e Verão, não houve a recomposição de perdas decorrentes 

da alteração dos índices de correção nos respectivos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989. 

 Em parecer elaborado, Theodoro Júnior (2010) elucida essa discussão sob o ponto de 

vista do reequilíbrio contratual:  

 

Dentro de um sistema jurídico que garante constitucionalmente o direito adquirido e 

o ato jurídico perfeito como direito fundamental, a intervenção do juiz no contrato só 

está autorizada nos limites e para os fins de restaurar a equação econômica atingida 

por um evento superveniente. Qualquer intervenção que transborde desse limite, 

provocando um enriquecimento de qualquer das partes, afrontará o direito adquirido 

e a liberdade contratual. No caso concreto, a apuração da medida do desequilíbrio 

introduzido no contrato pelo plano econômico deve considerar todos os meses e todas 

as medidas de intervenção. A medida da recomposição, o índice mais adequado, enfim 

a fórmula de cálculo razoável e adequada para se chegar novamente ao ponto de 

equilíbrio contratual diz muito mais respeito à Economia que ao Direito. Foi por isso 

que os Planos interventivos suspenderam temporariamente a indexação pelo IPC e 

colocaram em seu lugar a LBC e a LFT, sucessivamente. É pelos princípios da 

economia que se haverá de demonstrar a presença ou a ausência de prejuízo para o 

poupador ao final do tempo de vigência dos efeitos da intervenção estatal sobre os 

critérios de correção das aplicações em caderneta de poupança. Daí porque só se terá 

a manutenção do equilíbrio econômico se a partir da corrigenda do IPC no mês de 

início for observado também o IPC nos meses subsequentes, e não a variação da LBC 
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e da LFT. É, pois, da comparação entre o índice de remuneração total assegurada pelo 

Plano governamental no período de intervenção (efetivamente pagos pelas instituições 

financeiras) e o índice assegurado ao poupador antes da intervenção que se chegará a 

uma medida justa do equilíbrio. É preciso medir a inflação verdadeiramente apurada 

pelo IPC e compará-la com a remuneração paga pela instituição, e, havendo diferença, 

essa será a medida do desequilíbrio e da necessária recomposição. Em termos 

concretos, essa medida de equilíbrio se alcança através da substituição dos índices 

ditados pelos Planos Bresser e Verão pela inflação medida pelo IPC no mesmo 

período (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 44). 

 

Ainda sobre a possibilidade da recomposição das possíveis perdas e adentrando ao 

ponto-marco delimitador da aquisição do direito adquirido, segundo Martins-Costa (2010, p. 

13):  

 

7. Em síntese: até o dia da edição do “Plano Bresser”, a remuneração das cadernetas 

de poupança era indexada pelos mesmos critérios de correção da OTN, cuja 

atualização era feita, mensalmente, ou pelo IPC ou pela LBC, o que fosse maior, 

havendo, todavia, a determinação de, no mês de julho, seguir-se a LBC, 

exclusivamente. Por quatro dias, de 12 a 15 de junho, foi afastado esse critério. Em 

16 de junho, voltou a vigorar regra determinativa de que a remuneração (a ser 

computada em julho) seguisse OTN indexada exclusivamente pela LBC. Assim, na 

primeira quinzena do mês antecedente (junho), enquanto se adquiria o direito a ter, 

em julho, determinada remuneração nas cadernetas de poupança, dois diferentes 

critérios de cálculo hão de ser considerados. Conjugando-se os marcos temporais 

acima assinalados com a sistemática do cômputo dos rendimentos da caderneta de 

poupança – e considerando-se, para tal, as “datas de aniversário” como critério para 

marcar a aquisição de direitos subjetivos – tem-se um panorama duplamente 

diferenciado no que concerne à primeira quinzena de junho de 1987, cabendo, 

consequentemente, a distinção entre o conteúdo do direito adquirido pelos poupadores 

cujas “datas de aniversário” estavam compreendidas entre os dias 1o e 11 de junho e 

aqueles cujos “aniversários” ocorreram entre os dias 12 e 15, inclusive, já que, a partir 

do dia 16, passou a vigorar nova Resolução (a de n.º 1.338).  

8. Os poupadores que têm acorrido ao Poder Judiciário em busca de “diferenças” 

decorrentes de um direito adquirido à correção das cadernetas, no mês de julho de 

1987, pelo IPC, não consideram essa cronologia, que é, porém, essencial para o 

estabelecimento do “momento-ponto11” para a aquisição do direito, considerando-se 

“adquirido”, segundo clássica doutrina, além dos “direitos atuais” (assim tidos “os 

que se podem atualmente exercer”) os direitos condicionais, em certas hipóteses, e os 

direitos a termo, como o era o direito ao crédito de remuneração das cadernetas de 

poupança segundo certos índices de antemão conhecidos e considerando a sistemática 

de cômputo mês a mês (MARTINS-COSTA, 2010). 

 

 Assim, para os contratos de caderneta de poupança, o marco para considerar adquirido 

o direito à correção monetária pelos critérios do regime monetário anterior seria a completude 

do trintídio da caderneta com o seu exaurimento na data do aniversário da conta. Aliás, por 
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razão análoga, qualquer alteração no curso desse período já sensibilizaria a correção final do 

saldo, a exemplo dos saques realizados antes do aniversário da caderneta de poupança. 

 Mas, afinal, e já ultrapassado o momento de tratarmos do argumento de violação do 

direito adquirido e do ato jurídico perfeito, ainda que desconsiderado o referido marco 

aquisitivo, perece importante resgatar as lições de teoria geral para entender os efeitos advindos 

das prescrições normativas que implementaram o Plano Bresser e o Plano Verão. 

 Sobre o grau de vinculatividade das normas, ensina Diniz (1998): 

 

Quanto à imperatividade, as normas podem ser:  

1) de imperatividade absoluta ou impositiva, também chamadas absolutamente 

cogentes ou de ordem pública. São as que ordenam ou proíbem alguma coisa 

(obrigação de fazer ou de não fazer) de modo absoluto.  

São as que determinam, em certas circunstâncias, a ação, a abstenção ou o estado de 

pessoas, sem admitir qualquer alternativa, vinculando o destinatário a um único 

esquema de conduta [...] 

A imperatividade absoluta de certas normas é motivada pela convicção de que 

determinadas relações ou estados da vida social não podem ser deixados ao arbítrio 

individual, o que acarretaria graves prejuízos para a sociedade. Existem relações 

humanas que, pela sua grande importância, são reguladas, taxativamente, em normas 

jurídicas, a fim de evitar que a vontade dos particulares perturbe a vida social. As 

nomas impositivas tutelam interesses fundamentais, diretamente ligados ao bem 

comum, por isso é que são também chamadas de “ordem pública” (DINIZ, 1998, p. 

