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RESUMO 

 

 

Argumentos consequencialistas possuem uma estrutura formada por duas dimensões. Uma 
delas é a chama dimensão de descritiva, que diz respeito à análise empírica, de maneira a 
proporcionar um teste de confiabilidade das prognoses acerca do futuro. Este trabalho analisa 
os problemas relacionados à chamada dimensão descritiva dos argumentos 
consequencialistas, pois é nessa dimensão que se verificam os pontos de tensão dos 
argumentos apresentados até o momento na ADPF n°165, buscando analisar seus riscos e 
efeitos. Para isso, primeiro se aponta para o problema fundamental de falta de confiabilidade 
das prognoses apresentadas até o momento na ADPF n°165. Em seguida se descreve os 
diferentes efeitos prejudiciais e riscos gerados pela falta de confiabilidade dos estudos, laudos 
e pareceres apresentados ao longo do processo. Se aponta para o fato de que a incerteza 
gerada é, até o momento, de natureza técnica e não de ordem jurídica e que, em última 
instância, esse grau de incerteza pode prejudicar, em muito, o processo decisório. Por fim, é 
feita uma análise de uma possível solução para o problema da confiabilidade das prognoses 
no âmbito do julgamento da ADPF n° 165. 
 
Palavras-chave: Consequencialismo jurídico. Dimensão descritiva. Confiabilidade das 
prognoses. ADPF n° 165 / DF. Planos econômicos. Supremo Tribunal Federal. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Slippery slope arguments have it’s structure formed by two dimentions. One is known as 
descriptive dimention, which refers to an empirical analysis, so as to provide an accuracy test 
of the prognosis regarding the future. This work analyzes the problems related to the so called 
descriptive dimention, in which it’s possible to observe some tention points in the arguments 
so far presented in the ADPF n° 165 case, aiming at analyzng the risks and efects it 
encompasses. In order to do so, this study elaborates on the fundamental problem of the lack 
of reliability regarding the prognosis presented hitherto in the ADPF n° 165 case. Then it 
describes the different negative effects and risks generated by the lack of reliability in the 
supporting studies, experts opinions and reports presented as decisional foundations to the 
case. Last, but not least, this study proposes that the uncertainty generated up to now is of a 
technical nature, not a judicial one, highly jeopardyzing the judicial decision process. Finally, 
the study proposes a possible solution that may help solving the problem of lack of reliability 
in the prognosis presented in the ADPF n° 165 case. 
 
Keywords: Judicial consequentialism. Descriptive dimention. Reliability of the prognosis. 

ADPF n° 165. Economic plans. STF - Brazilian Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda no século XVII o filósofo e matemático francês Blaise Pascal propôs um 

raciocínio para responder à questão relativa à crença na existência de Deus, raciocínio este 

que pode ser resumido da seguinte maneira: 

 

Ou Deus existe ou não existe. A razão não pode nos dizer qual alternativa está 
correta. Como uma escolha deve ser feita, pense nisso como uma aposta. Se 
apostarmos que Deus existe, e conduzirmos nossas vidas sob esta premissa 
ganharemos uma felicidade infinita. Se estivermos errados, bom, nada perdemos (ou 
muito pouco). (WALTON, 1999, P. 253) 
 

O raciocínio apresentado ficou conhecido como “A aposta de Pascal” e de acordo 

com Walton (1999) demonstra uma contraposição entre uma razão teórica e uma razão 

prática, mas é fundamentalmente uma argumentação baseada em consequências. Ao se referir 

ao raciocínio apresentado por Pascal, Walton (1999) argumenta que o mesmo é um exemplo 

extremamente engenhoso de uso de argumentações pelas consequências baseado no ideal 

iluminista de observar o cálculo de probabilidades como o modelo de argumentação racional, 

mesmo em matérias de sentimento. 

Como se pode perceber, não é recente o debate com argumentos voltados para 

consequências. Aliás, argumentações baseadas em consequências tem uma longa história. 

Segundo Walton (1999), essa forma peculiar de argumentação remonta a tempos antigos e foi 

primeiramente identificada e classificada como uma forma específica de argumentação por 

Aristóteles em Topica 117a7-117a15. Diego Werneck aponta para o fato de que: “contudo, só 

recentemente a teoria da argumentação jurídica passou a se dedicar de forma mais sistemática 

à análise das condições de prevalência desse tipo de argumento”1 que de maneira mais 

específica passou a se proliferar no âmbito jurídico. 

Walton (1999) entende argumentos consequencialistas, como argumentos que retiram 

validade, de uma avaliação das consequências de uma dada decisão. De maneira geral pode 

ser caracterizado como o argumento para se aceitar a verdade (ou falsidade) de uma 

proposição através da enunciação das consequências de se aceitar esta proposição. 

Para Mariana Pargendler e Bruno Salama (PARGENDLER; SALAMA, 2013, p. 99), 

“A utilização de argumentos consequencialistas em juízo, em particular, é hoje cada vez mais 

                                                 
1 ARGUELHES, Diego Werneck. Argumentos consequencialistas e Estado de direito: subsídios para uma 
compatibilização. P. 1, In: XIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2005, Fortaleza. Disponível em: < 
www.compedi.org.br >. Acesso em: 14 out. 2016. 



11 

 

um aspecto necessário do percurso retórico para a interpretação e aplicação das normas 

jurídicas”. Os mesmos autores, também afirmam que: 

 

“A transição de um Estado Liberal a um Estado democrático regulatório, aliada à 
concomitante transformação na teoria e práticas jurídicas – de um modelo formalista 
e baseado em regras a um modelo aberto e baseado em princípios-, fizeram crescer 
entre nós a demanda por estudos científicos aptos a embasar argumentos 
consequencialistas. ”2 

 

No Direito contemporâneo, verifica-se um relevante caráter teleológico que pode ser 

identificado através dos vários princípios jurídicos. Muitos deles demandam, para sua 

aplicação, um juízo de adequação de meios e fins o que faz com que a sua própria força 

normativa e a efetividade do Direito dependam das consequências produzidas pela aplicação 

do princípio em questão. Como bem assevera Diego Werneck (2005), argumentos 

consequencialistas podem ser entendidos como uma forma de obediência ao direito vigente, 

na medida que o juiz tem a obrigação de tomar a decisão que mais promova a finalidade 

subjacente da norma aplicável, ou que mais promova o estado de coisas estabelecido como 

obrigatório. 

