
UTILIZAR PARA O CASO DE ÓBITO DO TITULAR 
 

POUPANÇA 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO 

O Plano Econômico Verão, editado pelo Governo em Janeiro/1989, expurgou 

índices que deveriam ter sido utilizados na correção dos saldos das contas de 

poupança, acarretando prejuízo aos poupadores. 

Em virtude de decisão proferida em Ação Civil Pública movida pelo IDEC, o 

Banco do Brasil deve incluir o índice de 42,72% no cálculo da correção dos saldos 

existentes em cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989, em razão do 

expurgo de 20,46% ocorrido com a edição do Plano Verão.  

Para garantir que os associados da ANABB também possam se beneficiar dessa 

decisão judicial, a Associação disponibilizará execução em favor daqueles que 

encaminharem a documentação necessária. Os documentos deverão ser recebidos 

pela entidade até o dia 15/10/2014 para viabilizar o ajuizamento, pois após 

esta data a pretensão será atingida pela prescrição, em virtude do decurso do prazo 

de 5 anos do reconhecimento do direito na Justiça, o que impede a obtenção do 

pleito.  

Desta forma, para os interessados, é importante que os documentos sejam 

providenciados com rapidez e encaminhados à ANABB para promoção da execução do 

direito.   

PODEM PROPOR A AÇÃO 
Podem ser beneficiados, desde que manifestado interesse na forma dos 

formulários anexos, herdeiros daqueles titulares que possuíam conta poupança no 

Banco do Brasil com aniversário entre 1º a 15 de janeiro de 1989 e que mantiveram 

saldo na conta até a remuneração do mês seguinte, ou seja, fevereiro de 1989. 

Para isso é preciso que o representante legal do titular da poupança 

(pensionista/herdeiro) seja associado da ANABB - Associação Nacional dos 

Funcionários do Banco do Brasil, na data da emissão da procuração inclusa, ou 

associe-se anexando, também, Ficha de Filiação aos documentos necessários. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
1. FICHA DE FILIAÇÃO À ANABB, na qualidade de Sócio-Pensionista/Sócio-

Parente, para aqueles que ainda não são associados; 

2. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, na forma da minuta anexa; 

3. Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do inventariante, caso haja 

processo de inventário em andamento, ou dos herdeiros legítimos (cônjuge e 
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filhos) se já encerrado ou na sua inexistência. Nesta última situação, deve ser 

encaminhada ainda cópia da certidão de casamento do titular e de nascimento 

dos seus filhos; 

4. Cópia da CERTIDÃO DE ÓBITO do titular; 

5. Cópia do TERMO DE INVENTARIANTE ou FORMAL DE PARTILHA; 

6. CONTRATO de Prestação de Serviços Profissionais – conforme anexo. 

Assinar e reconhecer firma em Cartório; 

7. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO em conta no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), conforme termo anexo, podendo ser parcelado em até 3 (três) vezes, 

cujas parcelas serão debitadas no dia 20 dos meses subsequentes à chegada 

da documentação na ANABB; 

8. Duas vias dos EXTRATOS da conta poupança do BB de janeiro e 

fevereiro/1989 ou da microfilmagem dos extratos (legíveis, em papel timbrado 

do banco, com carimbo e assinatura do gerente responsável), com aniversário 

de 1º a 15 de janeiro. Caso não seja possível fornecer os extratos, encaminhar 

declaração do IR anos-base 1988 e 1989, com recibo de entrega, que 

apresente os valores aplicados na caderneta de poupança ou documento que 

demonstre, mesmo que minimamente, que possuía saldo na caderneta de 

poupança, para que seja feita tentativa de que o BB apresente os extratos em 

juízo.   

ATENÇÃO: O pedido de extratos ao Banco do Brasil deverá ser feito com 

urgência, pois pode ocorrer demora no fornecimento destes 

documentos e o prazo para ingresso com a execução está se findando. 
 

