
 

 

 

 

 

 

Publicado em 08/07/2019 

 
A Justiça Federal do Espírito Santo convida para a Audiência Pública para esclarecer dúvidas 
sobre os processos relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II, com base no 
acordo coletivo entre bancos e poupadores, firmado no âmbito da ADPF 165, homologado 
pelo STF. 
 
A Audiência será realizada no dia 16 de julho, terça-feira, às 14 horas, no Auditório da Justiça 
Federal, localizado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Térreo, Monte Belo, 
Vitória-ES. 
  
Público-alvo: cidadãos que têm processo na Justiça Federal capixaba pedindo ressarcimento 
com base nos planos econômicos Bresser, Verão e Color II. 
 
Objetivo: Informar aos advogados e poupadores a proposta de adesão e os procedimentos 
para conciliação para que, posteriormente, possam avaliar a realização de conciliação nos 
processos em face da CAIXA, prioritariamente via conciliação virtual, por meio do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon) da Justiça Federal.  
 
Observação: 
 

1- Os interessados poderão buscar a solução dos seus casos por meio de acordo. 
2- Para evitar gastos das partes com deslocamento, as audiências de conciliação também 

serão realizadas de forma virtual. 
3- O acordo será realizado por adesão, de forma totalmente virtual, pelo e-mail 

audiencia.virtual@jfes.jus.br.  
 
Para acessar mais informações sobre os acordos relativos a contas de poupança dos Planos 
Bresser, Verão e Collor II, consulte o site da Justiça Federal: www.jfes.jus.br/conciliar.  
 
A Conciliação Virtual é uma iniciativa do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cescon) de Vitória, com a participação das Subseções Judiciárias do Espírito Santo localizadas 
nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares, Colatina e Serra, que reúne 
partes, advogados, procuradores da Caixa, magistrados, servidores e entidades que defendem 
o direito do consumidor. A iniciativa integra projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 
resolução de processos via mutirões de audiências de conciliação. 
 
O que vai ser esclarecido na audiência pública 
 
O Juiz Federal Coordenador do Cescon e os procuradores da Caixa irão demonstrar aos 
interessados dois caminhos para resolver os processos, como acessá-los, como se qualificar e 
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os documentos necessários, bem como esclarecer outras dúvidas que possam surgir. 
 
Um dos caminhos a ser abordado é a plataforma desenvolvida pela Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), disponível no site www.pagamentodapoupanca.com.br. O portal 
possibilita a negociação direta entre bancos públicos e privados e correntistas, e está 
disponível aos interessados até 2020. 
 
O outro é a Conciliação Virtual da Justiça Federal do Espírito Santo e será explicado como meio 
de composição para por fim ao processo. 
 
Como vai funcionar a conciliação virtual 
 
O interessado deve enviar um e-mail para o endereço eletrônico audiência.virtual@jfes.jus.br 
e o Cescon o encaminhará para Caixa para verificar se é passível de acordo. A parte autora 
recebe um e-mail com os valores propostos. Restando frutíferas as tratativas, o acordo será 
homologado pelo Juiz Federal. 
 
Outro diferencial do acordo homologado pelo Supremo, que é que a CAIXA vai fazer  o 
pagamento do valor negociado em até 30 dias úteis a partir da homologação do acordo, e em 
um único pagamento, sem entrar no escalonamento de pagamento previsto no site da 
Febraban.  
 
Volume de processos 
 
No Brasil, são quase 657 mil processos questionando os chamados expurgos inflacionários dos 
planos econômicos. O tema está sobrestado no Supremo Tribunal Federal (STF), aguardando 
análise da corte superior, para que todo o Judiciário brasileiro passe a julgar os processos a 
partir de um entendimento unificado, e representa 70% dos processos suspensos em todo país 
que aguardam orientação do STF. 
 
Como os processos não podem ser julgados até uma decisão da instância superior, a 
conciliação vai viabilizar o fim das ações por meio de acordo, para resolver as demandas que 
envolvem ações de planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. 
 
Serviço: 
 
Audiência Pública na Justiça Federal do Espírito Santo 
Data: 16/07/2019 
Horário: 14h 
Local: Auditório da Justiça Federal do Espírito Santo 
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória-ES 
Dúvidas sobre o evento ou Mais informações: 27 – 3183 5015 