Aliada à essa característica fundamental do Direito contemporâneo, observa-se 

também que cresce em todo o mundo a autoridade do judiciário. De maneira geral, o 

judiciário tem sido chamado a decidir questões centrais e de grande relevância nas 

democracias modernas, o que faz com que, segundo o entendimento de alguns, poderíamos 

caracterizar nosso regime atual como uma supremocracia3. O professor Joaquim Falcão 

chama atenção para o fato de que: 

 

“Sem falar na Europa. As políticas econômicas recessivas e o incontido apoio dos 
governos aos bancos vão ser contestados nos seus respectivos Supremos, como 
foram nossos planos econômicos. O século XX pode ter sido o século dos 
Executivos fortes. Mas o século XXI será o século dos Supremos fortes. Detentores 
da última palavra. Para o bem ou para o mal. ”4 

 

Nos Estados Unidos, a eleição presidencial de 2000 teve sua palavra final dada pela 

Suprema Corte Americana5 e são vários outros os exemplos de decisões de grande impacto 

                                                 
2 PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e Consequência no Brasil: em busca de um 
discurso sobre o método. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 262, p. 99, mai. 2013. 
3  Termo cunhado por Oscar Vilhena Vieira em: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In Revista Direito 
GV, São Paulo, n. 8, p. 441-463, 2008. 
4 FALCÃO, Joaquim. O Supremo. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015, p.38. 
5 Julgado da Suprema Corte americana - Bush v. Gore 531 U.S. 98 (2000). 
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político e social tomadas no âmbito do judiciário. Nesse sentido, são muitos os que, como 

Joaquim Falcão (2015) advogam a tese de que o século XXI será um século com elevado 

protagonismo do judiciário e suas respectivas cortes supremas.  

Cresce ao mesmo tempo a importância e o protagonismo do judiciário como também 

as preocupações com o controle e as consequências de suas decisões. As sentenças produzidas 

pela Suprema Corte estão são constantemente avaliadas pela sociedade, como lembra o 

professor Joaquim Falcão (FALCÃO, 2015, p.77), “Supremo nenhum é uma ilha. Queiram ou 

não os juízes, a sociedade avalia e julga o impacto social de suas sentenças.”. 

Em meio a esse contexto atual, o Supremo Tribunal Federal - STF se deparou em 

fevereiro de 2009 com um caso singular. Trata-se da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental de número 165 (ADPF n°165) por meio da qual a propositora, 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro- CONSIF, entidade que reúne as instituições 

financeiras brasileiras, alega haver lesão aos preceitos fundamentais previstos nos arts. 5o, 

caput e inciso XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX e 48, XIII e XIV, da Constituição 

Federal.  

De maneira objetiva, a controvérsia levantada se coloca diante do entendimento de que 

não há (segundo argumenta a CONSIF) direito adquirido ao regime jurídico da moeda e de 

seus indexadores, devendo-se aplicar de imediato as modificações legais. Várias foram as 

decisões de tribunais inferiores que decidiram em sentido contrário6, reconhecendo o direito 

adquirido nesses casos, decidindo favoravelmente aos poupadores lesados nas instituições dos 

planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, entendendo assim que a 

intuição dos respectivos planos feriu a constituição ao violar os direitos constitucionais à 

garantia do ato jurídico perfeito e do direito adquirido previstos no art. 5o XXXVI da 

Constituição Federal. 

Diante das várias decisões em sentido contrário, a CONSIF propôs a ADPF em 

questão com o intuito de que a Suprema Corte afirme a constitucionalidade das leis que 

instituíram os respectivos planos econômicos, afastando, assim, o entendimento de violação 

art. 5o XXXVI da Constituição Federal, que vem ensejando diversas indenizações em favor 

dos poupadores nas mais variadas comarcas do país. 

Além de sua complexidade jurídica, o caso traz à tona uma questão de enorme 

relevância: qual será o impacto na economia brasileira caso o Supremo julgue 

                                                 
6 Afirmação trazida pela CONSIF na inicial da ADPF n° 165 para justificar o cabimento da ação. Petição inicial 
da ADPF n°165, pág. 04. 
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inconstitucionais os respectivos planos econômicos? Muitos foram os estudos e pareceres 

apresentados nos autos, tanto pela CONSIF quando pelas várias associações e instituições que 

figuram como amicus curiae na ADPF n°165. E a resposta é, no mínimo, preocupante. Não 

pelo valor do impacto econômico, mas justamente pelo fato de não se conseguir estimar um 

valor razoável. 

Como apontado o professor Fernando Leal7, os números apresentados pelos pareceres 

e laudos técnicos, muitos deles assinados por economistas renomados, variam de 2,5 bilhões 

de reais8 a 1 trilhão de reais9. Outros valores intermediários também foram apresentados: 6 

bilhões10, 24 bilhões11, 101,4 bilhões12, 105 bilhões13, 149 bilhões14, 180 bilhões15 e 341,5 

bilhões16. Em relação ao impacto econômico de uma eventual declaração de 

inconstitucionalidade dos planos até o momento, só se tem uma certeza: a de que não há um 

consenso em torno de um valor confiável. 

Não possuir uma ideia minimamente razoável do impacto econômico de uma eventual 

declaração de inconstitucionalidade pode ser uma das razões pelas quais o STF ainda não 

apreciou definitivamente a matéria. Ao julgar a ADPF n°165, o Supremo se depara com um 

problema clássico dos argumentos consequencialistas: a confiabilidade das prognoses 

apresentadas. O fator de incerteza aqui não é, pelo menos até o momento, inerente ao Direito. 

A grande divergência diz respeito aos números. É, portanto, de origem técnica. 

                                                 
7 LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. 2016. Disponível em: 
<http://jota.info/colunas/supra/os-impactos-dos-planos-economicos-e-encruzilhada-supremo-15082016>. Acesso 
em: 26/08/2016. 
8 Valor apresentado em: Notícias STF, Da tribuna, advogado defende poupadores em processo sobre planos 
econômicos. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254633&caixaBusca=N>. Acesso em 19 
de Agosto de 2016. 
9Valor apresentado em: MAGRO, Maíra. Decisão pró-poupadores reduziria crédito em R$ 1 trilhão, diz BC. 
2013. Disponível em  <http://www.valor.com.br/financas/3348650/decisao-pro-poupadores-reduziria-credito-
em-r-1-trilhao-diz-bc>. Acesso em 19/08/2016. 
10 Valor apresentado em: CANÁRIO, Pedro. Impacto de planos econômicos será de R$ 6 bilhões, e não R$ 