34). 

 

Ora, pelo próprio objetivo perseguido pelos planos econômicos implementados nas 

décadas de 1980 e 1990, que se materializavam na busca pela contenção dos surtos 

inflacionários enfrentados por toda a população, comprometendo a própria saúde da moeda 

brasileira, parece correto afirmar que se estava diante de normas de ordem pública com alto 

grau de imperatividade, como opinou Tepedino (2010): 

 

A intervenção estatal nos contratos de poupança, mediante a alteração do índice de 

correção monetária, efetivou-se como medida cogente, a garantir o equilíbrio da 

relação contratual em face da superinflação e, ao mesmo tempo, assegurar a 

implementação de políticas públicas no cenário que se descortinava na economia 

brasileira. Ao intervir de forma excepcional no domínio econômico, o Poder Público 

pretendeu assegurar ao poupador a reposição das perdas inflacionárias no decorrer da 
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relação contratual. Tal ação intervencionista tem sua legitimidade associada ao 

respeito da equação econômica estabelecida pelas partes na formação do contrato – 

objetivo central, em última análise, dos Planos Econômicos em pauta – , informada 

precisamente pelo princípio do equilíbrio do contrato, com fundamento 

constitucional, como acima acentuado (TEPEDINO, 2010, p. 18). 

 

 Trazendo à baila a imperatividade das normas de edição dos planos econômicos, bem 

como o estrito cumprimento das determinações pelas instituições financeiras, argumenta 

Bedaque (2014) em parecer de sua lavra: 

 

A imperatividade das disposições legais que alteraram o regime jurídico da moeda, 

fixando novos parâmetros de correção monetária nos períodos dos planos econômicos 

não conferiu às instituições financeiras arbítrio, margem, flexibilidade ou 

qualquer opção ao cumprimento das normas impostas, pois se tratava de 

situação jurídica objetiva com força vinculante e comando imediato. Não são leis 

permissivas, cujos preceitos não são impostos e só prevalecem se as partes não 

convencionaram o contrário. Estas somente incidem se as partes não optaram por agir 

de outro modo. Já em relação às imperativas, pouco importa a vontade dos 

destinatários. 

Tratava-se, portanto, de normas de natureza cogente, de imperatividade absoluta, que 

vinculavam seus destinatários a uma única conduta possível. É exatamente por isso, 

aliás, que a doutrina considera as normas imperativas também como proibitivas, pois 

“a ordem rigorosa de fazer alguma coisa importa na proibição de fazer o contrário” 

(BEDAQUE, 2014, p. 4). 

 

 Esse entendimento de que as normas monetárias são imperativas, dotadas de incidência 

imediata, ainda que sobre obrigações em curso, foi ratificado pela Suprema Corte no julgamento 

da tablita do Plano Cruzado, no RE 136.901/SP,16 com os seguintes fundamentos: 

 

[...] o plenário do STF entendeu que o fator de deflação veio a preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial dos contratos, diante da súbita interrupção do processo 

inflacionário. A manutenção dos contratos então vigentes – que traziam embutida a 

tendência inflacionária – importaria em ganhos irreais, desiguais e incompatíveis com 

o pacto firmado entre as partes antes da alteração radical do ambiente monetário e 

econômico. 2. Também por isso se confirmou a tese de que normas de ordem pública 

que instituem novo padrão monetário têm aplicação imediata em relação aos contratos 

em curso como forma de reequilibrar a relação jurídica antes estabelecida. 3. O Plano 

 

16 Relator do Acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 2-6-2006. 
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Funaro (Cruzado) também representou mudança de padrão monetário e alteração 

profunda dos rumos econômicos do país e, por isso, a esse plano econômico também 

se aplica a jurisprudência assentada no julgamento do RE 141.190. 

 

Relativamente à tablita do Plano Bresser, a matéria também foi sufragada pelo Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 141.190/SP,17 cuja ementa assentou: 

 

APLICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM 

VALOR DE RESGATE PRÉ-FIXADO - CDB. DL 2.335 DE 12.6.1987 

(CONGELAMENTO DE PREÇOS E SALÁRIOS POR 90 DIAS). PLANO 

BRESSER. DEFLAÇÃO. TABLITA. APLICAÇÃO IMEDIATA. ALTERAÇÃO 

DE PADRÃO MONETÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO 

PERFEITO. O plano Bresser representou alteração profunda nos rumos da economia 

e mudança do padrão monetário do país. Os contratos fixados anteriormente ao plano 

incorporavam as expectativas inflacionárias e, por isso, estipulavam formas de 

reajuste de valor nominal. O congelamento importou em quebra radical das 

expectativas inflacionárias e, por conseqüência, em desequilíbrio econômico-

financeiro dos contratos. A manutenção íntegra dos pactos importaria em assegurar 

ganhos reais não compatíveis com a vontade que deu origem aos contratos. A tablita 

representou a conseqüência necessária do congelamento como instrumento para se 

manter a neutralidade distributiva do choque na economia. O Decreto-Lei, ao 

contrário de desrespeitar, prestigiou o princípio da proteção do ato jurídico perfeito 

(art. 5º XXXVI, da CF) ao reequilibrar o contrato e devolver a igualdade entre as 

partes contratantes. 

 

 No exemplo dos pacotes de estabilização econômica, insta ressaltar que os respectivos 

Decretos-Leis do Plano Cruzado e do Plano Bresser, bem como as Medidas Provisórias do 

Plano Verão e dos Planos Collor I e II impunham à sociedade um novo regramento da economia 

nacional com alteração desde a nomenclatura da moeda até alterações de critérios de conversão 

de obrigações financeiras com vencimento futuro. 

 Às instituições financeiras, não foi facultada a correção de aplicações e da poupança por 

critério que não aquele previsto na lei promulgada pelas autoridades monetárias nacionais, 

tampouco por outra forma de incidência ou sobre os saldos que a lei não houvesse determinado. 

 

17 Relator do Acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 26-5-2006. 
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 Nessa esteira, o que se coloca é que não havia que se falar em direito adquirido a regime 

jurídico extirpado do sistema jurídico-econômico. 

Mas, de fato, há um distanciamento entre os campos jurídico e econômico, que o 

ordenamento brasileiro até hoje não conseguiu equalizar. A despeito da disciplina de direito 

econômico, pouco se alcançou na interação entre esses dois sistemas fundamentais para 

consecução das finalidades do Estado. 