Obs: As cópias indicadas nos itens 3, 4 e 5 devem ser autenticadas em 

Cartório. 
 

Os documentos deverão ser encaminhados para: 

ANABB – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

SHC/Sul – CR - Quadra 507, Bloco “A”, Loja 15, Ed. ANABB – Brasília (DF) – CEP 70.351-510 

Outras informações poderão ser obtidas na Central de Atendimento ANABB, 

telefone (0xx61) 3442-9696. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Caso seja necessário o envio de qualquer outro documento entraremos em 

contato. Para isso, é importante manter o cadastro junto à ANABB sempre atualizado. 
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AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO 
 

(Poupança – Expurgos Plano Verão) 
 

Autorizo debitar em minha conta corrente, conforme opção abaixo indicada, o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), referente à adesão da ação de recomposição do saldo das contas de 

poupança com o expurgo do Plano Verão. 
 

(    ) 1 parcela  de R$ 300,00  (    ) 2 parcelas de R$ 150,00   (    ) 3 parcelas de R$ 100,00 
 

 

Matrícula: _____________ Nome: ______________________________________ 
 

 

Conta Corrente para débito: __________________ Prefixo da Agência BB: ___________ 
 

Declaro-me ciente de que: 

1) a desistência desta ação judicial ou eventual acordo, por qualquer motivo, me obrigará ao 

pagamento de honorários ao advogado credenciado pela ANABB, além das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que venham a ser determinadas pela Justiça, conforme dispõe 

o artigo 26 do Código de Processo Civil; 

2) as custas processuais com o ajuizamento e condução das execuções serão rateadas entre os 

autores, litisconsortes de cada ação, e adiantadas pela ANABB no prazo de vencimento. 

Posteriormente à liquidação e comunicação de crédito, os valores adiantados serão 

descontados na conta corrente do autor, respeitado o devido rateio e consideradas as custas 

devolvidas no processo; 

3) O valor de R$ 300,00, referente à adesão, não será devolvido ao autor em nenhuma hipótese; 

4) Embora a medida defendida possua ampla aceitação, já sendo acolhida pelos órgãos 

judiciários, não há garantia de vitória em nenhuma demanda judicial. 

 
 

 

Data: _____/____/_____ 

                                                              Assinatura 
 

Obs: Caso não tenha conta no Banco do Brasil favor informar para emitirmos “boleto” de cobrança nas 

condições indicadas. O ajuizamento da ação está condicionado à assinatura da declaração acima e ao 

pagamento dos boletos, se for o caso. 
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ATENÇÃO! 
Essa Minuta só é válida no caso de ÓBITO DO TITULAR. 
O interessado deve dirigir-se a um Cartório e pedir para lavrar uma 
Procuração por Instrumento Público, conforme a minuta abaixo. 
 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 
Por instrumento público 
Poupança - Expurgos Plano Verão 

 
Saibam, quantos este público instrumento de procuração virem, que aos (dia, mês 
e ano), nesta cidade de (identificar a cidade), perante mim (ESCREVENTE 
AUTORIZADO), compareceu, como outorgante(s)... 

 
NO CASO DA INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA  
... o(a) Sr(a) (IDENTIFICAR E QUALIFICAR), na qualidade de administrador(a) da 
herança deixada pelo Sr(a) (IDENTIFICAR E QUALIFICAR), na forma do Art. 1797, I 
do Código Civil do Brasil, levando-se em consideração não haver sido proposta Ação de 
Inventário e Partilha, do que dou fé.  
 
NO CASO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA EM ANDAMENTO 
 ... o espólio de (IDENTIFICAR E QUALIFICAR) representado por (IDENTIFICAR E 
QUALIFICAR), reconhecido(a) e identificado(a) como inventariante, do que dou fé.  
 
NO CASO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA ENCERRADA  
... (o)a Sr(a) (IDENTIFICAR E QUALIFICAR) e os herdeiros (IDENTIFICAR E 
QUALIFICAR - inclusive menores que serão assistidos pelo representante 
legal), conforme formal de partilha devidamente homologado, dos bens deixados 
pelo(a) Sr.(a) (IDENTIFICAR E QUALIFICAR), que dou fé. 
 