150 bi, diz advogado. 2016. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-ago-12/impacto-planos-

economicos-bilhoes-advogado>. Acesso em 19/08/2016. 
11Valor apresentado em: ROVER, Tadeu. PGR entregará até segunda-feira novo cálculo sobre planos 
econômicos. 2014. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-jul-18/pgr-entregara-segunda-feira-calculo-
planos-economicos>. Acesso em 19/08/2016. 
12 Idem 
13 Idem 
14 Idem 
15 Valor apresentado pela CONSIF na petição inicial da ADPF n°165.  
16 Valor apresentado em: OLIVEIRA, Mariana. PGR reduz em R$ 420 bi estimativa de lucro de bancos 
durante planos.2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/pgr-reduz-em-r-420-bi-
estimativa-de-lucro-de-bancos-com-planos.html>. Acesso em 19/08/2016. 
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Aqueles que se dedicam ao estudo do consequencialismo jurídico apontam para a 

existência de dois elementos básicos nos argumentos consequencialistas. Luis Fernando 

Schuartz, chama a atenção para que:  

 

“[...] qualquer juízo consequencialista contém uma dimensão descritiva, na qual 
deverá ser positivamente especificada, para cada alternativa de decisão disponível, a 
sua respectiva consequência” consequência esta que será objetivamente inadequada 
se puder ser mostrado que as consequências associadas às decisões em questão são 
diversas daquelas imaginadas pelo decisor. ”17 

 

Schuartz (2014) também aponta para a existência uma dimensão normativa que 

consiste na ordenação do conjunto de consequências de acordo com critérios valorativos. 

Este trabalho tratará de abordar os problemas relacionados à chamada dimensão 

descritiva dos argumentos consequencialistas, pois é nessa dimensão que se verificam os 

pontos de tensão dos argumentos apresentados até o momento na ADPF n°165, buscando 

apontar seus riscos e efeitos. Por fim, buscar-se-á indicar possíveis alternativas que estão à 

disposição do STF para reduzir as incertezas relacionadas aos argumentos apresentados para 

que se possa, diante de dados confiáveis, atribuir-lhes significado jurídico. 

 

1. ARGUMENTOS CONSEQUENCIALISTAS: FORMA E ESTRUTURA 

 

A ADPF n°165 expõe de maneira interessante um problema clássico ligado aos juízos 

consequencialistas. A aferição da consequência estipulada consiste em um teste que poderá 

respaldar, ou não, o argumento apresentado. Para tanto, é necessário compreender a estrutura 

e os elementos que integram esse tipo de argumento. Assim, para que se possa, ao final, 

avaliar a confiabilidade e credibilidade de um determinado argumento consequencialista, é 

importante que se tenha uma compreensão do funcionamento e estrutura dessa forma peculiar 

de se argumentar. 

Segundo Schuartz “[...] Juízos consequencialistas exibem uma estrutura dual, com 

cada elemento que os compõe (i.e., o descritivo e o normativo) estando sujeito a diferentes 

condições de racionalidade que, em conjunto, definem os critérios de adequação do juízo 

como um todo”18.  

                                                 
17 SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo Jurídico, Racionalidade Decisória e Malandragem. Revista 
de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, v. 248, p. 131, dez. 2014. 
18 SCHUARTZ, op. Cit., p.133. 



15 

 

De maneira sintética, Schuartz (2014) resume a estrutura para a construção de tais 

argumentos em três atos consecutivos, aonde o primeiro deles (i) é a indicação das 

alternativas de decisão, o segundo (ii) é a indicação das consequências atreladas a cada 

alternativa de decisão (prognoses) e o terceiro (iii) se resume na ordenação das consequências 

com base em um determinado critério. 

Pode-se verificar o crescente interesse no estudo das análises consequencialistas por 

juristas de diversos países. Diego Werneck (ARGUELHES, 2005, p.5) destaca o fato de que 

“[...] Cass Sunstein, por exemplo, em análise sobre os processos decisórios da Suprema Corte 

de seu país, observa que, muitas vezes, os justices entendem ser fundamental as antecipações 

dos efeitos de suas decisões até mesmo para avaliar se vão ou não decidir um determinado 

caso”. O mesmo autor, ao analisar o trabalho de Sunstein afirma que: 

 

“Sustein argumenta que essa prerrogativa tem sido utilizada para evitar julgar certos 
casos em relação aos quais há um déficit de informação, de modo que é preferível 
deixar a decisão para um momento posterior, ou ainda julgá-la de forma minimalista 
– isto é, não se aprofundando nos debates jurídicos além do necessário à resolução 
do caso e decidindo de forma mais focada no caso possível, diminuindo assim os 
custos para a reversão de uma decisão que se mostre equivocada no futuro.”19 
 
 

2. DIMENSÃO DESCRITIVA  

 

Nos juízos consequencialistas, a dimensão descritiva diz respeito à análise empírica, 

de maneira a proporcionar um teste de confiabilidade das prognoses acerca do futuro. A 

incerteza e desconhecimento com relação ao futuro se coloca como um desafio fundamental 

para os argumentos consequencialistas. Assim, a confiabilidade acerca das afirmações 

referentes ao futuro se caracteriza como um ponto de tensão intrínseco à dimensão descritiva 

dos juízos consequencialistas. 

Cabe, portanto, à dimensão descritiva, restringir, ou não, a pretensão de validade que 

acompanha o argumento que ela integra.  

Shuartz chama atenção para o fato de que “quanto mais sofisticado e complexo vai 

ficando o conhecimento científico que orienta uma avaliação ex post, mais problemática se 

                                                 
19 ARGUELHES, Diego Werneck. Argumentos consequencialistas e Estado de direito: subsídios para uma 
compatibilização. P. 5, In: XIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2005, Fortaleza. Disponível em: < 
www.compedi.org.br >. Acesso em: 14 out. 2016. 
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torna a sua aptidão para servir de metro na avaliação ex ante da racionalidade instrumental 

dos atos avaliados"20. 

Os laudos e argumentos apresentados na ADPF 165 trazem de maneira clara à tona a 

dificuldade de se utilizar os números e pareceres trazidos aos autos como metro para a tomada 

de decisão de uma maneira minimamente confiável.  

 

3. ADPF N°165: MOTIVOS E HISTÓRICO 

 

É sabido que ao longo da década de 1980 e no início da década de 1990 o País viveu o 

período tradicionalmente classificado pela literatura econômica como de hiperinflação. O 

enorme descontrole dos preços e a incapacidade do governo de estabelecer uma política 

econômica capaz de solucionar o problema foram as maiores marcas desse período na história 

econômica do Brasil. Foi nesse contexto que vários planos econômicos foram editados com o 

propósito de debelar o processo inflacionário brasileiro com o objetivo de buscar a criação e 

desenvolvimento de um ambiente econômico minimamente estável capaz de atrair 

investimentos e gerar desenvolvimento. 