Essa questão não é nova, essa dificuldade pode observada pela própria necessidade de 

o Direito solucionar os litígios do campo monetária mediante a ponderação de princípios. Ao 

tratar sobre o direito adquirido e leis monetárias, Mendes (2013) materializa bem essa questão: 

 

Merece consideração especial a definição dos parâmetros de proteção institucional 

conferida pela garantia do direito adquirido, nas hipóteses em que as normas jurídicas 

que alteram o padrão monetário produzam consequências também no âmbito dos 

contratos celebrados antes da sua vigência.  

Localizam-se na jurisprudência do STF, de forma fragmentada, precedentes que 

demonstram o deslocamento da discussão dos efeitos de legislação monetária sobre 

contratos em curso da tese do ato jurídico perfeito para a tese de retroatividade 

mínima, no contexto do que se chama de efeitos futuros de atos passados de um 

contrato em curso (impertinência de invocação do direito adquirido).  

Assim, tais contratos em curso passam a sofrer as consequências diretas de uma lei 

que altera o padrão monetário e estabelece os critérios para a conversão de valores. 

Neste particular, merece ser registrado o RE 114.982: 

“Locação. Plano cruzado. Alegação de ofensa ao parágrafo 3º do 

artigo 153 da Emenda Constitucional n. 1/69. Decreto-lei n. 2.2290 e Decreto 

n. 92.592/86. 

[...] 

Já se firmou a jurisprudência desta Corte, como acentua o parecer da 

Procuradoria-Geral da República, no sentido de que as normas que alteram o 

padrão monetário e estabelecem critérios para a conversão dos valores em 

face da alteraçãoa se aplicam de imediato, alcançando os contratos em curso 

de execução, uma vez que elas tratam de regime legal da moeda, não se lhe 

aplicando, por incabíveis, as limitações do direito adquirido e do ato jurídico 

perfeito a que se refere o parágrafo 3º do art. 153 d Emenda Constitucional 

n. 1/69”. 

[...] 

Os precedentes invocados nesse julgado são referentes à previdência privada, 

discutindo se o benefício contratado segundo a variação do salário mínimo deveria 

respeitar nova escala de reajuste estabelecida lei de alteração do padrão monetário, ou 

seja, se haveria direito adquirido à variação contratada originalmente. 
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A jurisprudência do Tribunal deu sinais inequívocos, especificamente nesta matéria, 

no sentido de reconhecer os efeitos futuros d alei monetária sobre contratos celebrados 

anteriormente à sua vigência (retroatividade mínima), afastando a proteção do direito 

adquirido.  

Até então, colocou-se como ponto central da reflexão a discussão d retroatividade (em 

diversos graus) ou irretroatividade das leis em relação a contratos ainda em curso 

celebrados antes de sua vigência.  

Assim sendo, a discussão sobre retroatividade (ou não) da lei monetária, e mesmo a 

proteção do direito adquirido diante de leis monetárias, pressupõem considerar-se as 

situações sob o prisma da proteção das próprias jusfundamentações afetadas: de um 

lado a proteção do direito adquirido ou de outra situação jurídica; e, de outro lado, a 

implementação de política monetária e os valores por ela representados.  

Diante da inevitável pergunta sobre a forma adequada de proteção dessas pretensões, 

tem-se como resposta indicativa que a proteção a ser oferecida há de vir do próprio 

direito destinado a proteger a posição afetada.  

Assim, se se trata de direito de propriedade ou de outro direito real, há que se invocar 

a proteção ao direito de propriedade estabelecida no texto constitucional. Se se tratar 

de proteção à política monetária ou de outro direito de perfil marcadamente 

institucional, também há que invocar a própria garantia eventualmente afetada e não 

o princípio do direito adquirido. 

[...] 

A perspectiva objetiva e institucional dos direitos fundamentais exige que se pondere, 

em, em cada situação concreta apresentada, os direitos fundamentais envolvidos, com 

a finalidade de que se extraiam desses próprios direitos os elementos de sua máxima 

garantia e eficácia.  

Embora não se possa negar que a garantia constitucional do direito de propriedade 

transcende os lindes dos direitos reais e abarca, genericamente, outros valores 

patrimoniais, inclusive, depósitos bancários, deve-se admitir, coerentemente, que 

também a propriedade desses diversos bens e valores esteja submetida ao poder de 

conformação do legislador, que poderá, eventualmente, ampliar o âmbito de proteção 

ou optar pela imposição de restrições a esse direito, sempre com observância do 

próprio princípio da proporcionalidade. 

Diante da mudança de ambiência econômica – tal como ocorre no caso de mudança 

de padrão monetário – a discussão não se pode pautar no direito adquirido. No 

máximo, é possível discutir se há prejuízos reais quanto ao direito fundamental 

material envolvido (no caso os valores patrimoniais/propriedade), o que recomenda, 

para tais situações, normas de transição claros”. (MENDES, 2013, p.371) 

 

As autoridades monetárias descuidaram de regras específicas para transição entre os 

planos econômicos, à exceção apenas do Plano Real. Contudo, uma ponderação é necessária, a 

saber: se o que se pretendeu com a edição dos planos de estabilização monetária, em um juízo 

de ponderação, sobrepunha-se ao direito adquirido de terminada parcela da sociedade aos 

critérios fixados pelo regime monetário passado.  
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 Na minha opinião, a resposta a essa ponderação mostra-se negativa, pois criaríamos uma 

zona de exceção em que a força cogente da “norma” nova beneficiaria alguns em detrimento 

de outros. É esse desvirtuamento que os planos econômicos justamente pretendiam resolver. 

 Assentir positivamente para existência de direito adquirido a regime monetário passado 

é chancelar a ineficácia das medidas implementadas postas em cada uma das leis de edição dos 

Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 

 Frisa-se que não se está aqui a defender a violação do direito ao patrimônio dos cidadãos, 

mas no intuito de realçar o preço ou a contribuição individual, paga por todos da sociedade, 

pela necessidade de ajuste sistêmico devido às inúmeras crises inflacionárias que se enfrentava. 