E, por ele(a)/eles(as) me foi dito que, por este instrumento público nomeia e 

constitui seu bastante procurador o Dr. Guilherme Loureiro Perocco, brasileiro, 

casado, advogado portador do OAB/DF n.º 21.311, inscrito no CPF sob nº 

689.673.061-72, com escritório no endereço SAS, QD 1, lote 2, bloco N, salas 

802/804, Ed. Terra Brasilis, Brasília-DF, CEP 70.070-010, outorgando-lhe os 

poderes da cláusula ad judicia para foro em geral, em qualquer instância ou 

tribunal, para propor contra o Banco do Brasil S/A, execução no sentido de fazer 

valer o direito do outorgante à recomposição de seus saldos de depósitos em conta 

poupança, referente aos expurgos dos índices oficiais de atualização 

monetária, efetivados por ocasião do Plano Verão, implantado pelo Governo 

Federal, podendo ainda o mencionado procurador, para o fiel cumprimento  deste 

mandato, exercer todos os poderes que se fizerem necessários, inclusive em 

repartições públicas e privadas, especialmente os de requerer, recorrer, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos, dar quitação, receber, assinar termos 

judiciais, propor e variar de ações, acordar, representar o outorgante para os 

efeitos dos arts. 447, 448 e 449 do Código do Processo Civil, bem como 

substabelecer este mandato, com ou sem reservas, para patrono devidamente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, QUE AS 
PARTES ABAIXO FAZEM ENTRE SI, E QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS 
E DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS: 
 
CONTRATANTE: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Matrícula: ___________________________________________________________ 

RG: _____________________________      CPF: ____________________________ 

Estado Civil: ___________________      Profissão: ___________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________      CEP: _____________________ 

Cidade: ________________________________________________      UF: _______ 

Telefone(s): __________________      E-mail: ______________________________ 

CONTRATADO: 
Loureiro Advogados Associados, sociedade civil, inscrita no CNPJ nº08.957.588/0001-88, 
OAB/DF 1266/07, com sede no SAS, QD 1, lote 2, bloco N, salas 802/804, Ed. Terra Brasilis, 
Brasília-DF, CEP 70.070-010, representada pelo sócio Dr. GUILHERME LOUREIRO 
PEROCCO, brasileiro, casado, advogado portador da OAB/DF nº. 21.311. 
 

OBJETO:  
O(a) CONTRATANTE, por este ato, celebra com o advogado supra o patrocínio de ação 
judicial para recomposição de seus saldos de depósitos na conta poupança, referente 
aos expurgos dos índices oficiais de atualização monetária, efetivados por ocasião do 
Plano Verão, implantado pelo Governo Federal. 
 

HONORÁRIOS: 
O(a) CONTRATANTE pagará, a título de honorários advocatícios, a importância 
correspondente a 7% (sete por cento) sobre o valor do benefício financeiro obtido com a 
referida ação judicial, quando do recebimento deste, autorizando desde já o CONTRATADO a 
reter os respectivos honorários nos autos da ação a ser proposta.  
 

E, como assim contratou, de comum acordo elegem o Foro de Brasília (DF), para qualquer 
ação fundada neste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que seja o 
domicílio presente ou futuro do(a) CONTRATANTE, e se obrigam a cumprir fielmente em seus 
termos as cláusulas acima, firmando o presente, na presença das testemunhas 
instrumentárias, para que produza os efeitos legais. 
 

Brasília (DF), _____ de __________________ de _______. 
 
 
 

____________________________ 
CONTRATANTE 

(Assinar e reconhecer firma em Cartório) 

_____________________________ 
ADVOGADO 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1) ________________________________ 
     Nome: 
     CPF:  

 
 
2) _________________________________ 
     Nome: 
     CPF:  
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