Dentre os planos econômicos aprovados pelo governo nas referidas décadas estão os 

chamados planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, todos eles dentro do contexto 

de clamor popular de combate à inflação. Entretanto, a instituição dos referidos planos gerou 

algumas controvérsias e questionamentos no judiciário, especialmente por parte dos 

poupadores. Muitos foram os poupadores que buscaram o judiciário alegando ser a eles 

devido o pagamento das diferenças resultantes da aplicação equivocada dos índices de 

correção monetária, uma vez que não se respeitou o dia do aniversário de cada conta de 

poupança, como previsto anteriormente em contrato.  

De maneira geral, a grande maioria dos poupadores alega que ao promover a aplicação 

retroativa dos índices de correção resultantes dos novos planos econômicos os bancos 

responsáveis pelas respectivas contas de poupança violaram seus respectivos direitos 

adquiridos ao índice de correção estipulado nos contratos de depósitos em caderneta de 

poupança com as instituições bancárias correspondentes. 

Um exemplo prático do ocorrido pode ser dado a partir do plano Verão.  

Como aponta Fernando Antonio Oliveira (2014), antes de 15 de janeiro de 1989, os 

valores aplicados em caderneta de poupança eram corrigidos pelo indexador Índice de Preços 

                                                 
20 SCHUARTZ, op. Cit., p.136. 
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ao Consumidor (IPC), conforme previsto no Decreto-Lei n° 2.337/87 e na Resolução de n° 

1.338/87, do Banco Central do Brasil. Ocorreu que, tanto a Resolução quanto o Decreto Lei 

foram revogados pela medida provisória número 32, editada pelo presidente José Sarney, que 

entrou em vigor em 16/01/1989 e foi convertida na Lei n° 7.730/89. A medida provisória n° 

32 foi teve como finalidade instituir o Cruzado Novo como moeda nacional e adotou, para 

tanto, o novo indexador denominado Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT). 

De maneira objetiva, o que se sucedeu foi que: poupadores que até a primeira 

quinzena de 1989 tinham suas reservas depositadas no banco para custódia e correção, 

esperavam que as mesmas fossem corrigidas com base no IPC.   

Entretanto, com a instituição do Cruzeiro Novo, que passou a ser indexado à letra do 

tesouro nacional (LFT), a partir de 16 de janeiro de 1989, os valores depositados não mais 

foram corrigidos pelo índice de preços ao consumidor (IPC), cujo percentual, em janeiro de 

1989, foi de 42,72%. As reservas passaram, de acordo com a nova legislação, a ser corrigidas 

com base na LFT, cujo percentual, no mesmo mês de janeiro, foi de 22,35%. Desta maneira, 

aplicou-se, por força da indexação à LFT, para todo e qualquer depósitos realizado no mês de 

janeiro, independentemente da data de sua realização, o percentual de 22,35%. 

Houve, assim, uma diferença, na aplicação do indexador utilizado para o rendimento 

das respectivas reservas, que no caso do plano Verão chegou a 20,26%. De maneira geral, é 

essa diferença que é pleiteada no judiciário por parte dos poupadores, observada a diferença 

oriunda da instituição dos diversos planos econômicos questionados até hoje.  

Para fins de exemplificação, a figura 121 ilustra os valores relativos aos demais planos 

monetários: 

                                                 
21 Gráfico reproduzido pela matéria: OLIVEIRA, Mariana. PGR reduz em 420 Bi estimativa de lucro de 
bandos durante planos. 2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/pgr-reduz-em-r-
420-bi-estimativa-de-lucro-de-bancos-com-planos.html>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 
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Figura 1 

A controvérsia, em boa medida, reside em saber se deveria ser aplicado o percentual 

integral para os depósitos realizados até 15 de janeiro de 1989, com indexação ao IPC, e para 

os depósitos realizados a partir de 16 de janeiro de 1989 o percentual com indexação pela 

LFT, caso se entenda haver direito adquirido ao regime de moeda vigente à época da 

celebração dos respectivos contratos de depósitos em caderneta de poupança. 
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Ou se, de maneira diversa, não se pode falar em direito adquirido ao regime jurídico 

de moeda como argumentam as instituições financeiras do outro lado da lide.  

Em meio à controvérsia a respeito da ocorrência de lesão ao direito adquirido dos 

poupadores, foram sucessivas as decisões favoráveis aos poupadores nas mais diversas 

comarcas do país22, sendo com frequência exaltadas nos respectivos julgados as garantias 

constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido previstos no art. 5o XXXVI da 

Constituição Federal. 

Em contrapartida, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso da 

tablita dos planos Bresser e Cruzado (REs n° 136.901-9 e 141.190-2), no caso do plano Collor 

I (Súmula n° 725) e Collor II (ADIn n° 608), confirmaram a tese defendida pelas instituições 

financeiras. 

Em meio a esta controvérsia jurisprudencial, a Confederação Nacional do Sistema 

Financeiro (CONSIF) propôs, com base no art. 2º, I, da Lei n° 9.882/99 a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental de n° 165. A propositura da ADPF tem por 

objetivo solver a controvérsia a propósito da constitucionalidade dos chamados planos 

monetários Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II para, como pretende a CONSIF ter 

declarada pelo STF a constitucionalidade das normas instituidoras dos planos monetários 

referidos.  

 

4. O DESENROLAR DA ADPF N°165 

 

Em 27 de fevereiro de 2009 foi proposta a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental de número 165 (ADPF n°165), por meio da qual a propositora, Confederação 

Nacional do Sistema Financeiro- CONSIF, alega haver lesão aos preceitos fundamentais 

previstos nos arts. 5o, caput e inciso XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX e 48, XIII e 

XIV, da Constituição Federal. 

Ao propor a ADPF n°165, argumenta a CONSIF que não há direito adquirido ao 

regime jurídico da moeda e de seus indexadores, devendo-se aplicar de imediato as 

modificações legais instituídas junto com a moeda. Alega a CONSIF que as normas que 

alteram a política monetária incidem, imediatamente, sobre os contratos em curso de 

                                                 
22 Afirmação trazida pela CONSIF na inicial da ADPF n° 165 para justificar o cabimento da ação. Fls. 04 dos 
autos da ADPF n°165. 
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execução, uma vez que elas tratam de regime legal de moeda, não cabendo assim as 

limitações do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 

Esse entendimento se assenta na tese esboçada de que as disposições normativas 

relativas à moeda são de ordem pública, alcançando assim facta futura e facta pendentia. De 

acordo com esta tese, as regras definidoras e instituidoras dos índices de atualização 

monetária exigem rigoroso atendimento, devendo ter eficácia imediata sob pena de não prover 

e garantir um grau mínimo de segurança jurídica. Assim, argumenta a CONSIF que as 

referidas disposições normativas produziram uma alterabilidade imediata das situações gerais 

previstas nos contratos de depósitos em caderneta de poupança e, portanto, deveriam ser de 

aplicação imediata. 