 Não se está a discutir a “justiça” das leis que implementaram os pacotes econômicos, 

mas, o contexto vivido na época, que requereu tamanha intervenção na economia. A propósito, 

Rawls (2016), apresenta-nos essa circunstância em que, ainda que injusta, as leis devem ser 

obrigatoriamente obedecidas: 

 

É evidente que não há nenhuma dificuldade para explicar por que devemos obedecer 

a leis justas promulgadas na vigência de uma constituição justa. Nesse caso, os 

princípios do dever natural e o princípio de equidade definem os deveres e as 

obrigações relevantes. Os cidadãos em geral estão obrigados, em virtude do dever da 

justiça, e aqueles que assumiram cargos de destaque, ou aproveitaram certas 

oportunidades de promover seus interesses, têm, além disso, obrigação de fazer sua 

parte segundo o princípio de equidade. A verdadeira questão está em saber e, quais 

circunstâncias e até que ponto somos obrigados a obedecer a arranjos institucionais 

injustos. Às vezes se diz que que, nesses casos, não temos uma obrigação de obedecer. 

Mas isso é um erro. A injustiça d alei não é, em geral, razão suficiente para não acatá-

la, assim como a validade jurídica da legislação (definida pela constituição vigente) 

não é razão suficiente para concordar com ela. Quando a estrutura básica da sociedade 

é razoavelmente justa, avaliando-se isso por aquilo que as circunstâncias vigentes 

permitem, devemos reconhecer leis injustas como vinculatórias, contanto que não 

excedam certos limites da injustiça. Ao tentarmos discernir esses limites, tratamos do 

problema mais profundo da obrigação e do dever políticos. Nisso, a dificuldade em 

parte reside no fato de haver, nesses casos, um conflito de princípios. Alguns 

princípios recomendam a obediência, ao passo que outros nos conduzem à direção 

opostas. Assim, as exigências das obrigações e dos deveres políticos devem ser 

equilibradas por uma concepção das prioridades apropriadas (RAWALS, 2016, p. 

437). 

 

Lembre-se de que as imposições trazidas pelos novos regimes monetários geraram seus 

efeitos sobre todos, credores ou devedores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, privadas ou 
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públicas. Se é patentemente sustentado que a alteração de índices prejudicou credores, o mesmo 

critério se aplicou aos devedores na correção (deflação) de suas obrigações pecuniárias. 

Isso não é um argumento casuístico, é a letra de cada uma das leis que editaram os planos 

de estabilização da moeda entre as décadas de 1980 e 1990. Sua inobservância equivaleria a 

desobediência civil, então, teríamos uma outra discussão jurídica a se enfrentar: o direito ou 

não à resistência. 

 No Plano Collor I, a discussão envolve o conteúdo das Medidas Provisórias 168/90 e 

172/90, e o fato de as respectivas convalidações em leis ocorrerem em momentos distintos. 

Nesse plano, não houve retroatividade da lei nova, o que descabe qualquer argumento de 

violação aos princípios constitucionais das garantias ao direito adquirido ou ao ato jurídico 

perfeito. 

 Assim, diferentemente das leis de edição dos Planos Bresser e Verão, a MP n.º 168, de 

15 de março de 1990, não determinou qual seria o critério para correção dos saldos convertidos 

em cruzeiros e disponibilizados em caderneta de poupança. Isso, na prática, obrigou as 

instituições financeiras a corrigirem os saldos pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC). 

 Esse detalhe é de suma importância, pois, tecnicamente, pelo menos quanto à correção 

dos saldos mantidos nas instituições financeiras, disponíveis aos titulares de contas, o Plano 

Collor I não frustrou a expectativa de remuneração incidente sobre as aplicações, ou seja, não 

teria violado os princípios constitucionais da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito 

adquirido. Essa discussão não deveria existir para esse plano econômico. 

 Sobreveio, assim, a Medida Provisória n.º 172, de 17 de março de 1990, que supriu a 

omissão e deu nova redação ao artigo 6º da Medida Provisória n.º 168, estabelecendo o BTN 

Fiscal como índice de correção dos saldos convertidos em cruzeiros e não bloqueados e o BTN 

como índice de correção aplicado às cadernetas de poupança a partir de maio do ano de 1990.18  

 

18 Medida Provisória 172/90: Art. 1º A Medida Provisória n.º 168, de 15 de março de 1990, passa a vigorar com 

as seguintes modificações: [...] Art. 6º Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na 

data do próximo crédito de rendimento ou a qualquer tempo, neste caso fazendo jus o valor sacado à atualização 

monetária pela variação do BTN Fiscal verificada entre a data do último crédito de rendimento até a data do 
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A controvérsia jurídica que surgiu no Plano Collor I foi que o Congresso Nacional, ao 

converter a Medida Provisória n.º 168 na Lei n.º 8.024, de 12 de abril de 1990, não considerou 

a redação dada pela Medida Provisória n.º 172, reeditando suas disposições nas Medidas 

Provisórias n.os 180/90, 184/90, 189/90, 195/90, 200/90, 212/90 e 237/90, sem solução de 

continuidade, até sua conversão na Lei n.º 8.088, de 31 de outubro de 1990. 

 Surgiram, assim, dúvidas quanto à validade e à eficácia dos efeitos operados pela 

Medida Provisória n.º 172/90 sobre as aplicações em poupança. Isso foi utilizado como 

argumento em milhares de ações ajuizadas por poupadores contra bancos públicos e privados, 

reclamando a incidência do IPC na correção de seus saldos em substituição ao BTN, índice 

determinado pelo Plano Collor I.  

 Sobre a vigência e a eficácia dos efeitos da Medida Provisória n.º 172, de 17 de março 

de 1990, Barroso (2010) didaticamente explica: 

 

A conclusão a que se chega ao final da narrativa pode ser enunciada nos seguintes 

termos. Não houve solução de continuidade e o comando introduzido pela MP n.º 172, 

em 17.03.1990, no sentido de que as cadernetas de poupança fossem corrigidas pelo 

BTN a partir de maio de 1990, permaneceu em vigor da edição original da MP 172/90 

até a edição da Lei n.º 8088, em 31.10.1990, por força das sucessivas reedições 

operadas, em ordem, pelas MPs n.os 180/90, 184/90, 189/90, 195/90, 200/90, 212/90 

e 237/90. 

[...]  

A aprovação da Lei n.º 8.024, resultado da conversão da MP n.º 168, não interferiu 

com a validade ou eficácia do comando da MP 172/90. A MP 172/90, como 

registrado, previu que, a partir de maio de 1990, as cadernetas de poupança seriam 

corrigidas pelo BTN. A não revogação, na hipótese, deveu-se à razão singela de que 

não existia qualquer incompatibilidade entre elas. As MP 168/90 e 172/90 somente 

não foram apreciadas em conjunto devido a razões de política interna do Congresso 

Nacional. É fora de dúvida que o Congresso jamais formulou juízo de rejeição da MP 

172/90, nem tampouco considerou que a conversão em lei da MP n.º 168/90 

produziria tal consequência (BARROSO, 2010). 