Nos termos do pedido apresentado pela CONSIF, a declaração de constitucionalidade 

dos referidos planos econômicos traria de forma consequente o entendimento de que a 

garantia constitucional que assegura proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido 

não se aplicaria ao dispositivos constitucionais que outorgam à União a competência 

exclusiva, e portanto indelegável e irrenunciável, de: emitir moeda e administrar as reservas 

cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, 

câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada (art. 21, VII e VIII 

da Constituição Federal).   

Também não se aplicaria, segundo esse entendimento, igualmente à competência 

privativa da União de legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos 

metais; política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores e sistemas de poupança, 

captação; e garantia da poupança popular (art. 22, VI, VII e XIX da Constituição Federal).  

Por estas razões, pede a CONSIF que seja declarada a constitucionalidade das normas 

instituidoras dos planos econômicos, para que se solva a controvérsia constitucional em que 

se funda a ADPF n°165. Além da declaração de constitucionalidade a entidade também pede, 

em sua petição inicial23, para a Suprema Corte: 

 

(iii) fixar, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.882/99 e com vistas a estancar a 
lesão que se tem verificado ao preceito fundamental decorrentes dos arts. 5º, 
XXXVI, 21, VII e VIII, 22, VI e XIX e 48, XIII e XIV, da Constituição Federal, a 
interpretação de que a garantia constitucional que assegura proteção ao ato jurídico 
perfeito e ao direito adquirido não se aplica aos dispositivos acima mencionados, 
dada a circunstancia de estes veicularem normas de política monetária, garantindo-se 
a segurança jurídica, 
e 

                                                 
23 Petição inicial da ADPF n°165, fls. 95 dos autos. 
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(iv) dar efeito vinculante à decisão do STF, alcançado todos os processos em que a 
questão é discutida.  

 

Desta maneira, caso tenha sucesso o entendimento pleiteado pela CONSIF, uma 

decisão do STF que entendesse pela constitucionalidade dos referidos planos econômicos, nos 

termos do pedido apresentado na inicial da ADPF n°165, teria efeito vinculante e eficácia 

erga omnes de modo a solucionar a controvérsia jurisprudencial em tela. 

Juntamente com o pedido definitivo, foi também formulado, por parte da CONSIF, o 

pedido liminar24, com pretensão de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Para:  

 

(i) sustar a prolação de qualquer decisão – cautelar, liminar, de mérito ou concessiva 
de tutela antecipada – e o andamento de todos os processos, em qualquer uma de 
suas fases, que tenham como objeto impedir ou afastar a eficácia dos arts. 4º, 8º, 9º e 
10 do Decreto-Lei nº 2.284, de 10.3.86; Resolução BNH nº 192, de 1.983 e 
Resolução da Diretoria do BNH nº 65, de 27.5.86; art. 6º do Decreto-Lei nº 2.284, 
de 10.3.86 e com a redação que lhe deu o Decreto-Lei nº 2.290, de 21.11.86; art. 12 
do Decreto-Lei 2.284 e com as redações posteriores que lhe deram os Decreto-Lei nº 
2.290, de 21.11.86 e Decreto-Lei nº 2.311, de 23.12.86; Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional/BACEN nºs 1.235 e 1.236, ambas de 30.12.86; Resolução do 
Conselho Monetário Nacional/BACEN nº 1.216, de 24.11.86; Resolução do 
Conselho Monetário Nacional/BACEN nº 1.265, de 26.2.87; Resolução do Conselho 
Monetário Nacional/BACEN nº 1.336, de 11.6.87; art. 13 do Decreto-Lei nº 2.335, 
de 12.6.87 e com a redação dada pelos Decretos-Leis nºs 2,336/87, 2.337/87 e 
2.342/87; art. 16 do Decreto-Lei nº 2.335, de 12.6.87; Resolução do Conselho 
Monetário Nacional/BACEN nº 1.338, de 15.6.87; Resolução do Conselho 
Monetário Nacional/BACEN nº 1.343, de 16.6.87; arts. 13, 15, 16 e 17 da Lei nº 
7.730, de 31.1.89; arts. 4º, 6º, 9º, 10º, II e 13 da Lei nº 7.738, de 9.3.89; arts. 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 22 e 23 da Lei nº 8.024, de 12.4.90; arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 12, 13 e 15 da 
Lei nº 8.177, de 1º.3.91, e suas respectivas regulamentações; 
  
(ii) suspender, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 9.882/99, todo e qualquer 
“andamento de processo” de qualquer natureza e ainda, com eficácia “ex tunc”, 
todos “os efeitos” de quaisquer decisões – cautelares, liminares, de mérito ou 
concessivas de tutela antecipada, inclusive em face de execução provisória ou 
definitiva, suspendendo os levantamentos dos depósitos efetuados – que tenham 
afastado a aplicação daqueles artigos ou os tenha considerado inaplicáveis, por 
qualquer motivo. 

 

Este pedido foi apreciado e indeferido pelo ministro relator, Ricardo Lewandowski, 

sob os seguintes fundamentos: 

 

O cerne da questão sob debate é o direito de poupadores a receber a diferença dos 
denominados expurgos inflacionários, relativos à correção monetária dos saldos de 
caderneta de poupança existente à época da edição dos Planos Cruzado, Bresser, 
Verão, Collor I e II. 
Em rápida pesquisa que realizei, pude perceber que os Superior Tribunal de Justiça, 
os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e mesmo os magistrados de 

                                                 
24 O pedido liminar consta das fls. 92 e 93 dos autos da ADPF n° 165. 
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primeira instância da Justiça Federal e Estadual têm decidido com base em 
jurisprudência já consolidada. 
Há inclusive, questões que já foram pacificadas pelo STJ, como é o caso as Súmula 
179/STJ, in verbis: 
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde 
pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. 
Inclusive, esse tem sido o entendimento desta Corte, conforme demonstram os 
seguintes precedentes: AR-AI 392.018 E AI 456.985, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
AgR-AI 278.895, Rel. Min. Nelson Jobim, AI 522.336, Rel. Min. Eros Grau,    AI 
727.546, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 596.409, Rel. Min. Menezes Direito, AI 
699.966, Rel. Min. Celso de Mello e AI 695.752, sob minha relatoria. 
Isso, por si só, já demonstra a ausência do fumus boni iuris, requisito necessário para 
que fossem suspensos os muitos processos judiciais em que são discutidos os planos 
econômicos sob análise. (CONSIF. STF. Decisão denegatória de liminar. ADPF n° 
165. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 12.03.09. p. 1330-1333). 

 

O direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança 

em razão de alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Cruzado, Bresser, 

Verão, Collor I e Collor II também foi objeto de outros quatro recursos extraordinários que 

estão sob análise do plenário do STF com repercussão geral reconhecida (RE 626.307, RE 

591.797, RE 631.363 e RE 632.212).  