 

saque, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, observado o limite de NCZ$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

cruzados novos). § 1º As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo serão convertidas em 

cruzeiros a partir de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas.” 
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 Assim, para os depósitos mantidos em caderneta de poupança, realizados ou renovados 

após a edição do Collor I, convertidos em cruzeiros e disponíveis aos poupadores, a aplicação 

do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) até o final de abril de 1990, e do Bônus do 

Tesouro Nacional (BTN), a partir de 1º de maio, teve guarida nas medidas provisórias editadas, 

que vigoraram e produziram efeitos durante os seus respectivos prazos de vigência, sem solução 

de continuidade do comando introduzido pela MP n.º 172/90. 

 Pelo fato do Plano Collor I não ter alterado o critério de atualização das cadernetas de 

poupança no curso do trintídio das contas, não se pode sustentar qualquer ofensa aos princípios 

constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, tanto que a sua legalidade foi 

reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 

Repetitivos n.os 1.107.201-DF e 1.147.595-RS, cuja solução adotada já poderia ter sido aplicada 

ostensivamente pelos Tribunais Estaduais nas ações da mesma temática, promovendo-se, assim, 

redução do imenso acervo de processos existente. 

Os acórdãos do julgamento dos recursos repetitivos n.os 1.107.201-DF e 1.147.595-RS 

fixaram as seguintes teses: 

 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. 

PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS 

REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES 

INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS 

DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO 

LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE 

DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR 

DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS 

PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, 

COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.  

I – Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de 

julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para 

tema constitucional.  

II – No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência 

constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova 

jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na 

orientação que se firma.  
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III – Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem 

ser proclamadas para definição de controvérsia:  

1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo 

da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de 

valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos 

inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano 

Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte 

legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em 

caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.  

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os 

critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas 

diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal 

atinente à Ação Civil Pública.  

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com 

base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as 

cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho 

de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que 

determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação 

do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).  

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com 

base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das 

cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não 

se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a 

atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).  

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice 

de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 

7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros 

retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que 

devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido 

em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim 

como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de 

poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida 

Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 

1990). 

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser 

aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal 

aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador 

adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei 

n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na 

Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.  

IV – Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da 

matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, 

decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos 

Econômicos, porque matéria não recorrida.  
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V – Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para 

ressalva quanto ao Plano Collor I. 

VI – Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. 

  

A mesma sorte, evidentemente, não se aplica sobre o confisco de ativos realizado logo 

com a edição desse plano econômico, eis que eivado de ilegalidade e se relevando uma das 

maiores arbitrariedades praticadas pelas autoridades em matéria de sistemas econômicos 

monetários, em que pese o Supremo Tribunal Federal, ao julgar centenas de ações, ter editado 

a Súmula n.º 725, que trata da correção dos valores bloqueados, no seguinte sentido: “É 

constitucional o § 2º do art. 6º da Lei 8024/1990, resultante da conversão da Medida Provisória 

168/1990, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos 

bloqueados pelo Plano Collor I”, aparentemente anuindo com o que ocorreu.  

 Já no Plano Collor II, a medida que transcendeu até os dias atuais, e cuja controvérsia 

está posta nas Cortes Superiores, refere-se à aplicação da TR como índice de correção da 

caderneta de poupança e das contas do FGTS. 

 Como é sabido, tanto a TRD como a TR são taxas de juros e não índices de preços. 

Assim, a princípio, sua composição não teria o condão de exprimir o poder de compra da moeda, 

o que pode, pelo menos em tese, causar distorções na correção de saldos mantidos em regime 

de poupança.  

 Por outro lado, pela primeira vez, uma medida concreta de desindexação de índices de 

preços foi aplicada e se consolidou no tempo, lembrando que os créditos de rendimentos feitos 

a partir da edição do Collor I já ocorreram sob o novo regime monetário, sendo forçoso 

reconhecer que não mais era possível aplicar indexador representado por índice de preços que 

já não existia na época.  

 Enfim, os pacotes de estabilização econômica trouxeram uma série de medidas para a 

economia nos seus respectivos períodos. Talvez, o saltar dos olhos esteja no confisco de ativos 

de milhões de brasileiros na edição do Plano Collor I, mas, de fato, cada pacote econômico 

atribuía mudanças no padrão monetário tanto favoráveis como desfavoráveis. 

 É bem verdade que do Plano Cruzado (1986) ao Plano Collor II (1991), todos os planos 

de estabilização fracassaram. Por outro lado, talvez a experiência negativa tenha ensinado 
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especialistas e as próprias autoridades governamentais, fato que pode ter ajudado na idealização 

e execução do Plano Real, moeda vigente que trouxe talvez não a plena, mas a desejada 

estabilidade econômica, permitindo a retomada do desenvolvimento do Brasil.  

 De qualquer forma, ainda que o tema esteja delimitado aos expurgos da caderneta de 

poupança, o Supremo Tribunal Federal deve se debruçar sobre o julgamento dos planos 

econômicos após decurso do prazo fixado no acordo coletivo firmado. 

 Se é possível afirmar que há precedentes importantes no sentido favorável à 

constitucionalidade dos planos, como foi exposto, também é possível dizer que, em muitas 

outras ocasiões, a Suprema Corte decidiu de forma diversa. 

 Em obra que condensa a jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema, Duran (2010) 

traz uma perspectiva de sedimentação sobre a controvérsia, mas que, por outro lado, apresenta 

uma problemática relevante na dinâmica de julgamentos do Tribunal:  

 

A resposta formulada pelo STF à pergunta baseou-se na seguinte premissa: a conta de 

poupança é um contrato que se renova a cada trinta dias. Esse foi o entendimento do 

tribunal nos julgados relativos ao Plano Verão, em relação à Medida Provisória n.º 32, 

convertida na Lei n.º 7.730, de 1989. Esse plano determinou a incidência imediata de 

novos índices de atualização monetária para as contas de poupança, 

independentemente da data de início do contrato. Essa medida foi julgada 

inconstitucional pelo STF.  

Entretanto, o tribunal constitucional entendeu que não haveria afronta a direito 

adquirido se, antes do novo termo inicial, fosse alterado o cálculo para os próximos 

rendimentos. A medida Provisória n.º 168 (Plano Collor), convertida na Lei n.º 8.024, 

de 1990, determinou que os valores até certo limite (cinquenta mil cruzados novos) 

restariam disponíveis aos seus detentores e seriam remunerados pelo percentual 

correspondente de 90% do IPC (Índice de Preços ao Consumidor). Por sua vez, os 

valores retidos e transferidos ao Banco Central do Brasil (BCB), medida que tinha 

como objetivo “enxugar” a liquidez da economia, seriam remunerados pelo BTN 

Fiscal. Nos casos concretos analisados, a regra prevista pelo plano assegurou a 

conversão pela correção monetária ao término do período de trinta dias, conforme as 

regras vigentes no início de cada trintídio; ou seja, o primeiro mês de rendimento pós-

plano teve assegurada a sua atualização pelo IPC para, em posterior transferência ao 

Bacen, ser atualizado pelo BTN Fiscal.  

Assim, o Plano Collor I teria atendido à orientação firmada pelo STF de que a 

alteração de critério de atualização monetária somente teria vigência após o início do 

novo trintídio. Não há que se falar, nos casos concretos relativos especificamente ao 

Plano Collor I, em direito adquirido à atualização pela regra anterior.  

Além disso, o tribunal constitucional classificou as alterações normativas relativas à 

correção monetária como modalidade de medida que se enquadra no estatuto jurídico 

da moeda. Dessa forma, o entendimento do STF sobre a inexistência de direito 
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adquirido a regime jurídico ou a estatuto legal também se aplicaria à introdução de 

modificações nos critérios de atualização monetária.  

[...] 

Cabe mencionar que o STF, ao julgar recursos extraordinários e atuar como tribunal 

de “última instância”, fragmentou alguns conflitos coletivos submetidos à sua 

apreciação, excluindo ilegitimamente determinados agentes econômicos da 

construção de um bem público. O custo do fornecimento de um bem público deve ser 

compartilhado por todos os agentes econômicos, sob pena de exclusões ilegítimas e 

de favorecimento do efeito carona. Esse efeito pode decorrer de um tratamento 

jurisprudencial bilateral de conflitos que envolvem a reforma monetária, 

essencialmente, policêntricos. Como essa modalidade de política requer uniformidade 

de comportamento dos agentes econômicos, recorrer ao Judiciário para obter proteção 

contra alterações inseridas pelos poderes públicos nesse âmbito pode gerar efeitos 

deletérios ao plano. No entanto, isso também se deve ao fato de que o STF responde 

como um tribunal de um sistema difuso de constitucionalidade, e pode ser provocado 

por meio de instrumentos processuais incapazes de estender seus efeitos para além 

das partes do processo, que não representam adequadamente os interesses em jogo. 

Curiosamente, essa fragmentação ocorreu nos casos em que o tribunal desenvolveu 

argumentação de perfil “jupiteriano”.  

Por fim, uma conclusão necessária é a incerteza de que uma decisão do STF seja 

coerente ou incoerente, dependendo do juiz subjacente. Uma decisão é consistente 

quando é possível extrair um raciocínio coerente do tribunal, que exponha, de forma 

clara, todos os fundamentos que embasaram seu posicionamento. No outro sentido, 

ela é incoerente no momento em que não cumprir com essa função. Nos casos 

concretos analisados, o STF, ao atuar como Júpiter ou Hermes, forneceu balizas 

coerentes e incoerentes, independentemente do modelo de justiça subjacente à sua 

atuação. No entanto, ele tendeu a ser menos coerente e consistente, em termos 

argumentativos, quando atuou como Júpiter (DURAN, 2010, p. 68). 

 

 Em suma, o julgamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal é 

imprevisível, por mais elementos que se possam encontrar no corpo jurisprudencial da Corte. 

Fato é que a controvérsia sobre a constitucionalidade dos planos econômicos representa 

um dos julgamentos mais importantes que a Suprema Corte enfrentará, ainda que esteja 

delimitado sobre os índices de correção devidos nas aplicações de valores em poupança. 

Como abordado, o acervo de processos individuais sobrestados nas instâncias ordinárias 

contabiliza milhares de ações, e a decisão final sobre a controvérsia fixará a solução final 

também para esse estoque de processos. 

Lembre-se de que, não bastasse a afetação dos Recursos Extraordinários n.os 591.797, 

626.307, 631.363 e 632.212 em regime de repercussão geral, o julgamento está pautado em 

conjunto com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 165, que, por si só, 

já projetaria os efeitos vinculativos de sua decisão sobre o universo de ações individuais 
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(autônomas) existe, o que terá impacto relevante quando do desfecho seja qual lado sair-se 

vencedor. 

Ao tratar dos efeitos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 

sistema jurídico brasileiro, Barroso (2009, p. 310) ressalta que “No tocante aos efeitos 

subjetivos, a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder Público (art. 10, § 3º), como próprio ao exercício da 

jurisdição constitucional em processos objetivo e concentrado”. 

Evidentemente que, mesmo passados tantos anos da edição dos Planos Bresser, Verão, 

Collor I e Collor II, o controle de constitucionalidade dos atos dos agentes públicos, no caso, 

as autoridades monetárias e o próprio Poder Executivo, não está afastado. 

Aliás, há exemplos na doutrina que suscitam a admissibilidade do controle de 

constitucionalidade pela própria Administração Pública, como leciona Abboud (2019): 

 

De nossa parte, consideramos que mais do que mera possibilidade, a Administração 

Pública, tem o dever de realizar controle difuso de constitucionalidade. Esse controle 

deve ser feito nas hipóteses em que o Poder Público vislumbrar inconstitucionalidade, 

e não apenas quando ocorrer violação a dispositivos constitucionais que resguardam 

direitos fundamentais. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo de admitir que apenas 

parte do texto constitucional vincularia a Administração Pública e não todo o texto 

constitucional.  

Importante ressaltar que o art. 66§ 1.º. da CF/1988 admite controle de 

constitucionalidade pela Administração Pública, in casu, o Presidente da República. 

Nosso posicionamento favorável ao controle de constitucionalidade pela 

Administração Pública não decorre tão somente da previsão constitucional contida no 

art. 66, § 1.º, da CF/1988. 

Nem se diga que o art. 66, § 1.º, da CF/1988 não constituiria propriamente controle 

de constitucionalidade pela Administração Pública, pois tal argumento não procede: 

o fato de o veto presidencial ser controle preventivo não desnatura sua caracterização 

como controle de constitucionalidade, até mesmo porque o controle preventivo de 

constitucionalidade do Presidente da República constitui ingerência no Poder 

Legislativo de maior intensidade do que o próprio controle abstrato de 

constitucionalidade , uma vez que independe de qualquer provocação por meio de 

ação direta de inconstitucionalidade. 