Ao realizar a apreciação dos recursos extraordinários 591.797 e 626.307, que possuem 

como requerentes o Banco Itaú S.A. e o Banco do Brasil S.A., respectivamente, o ministro 

Dias Toffoli, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral da República, determinou em agosto 

de 2010 a suspensão, sobrestamento, de todos os processos judiciais em tramitação no país, 

em grau de recurso, que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em 

cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Collor I (valores não bloqueados), 

Bresser e Verão. 

Desta forma, por discutirem o mesmo tema, se determinou que o julgamento da ADPF 

n° 165 se desse em conjunto com os referidos recursos extraordinários. Ficou, portanto, 

determinado o julgamento em conjunto da ADPF n°165 e dos RE 626.307, RE 591.797, RE 

631.363 e RE 632.212. 

É difícil aferir com precisão a quantidade poupadores que está à espera da decisão da 

Suprema Corte. Muitos foram os processos que já prescreveram. Entretanto, segundo dados 

publicados25, o julgamento da ADPF n° 165 em conjunto com os recursos extraordinários 

poderá importar na solução de mais de 390 mil processos, que se encontram sobrestados nas 

instâncias inferiores. 

                                                 
25 CARNEIRO, Luiz. Planos Econômicos e Poupança: STF confirma julgamento definitivo dia 27. 2013. 
Disponível em < http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/11/22/planos-economicos-e-poupanca-stf-confirma-
julgamento-definitivo-no-dia-27/ >. Acesso em 12/10/2016.  
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O potencial impacto da decisão do Supremo gerou alarde no meio econômico e 

repercussão em grande parte da mídia. A partir daí foram várias as entidades de classe e 

instituições interessadas, de ambos os lados da controvérsia, que protocolaram pedidos aos 

autos para figurar como amicus curiae e integrar o debate ao lado da Advocacia Geral da 

União (AGU), da Procuradoria Geral da República (PGR) e das partes dos respectivos 

recursos extraordinários26. Dentre as diversas instituições que figuram de maneira mais ativa 

no julgamento pode-se destacar as seguintes:   

 

• Banco Central do Brasil – BACEN;  

• Caixa Econômica Federal; 

• Associação Brasileira do Consumidor– ABRACON; 

• Associação de Proteção e Defesa Ativa dos Consumidores do Brasil – 

APROVAT; 

• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC; 

• Banco do Brasil S.A.; 

• Associação de Proteção dos direitos do consumidor – APDC; 

• Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical- 

SINDNAPI; 

• Poupadores da Caderneta da Poupança, Beneficiários do Sistema; de 

Aposentadoria e Revisão do Sistema Financeiro – PROCOPAR; 

• Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; 

•  Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB; 

•  Conselho Federal de Economia -COFECON; 

•  Itaú Unibanco S.A.; 

• Associação Civil S.O.S Consumidores; 

•  Banco Santander S.A. 

 

O julgamento foi finalmente iniciado em novembro de 2013. Entretanto, sucessivos 

adiamentos do julgamento já ocorreram. Depois das primeiras sustentações orais, o 

julgamento foi suspenso tendo sido retomado somente em maio de 2014, momento no qual o 

                                                 
26 Recursos Extraordinários de nº 626.307, nº591.797, nº 631.363 e nº 632.212. 
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Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou novo prazo para recalcular os 

impactos financeiros potenciais sobre os bancos envolvidos. 

Os primeiros números apresentados pela PGR haviam sido motivo de inúmeras 

dúvidas e críticas por parte das outras instituições e membros da imprensa especializada27. O 

primeiro estudo apresentado pelo Ministério Público Federal (Parecer Pericial N° 33/201028) 

apresentava uma estimativa do lucro das instituições financeiras com a aplicação dos recursos 

da poupança em R$ 441,7 bilhões. Ao rever o cálculo, a estimativa foi reduzida de maneira 

drástica para R$ 21,8 bilhões29. 

Em julho de 2014, houve a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, fato este que 

impossibilitou o reinicio do julgamento por falta de quórum. Os ministros Luís Roberto 

Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Edson Fachin se declararam suspeitos de participar do 

julgamento.  

De acordo com o regimento interno da suprema corte30, exige-se quórum mínimo de 

oito ministros para a realização de julgamentos. Assim segundo o presidente do STF à época, 

Min. Ricardo Lewandowski, não haveria alternativa regimental possível para superar tal 

óbice. Entretanto, os professores Diego Werneck e Thomaz Pereira, em artigo31 publicado em 

03 de setembro de 2015, apontam para o fato de que haveria sim a possibilidade de a Suprema 

Corte dar início ao julgamento, uma vez que o quórum, de que trata o artigo 143 do regimento 

interno do STF, diz respeito não à composição votante do tribunal, mas sim à presença na 

sessão de julgamento. Nesse sentido, afirmam os autores que haveria também a possibilidade 

de os ministros alterarem o regimento interno, para determinar que o impedimento e a 

suspeição não constituem critério para a verificação do quórum de instalação, nesse sentido 

não haveria sentido em aguardar indefinidamente a retomada do julgamento.   

No entanto, em março de 2016 a ministra Cármen Lúcia, que havia declarado 

suspeição, por ter seu pai como um dos interessados no desfecho da causa, uma vez que o 

mesmo figurava como um dos poupadores que questionou na justiça a aplicação dos índices 

                                                 
27 OLIVEIRA, Mariana. PGR reduz em R$ 420 bi estimativa de lucro de bancos durante planos.2014. 
Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/pgr-reduz-em-r-420-bi-estimativa-de-lucro-de-
bancos-com-planos.html>. Acesso em 19/08/2016. 
28 Fls. 3084-3118 dos autos da ADPF n°165. 
29 Valor apresentado no Parecer Pericial N° 139/2014 de fls. 4532-4572 dos autos da ADPF n°165. 
30 Art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, in verbis: “O quorum para votação de matéria 
constitucional e para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, dos membros do Conselho Nacional da 
Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral é de oito Ministros.”. 
31ARGUELHES, Diego Werneck e PEREIRA, Thomaz. Planos econômicos: um falso impasse. 2015. 
Disponível em: <http://jota.info/colunas/supra/planos-economicos-um-falso-impasse-03092015>. Acesso em: 
18/10/2016. 
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definidos pelos planos econômicos à correção das cadernetas de poupança, anunciou que 

participará do julgamento.  Desta forma, com o anúncio da participação da Min. Cármen 

Lúcia, o julgamento passa a ter maiores chances de ser retomado.  