Também não encontra respaldo a afirmação de que nossa Constituição, ao positivar 

apenas a hipótese do § 1.º do art. 66 da CF/1988, rechaçaria a realização da 

fiscalização administrativa do controle de constitucionalidade nas demais hipóteses. 

Tal argumento não procede, isso porque negar à Administração Público o poder de 

realizar controle de constitucionalidade seria o mesmo que, em outras palavras, 
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afirmar que a Administração Pública estaria imunizada em relação ao texto 

constitucional. 

 

 Por fim, cabe ressaltar: não se advoga a possibilidade de as autoridades monetárias 

adotarem medidas desprovidas de legalidade, muito menos a impossibilidade da revisão dos 

atos do Poder Público, consubstanciado nos planos de estabilização econômica brasileiros.  

O que se tem a ponderar é o histórico econômico vivido nos períodos, épocas de 

desequilíbrios inflacionários que reclamaram as medidas impostas a toda sociedade, com o 

objetivo de se evitar um mal maior. 

Portanto, ainda que se considere um tema ultrapassado, as milhares de ações pendentes 

de julgamento pelo Poder Judiciário sinalizam que o tema é atual. No entanto, o anacronismo 

das teses sustentadas contrariamente à constitucionalidade dos planos econômicos, de sorte a 

se contemplar uma parcela da sociedade com indenizações oriundas de circunstâncias impostas 

ao todo coletivo, revela como a sociedade ainda permanece naquela espiral inflacionária, com 

a indexação de preços, para se obter vantagens sem o menor esforço. 

 Faz-se necessário, portanto, concluir este trabalho, sob a luz do que se releva até então, 

sobretudo as questões socioeconômicas que deram origem à necessidade da intervenção estatal 

na economia, por meio dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por várias crises no campo monetário, 

representadas por elevados níveis da taxa de inflação, aumento desenfreado de preços, 

desequilíbrio de mercados e corrosão do poder de compra da moeda. 

 Historicamente, a superinflação ganhou relevo durante o regime militar, transcendendo 

a décadas posteriores. No entanto, foi após o ano de1960 que o país introduziu um mecanismo 

de correção monetária que buscava proteger, tanto devedores como credores, dos prejuízos 

advindos da projeção futura da taxa de inflação.  

 Na prática, o mecanismo relativo à taxa de juros pré-fixados foi substituído por índices 

de correção monetária, conjugados com um percentual de juros nominalmente pós-fixado.  

 Sob o ponto de vista econômico, essa alteração importou no atrelamento da remuneração 

das aplicações financeiras à inflação passada, dinâmica que acabou se estendendo a todos os 

preços da economia, inclusive sobre salários, ocasionando um fenômeno que, perversamente, 

alimentava a escala inflacionária. 

 Posteriormente, a Lei n.º 4.380, de 21 de março de 1964, introduziu a correção monetária 

nos contratos financeiros imobiliários vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

com objetivo inicial de viabilizar financiamentos de longo prazo para a aquisição da casa 

própria. O mesmo critério fora aplicável às cadernetas de poupança, a principal fonte de 

recursos para os financiamentos imobiliários.  

 No mesmo ano de 1964, a correção monetária também passou a incidir sobre débitos 

fiscais e tributários, bem como nos títulos públicos, por meio da Lei n.º 4.357, de 16 de julho 

de 1964.  

 O mecanismo da indexação, em curto prazo de tempo, já era realidade sobre toda espécie 

de contrato privado, não se restringindo à dívida pública e aos financiamentos do SFH. 

 A prática da indexação na economia brasileira, somada à redução da periodicidade de 

reajustes de preços e salários, gerou o que acabou sendo denominado de inflação inercial (ou 

inflação artificial). 
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 A inflação, como foi exposto, é caracterizada pelo aumento contínuo dos preços e 

serviços, acarretando a redistribuição desordenada de renda e riqueza, na medida em que 

agentes econômicos conseguem reajustar seus preços em detrimento de outros que não 

conseguem; ou, alguns reajustam seus preços com maior rapidez enquanto outros demoram ou 

nem sequer conseguem reajustá-los.  

 A inflação, portanto, é um fenômeno perverso que acomete todo o sistema econômico-

monetário e que gera ação negativa sobre a distribuição de renda. 

  Por consequência, processos inflacionários contínuos comprometem as funções da 

moeda, seja ela como “meio de troca”, “unidade de conta” ou “reserva de valor”. 

 O Brasil sentiu o flagelo da superinflação entre as décadas de 1980 e 1990, exigindo dos 

governos e das autoridades monetárias a edição de planos de estabilização econômica para 

tentar conter os surtos inflacionários que corroíam o sistema. 

 Ao longo desse período, foram editados o Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), 

Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990) e Plano Collor II (1991). 

 Se, por um lado, todos os planos econômicos tiveram a finalidade de conter a desastrosa 

escalada do processo inflacionário e reequilibrar a economia, por outro lado, todos esses planos, 

que continham, em maior ou menor grau, um pacote de medidas, fracassaram no combate à 

crise inflacionária. 

 Esse cenário se manteve até que o país encontrou condições adequadas para edição de 

um regime que realmente trouxesse uma restauração da moeda brasileira. Isso só foi acontecer 

com o advento do Plano Real, editado em 1994, nossa atual moeda. 

 Não obstante, algumas medidas implementadas pelos planos de estabilização editados 

entre as décadas de 1980 e 1990 tiveram grande repercussão. A alteração abrupta dos critérios 

de correção dos saldos mantidos em caderneta de poupança foi medida implementada em todos 

os pacotes e gerou, e ainda gera, efeitos controversos. Com isso, milhares de titulares de 

cadernetas de poupança mantidas em bancos públicos e privados, afetados com a alteração do 

regime da moeda, foram ao Poder Judiciário reclamar o ressarcimento das perdas sofridas, sob 

o argumento da afronta direta aos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato 
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jurídico perfeito, pleiteando a correção dos seus saldos pelos critérios do regime monetário 

passado. 

 No âmbito do judiciário brasileiro, tanto nas instâncias ordinárias como no Superior 

Tribunal de Justiça, a jurisprudência dominante formou-se no sentido de reconhecer o direito 

dos poupadores ao ressarcimento dos expurgos inflacionários. 

 Contudo, a controvérsia ainda não foi definitivamente julgada, pois ainda está pendente no 

Supremo Tribunal Federal a ADPF 165 e os Recursos Extraordinários, com repercussão geral, 

n.os 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, que decidirão sobre a constitucionalidade dos planos 

de estabilização econômica no que tange à alteração dos índices de correção da caderneta de 

poupança. 

 Outra medida de grande repercussão foi o confisco de ativos determinado pelo Plano 

Collor I, esta sim, absolutamente inconstitucional, sem precedentes na economia 

brasileira, que se revelou a maior das arbitrariedades cometidas por um presidente 

democraticamente eleito do Brasil. 

 O fato é que, não fossem implementados os planos de estabilização econômica 

brasileiros, provavelmente o país caminharia para uma hiperinflação de consequências 

desastrosas, com efeitos deletérios sobre assalariados, empresários, investidores e toda uma 

classe que vivia da obtenção da renda mensal, fruto de seus empregos. 

 O colapso de empresas estatais e estruturas governamentais também teria como fator 

gerador uma hiperinflação desmedida e sem condições de controle. 

A considerar que os planos de estabilização econômica, denominados Plano Bresser 

(editado em 12 de junho de 1987), Plano Verão (editado em 15 de janeiro de 1989), Plano 

Collor I (editado em 15 de março de 1990) e Plano Collor II (editado em 31 de janeiro de 1991), 

tinham como objetivo o reequilíbrio do sistema monetário, por meio da desindexação da 

economia, neutralizando a dinâmica da inflação inercial, sua implementação em cada um dos 

períodos foi necessária. 

 Não se pode negar que a adoção desses planos de estabilização econômica se mostrou 

ineficaz na contenção da espiral inflacionária e na restauração do poder de compra da moeda 

nacional. Contudo, é necessário reconhecer que o papel que esses planos tiveram em neutralizar, 
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ainda que em certa medida, surtos ainda piores — como os enfrentados por países da Europa 

Centro-Oriental — foi determinante, até o momento em que o Brasil encontrasse a fórmula 

exata o reequilíbrio monetário. 

 Como foi exposto ao longo deste estudo, os atos normativos que implementaram os 

planos econômicos tiveram arrimo nas Constituições vigentes na época, não havendo 

ilegalidades de ordem formal nas respectivas “Leis” de edição. 

 Especificamente nos Planos Bresser e Verão, a despeito dos argumentos contrários 

sustentados por poupadores desses períodos em razão da alteração dos índices de correção da 

poupança, não houve violação às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico 

perfeito. 

 Ora, as leis de edição do Plano Bresser e do Plano Verão, à luz do ordenamento jurídico 

pátrio, eram dotadas de alta carga de imperatividade, caráter cogente, gerando efeitos imediatos 

sobre toda a sociedade, não importando se pessoa física ou jurídica, privada ou pública, credora 

ou devedora. Seus efeitos recaíram sobre todos, mesmo porque, não sendo essa a dinâmica do 

“choque heterodoxo”, há que se admitir que o fracasso de cada um dos pacotes implementados 

já estaria previsto em sua gênese.  

 A alteração de índices de correção de aplicações financeiras, sobretudo, em cadernetas 

de poupança, não foi ato que violou o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Lembre-se de 

que tanto no Plano Bresser como no Plano Verão, as leis de edição atingiram as contas cujos 

aniversários se iniciaram na primeira quinzena dos meses de junho de 1987 (Bresser) e janeiro 

de 1989 (Verão), ou seja, antes de completado o trintídio necessário a fazer jus à remuneração 

integral pelo saldo mantido em conta. Portanto, não havia direito adquirido nem mesmo sequer 

à correção integral dos saldos sem que houvesse o transcurso do trintídio, condição obrigatória.  

 Para as cadernetas de poupança cujo aniversário se iniciou na segunda quinzena dos 

referidos meses, a obrigação já se formara sob a égide da lei nova. Esse entendimento até 

mesmo foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos 

Especiais Repetitivos n.os 1.107.201-DF e 1.147.595-RS. 

 Ademais, não se sustenta a presunção de existência de direito adquirido a regime 

jurídico. Lembre-se que as normas que alteram o padrão monetário se aplicam de imediato, 
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alcançando obrigações em curso, visto que tratam de regime legal da moeda. O próprio 

Supremo Tribunal Federal se decidiu dessa forma, ao julgar o RE n.º 114.982. 

 No Plano Collor I, a controvérsia limita-se à validade das Medidas Provisórias n.os 

168/90 e 172/90, e ao fato de as respectivas convalidações em leis ocorrerem em momentos 

distintos — controvérsia já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos 

Recursos Especiais n.os 1.107.201-DF e 1.147.595-RS, afetados em sede de recursos repetitivos.  

 No mês de edição do Collor I, março de 1990, as aplicações em poupança receberam o 

índice fixado na moeda anterior. Já para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos 

aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória n.º 168/90, bem como nos meses 

subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990), o Bônus do Tesouro Nacional 

(BTN) foi reconhecido como critério legal de correção das contas para os referidos meses. 

 Já no Collor II, remanesce controvérsia jurídica da fixação da TRD e, posteriormente, a 

TR na correção das aplicações em poupança e outras operações. Os Tribunais Superiores têm 

enfrentado essa discussão em matérias diversas, à exemplo das contas do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS). A questão, na verdade, reside no fato de que tanto a TRD como 

a TR não são índices de preços, são taxas de juros. 

 Por outro lado, no Collor II, pela primeira vez, uma medida concreta de desindexação 

de índices de preços foi aplicada e se consolidou no tempo, cabendo ressaltar que os créditos 

de rendimentos feitos a partir da edição do Collor I já ocorreram sob o novo regime monetário, 

ou seja, não mais era possível aplicar indexador representado por índice de preços que já não 

existia na época (no caso o IPC). 

 Portanto, as medidas intervencionistas contidas nos planos de estabilização econômica, 

com exceção do confisco do Collor |I, também tiveram seu papel no contexto inflacionário 

vivido à época; seus atos normativos guardavam consonância com o ordenamento jurídico 

vigente e as medidas implementadas consolidaram-se no tempo. 

 Se é bem verdade que, até o Plano Real, todos os planos econômicos fracassaram no 

objetivo de reordenar o sistema econômico, também é preciso reconhecer que essa experiência 

negativa ensinou economistas, especialistas e as próprias autoridades monetárias aquilo que 

pode ter sido a fórmula do sucesso do Plano Real, moeda vigente, e que trouxe a estabilidade 
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monetária de que gozamos nos dias atuais, que talvez esteja sustentando o Brasil, com todas as 

suas contradições, a passar pela mais grave crise sanitária do século. 

 Assim, esperamos que nossa estabilidade monetária perdure, que sobreviva aos 

momentos atuais e ampare as gerações vindouras. 
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