Fora a controvérsia jurídica a respeito do real alcance da garantia constitucional que 

assegura a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito no caso das normas que 

instituíram os novos padrões monetários no País com a edição dos planos Cruzado, Bresser, 

Verão, Collor I e Collor II, há também uma enorme e latente controvérsia a respeito do real 

impacto econômico que uma decisão desfavorável aos bancos produziria. 

Mais do que buscar aferir determinada consequência ou impacto econômico de uma 

decisão da suprema corte, a análise das consequências no caso da ADPF n°165 é também uma 

maneira de se examinar a validade ou adequação jurídica da decisão virá a ser proferida pelo 

STF. 

 

5. ADPF N°165: PROBLEMAS E DESAFIOS 

 

O julgamento conjunto da ADPF n°165 e dos RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e 

RE 632.212, conhecidos de maneira geral como o julgamento dos planos econômicos, é uma 

oportunidade, ainda que pontual, de se analisar e estudar o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal diante de problemas relacionados à dimensão descritiva dos argumentos 

apresentados. Diante das especificidades do julgamento, e da relevância dos possíveis 

impactos econômicos, o caso em questão oferece uma oportunidade para o estudo do 

consequencialismo jurídico. 

Muitos foram os argumentos apresentados pelas mais diversas instituições e 

organizações que compõem o julgamento que trouxeram à tona os impactos econômicos 

esperados da decisão a ser proferida. Mais uma vez, o grande ponto de divergência parece ser 

a aferição, ou estimativa, deste impacto. 

A falta de uma confiabilidade mínima nos números apresentados até o momento faz 

com que o julgamento seja percebido por muitos como um imponderável, uma vez que não se 

pode ter um valor estimado do real impacto de uma possível decisão da Suprema Corte. Sem 

uma margem minimamente razoável de variabilidade a respeito de valores factíveis para um 

possível impacto econômico será bastante difícil oferecer aos ministros do STF parâmetros 

minimamente confiáveis para a análise das possíveis consequências. 
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Inviabilizar a análise das possíveis consequências no julgamento da ADPF n°165 pode 

significar prejudicar, de maneira considerável, a qualidade da decisão que será proferida. A 

relevância do caso e os possíveis impactos econômicos da ADPF n°165 são tamanhos que 

pode ser bastante difícil imaginar que a Suprema Corte estará pronta para decidir a questão 

sem um padrão mínimo de confiabilidade em relação às prognoses apresentadas.  

Diante dos laudos técnicos, estudos e pareceres apresentados, não é possível buscar 

um número absolutamente exato, até porque os estudos e previsões econômicas não 

compartilham da mesma exatidão e precisão que estudos no campo da matemática ou da física 

e também porque a assimetria fundamental existente entre o futuro presente e o presente 

futuro é de alguma maneira inevitável. O futuro é de alguma maneira sempre incerto ao 

menos em determinada medida, não há controle e conhecimento absoluto a respeito do futuro. 

Vários foram os valores apresentados pelas instituições que participam do julgamento, 

todos eles respaldados por laudos e pareceres produzidos por economistas renomados e 

profissionais de notória reputação em nível nacional e internacional.  

Estudos feitos pelo Banco Central do Brasil em conjunto com o Ministério da 

Fazenda32 apontaram para um valor estimado aproximadamente em R$ 105,9 bilhões, em 

contrapartida o IDEC, que atua como amicus curiae na causa, apresenta um valor estimado 

em R$ 8 bilhões33, contribuindo ainda mais com a disparidade dos valores apresentados a 

PGR apresentou inicialmente parecer34 estimando um impacto inferior a R$ 37,9 bilhões. 

Contrariando o valor apresentado pela PGR, a CONSIF apresentou estudo35  avaliando 

o possível impacto em até R$ 92,9 bilhões. Foram muitos díspares os valores apresentados 

pelos nos estudos encomendados pelas partes, de maneira que para melhor se compreender a 

discrepância dos estudos produzidos vale observar a tabela seguinte: 

 

Estudo Data Autores/Responsáveis Parte Valor 

Nota Técnica 

do Min. Da 

Fazenda36  

18/11/2008 Bernard Appy - 

(Bacharelado em Economia 

pela Universidade de São 

Paulo; Mestre em Economia 

pela Universidade Estadual de 

BC R$ 105 

Bilhões. 

                                                 
32 Valor apresentado na Nota Técnica Dipec – 2009/250 de 07/04/2009, fls. 2896 dos autos da ADPF n°165. 
33 Valor trazido no memorial apresentado pelo IDEC. 
34 Parecer Pericial da PGR N° 33/2010, fls. 3084 a 3118 dos autos da ADPF n°165. 
35 Estudo elaborado pela LCA Consultores fls. 4148 a 4191 dos autos da ADPF n°165. 
36 Fls. 1880-1900 dos autos da ADPF n°165. 
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Campinas; Diretor de Políticas 

Públicas e Tributação da LCA 

Consultores. De 2003 a 2009 

ocupou cargos de direção no 

Ministério da Fazenda, tendo 

sido Secretário Executivo, 

Secretário de Política 

Econômica e Secretário 

Extraordinário de Reformas  

Econômico-Fiscais. De 2010 a 

2011 foi diretor de Estratégia e 

Planejamento da BM&F 

Bovespa) 

Otávio Ribeiro Damasco 

– (Bacharelado em Economia 

pela Universidade de Brasília; 

Especialização em Matemática 

para Economia e 

Administração pela 

Universidade de Brasília e 

Diretor de Regulação do 

Banco Central do Brasil, a 

partir abril de 2015) 

 

Petição Inicial 

ADPF 16537  

27/02/2009 *Dados trazidos pela petição 

inicial da CONSIF, subscrita 

pelos advogados: Arnoldo 

Wald, Márcio Thomaz Bastos 

e Sergio Bermudes. 

CONSIF R$ 180 

Bilhões. 

Nota Técnica 

Dipec – 

2009/25038  

07/04/2009 Mário Magalhães 

Carvalho Mesquita -  

(Bacharelado em Economia, 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; Mestrado em 

Economia do Setor Público, 

BC R$ 105,9 

Bilhões. 

                                                 
37 Fls. 02-97 dos autos da ADPF n°165. 
38 Fls. 1866-1879 dos autos da ADPF n°165. 
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Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro; 

Mestrado em Economia, 

Universidade de Oxford, 

Reino Unido, e Doutorado em 

Economia, Universidade de 

Oxford, Reino Unido; Diretor 

de Estudos Especiais do Banco 

Central do Brasil, desde abril 

de 2010) 

Parecer 

Pericial N° 

33/201039  

25/02/2010 Carlos Alberto de 

Oliveira Lima - 

(Coordenador Técnico da 

PGR) 

 

Fernando Sanchez de 

Souza - (Analista Pericial em 

Economia da PGR) 

PGR R$ 37,9 

Bilhões. 

Memorial 

Poupadores 

26/11/2013 Roberto Luis Troster –  

(Bacharel e doutor em 

economia pela Faculdade de 

Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo; 

pós-graduado em banking pela 

Stonier School of Banking. 

Foi economista chefe da 

Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) e da 

Associação Brasileira de 

Bancos (ABBC); Sócio da 

Troster & Associados) 

IDEC R$ 8 

Bilhões. 

Estudo LCA 

Consultores40 

28/11/2013 Bernard Appy - 

(Bacharelado em economia 

pela Universidade de São 

Paulo; Mestre em Economia 

pela Universidade Estadual de 

CONSIF R$ 92,9 

Bilhões 

                                                 
39 Fls. 3084-3118 dos autos da ADPF n°165. 
40 Fls. 4148 a 4191 dos autos da ADPF n°165. 
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Campinas; Diretor de Políticas 

Públicas e Tributação da LCA 

Consultores. De 2003 a 2009 

ocupou cargos de direção no 

Ministério da Fazenda, tendo 

sido Secretário Executivo, 

Secretário de Política 

Econômica e Secretário 

Extraordinário de Reformas  

Econômico-Fiscais. De 2010 a 

2011 foi diretor de Estratégia e 

Planejamento da BM&F 

Bovespa) 

 

Alexandre Antunes 

Teixeira – (Bacharelado em 

economia pela Pontifícia 

Universidade Católica de São 

Paulo; Mestre em economia 

pela FGV e Gerente de 

projetos da LCA Consultores 

até junho de 2015) 

 

Ricardo Sakamoto – 

(Bacharelado em Economia 

pela FEA-USP de Ribeirão 

Preto e em Direito pela UNIP, 

mestre em Economia pela 

FGV-SP e Coordenador de 

projetos da LCA Consultores) 

 

 

Além dos valores apresentados como o impacto econômico consequente de uma 

possível decisão favorável aos poupadores, outros pareceres técnicos também foram juntados 

aos autos. Dentre eles, vale destacar o parecer econômico, contratado pela CONSIF41 e 

anexado à inicial da ADPF n°165, do economista e professor Luiz Gonzaga de Mello 

                                                 
41 Fls. 1246-1257 dos autos da ADPF n°165. 
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Belluzzo42, no qual argumenta que não houve perdedores ou ganhadores no processo, 

alegando que as instituições financeiras se posicionaram de maneira passiva diante da 

mudança de indexadores trazidas pelos novos planos econômicos. 

Em seguida, já em fevereiro de 2014, outro estudo foi trazido aos autos pela CONSIF, 

desta vez um parecer, ou economic opinion43 como foi intitulada, de autoria do Dr. Eric S. 

Maskin, vencedor do prêmio Alfred Nobel de economia no ano de 2007. Nele, argumenta que 

a implementação dos respectivos planos de estabilização econômica não teria sido possível, 

ou bem-sucedida, caso a mudança dos indexadores não tivesse se dado de maneira imediata. 

Vale ressaltar que o parecer do laureado economista não trouxe um estudo de impacto 

econômico, mas tão somente uma análise da importância da implementação imediata dos 

indexadores.  

Do outro lado, foi apresentado pelos poupadores, um relatório de avaliação realizado 

elaborado pela instituição financeira Credit Suisse44 no qual o impacto máximo previsto é de 

R$ 53 Bilhões e se pondera que o impacto real é provavelmente inferior a este valor. Nesse 

sentido, verifica-se que são absolutamente divergentes as opiniões dos mais conceituados 

acadêmicos e pareceristas citados, parecendo não haver realmente um consenso mínimo em 

torno de um impacto econômico estimado. 

Cabe lembrar que os números e pareceres apresentados não constituem um argumento 

em si, eles são na verdade instrumentos para embasar e respaldar os demais argumentos 

apresentados ao longo do processo. Nesse sentido, compõem a dimensão descritiva desses 

argumentos, funcionando como limitadores da pretensão de validade que acompanha o 

argumento que ele integra.  

Em geral, foram com base nos números apresentados que os mais diversos argumentos 

e linhas de raciocínio foram trazidos aos autos da ADPF n°165. Dentre os argumentos que 

mais enfatizaram as consequências numéricas de uma decisão futura pode-se verificar o 

                                                 
42 Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 1965, e 
também estudou Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. graduou-se em 
1969 em Desenvolvimento Econômico, promovido pela CEPAL/ILPES. Foi professor colaborador na 
Universidade Estadual de Campinas, onde doutorou-se em 1975 e tornou-se professor-titular em 1986. Entre 
1974 e 1992, foi assessor econômico e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (1985-1987), 
durante o governo de José Sarney. De 1988 a 1990, foi secretário de Ciência e Tecnologia do estado de São 
Paulo, durante a gestão do falecido ex-governador Orestes Quércia. Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos 
Econômicos do Ministério da Fazenda (governo Sarney). 
43 Anexo 2. Parecer anexado à petição protocolada eletronicamente pela CONSIF nos autos da ADPF n°165 
datada de 14 de fevereiro de 2014. 
44 Anexo 2. 
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argumento trazido pelo advogado da CONSIF, Sergio Bermudes, que em carta45 juntada aos 

autos, afirma que: 

[...] não se harmoniza com a Constituição, antes repugna a ela, na sua existência e na 
sua essência, o entendimento de que lhes são contrários os planos econômicos, cuja 
constitucionalidade se quer ver declarada nos processos a serem julgados pela 
Suprema Corte, a partir da sessão da próxima quarta-feira, 27. 
A prevalência do entendimento até agora adotado por numerosas decisões judiciais 
provocará uma convulsão econômica que lançará o país numa coorte de horrores, 
que, sem exagero, irão do desemprego em massa à fome da população mergulhada 
nos sortilégios de uma crise econômica que afetará toda a nação; da falta de recursos 
indispensáveis aos serviços públicos fundamentais e ao desespero irremediável. Isto 
sim, agride, avilta, violenta a Constituição da República que será desrespeitada, de 
modo contundente, enquanto se declarar contrário a ela o que, na verdade, observa, 
manifestamente, os seus desígnios. 

 

Em contrapartida, o IDEC, apesar de buscar diminuir a relevância do que é por eles 

chamado de “argumentos econômicos”, insiste também em apresentar laudos técnicos e 

estudos que comprovam, segundo eles, que o possível impacto econômico seria bem menor 

que os valores trazidos pela CONSIF, pelo Banco Central e pela PGR. Em petição46 datada de 

25/02/2014 o IDEC afirma que: 

 

Nada obstante o rito regular do julgamento, a parte Autora e o BACEN ocuparam de 
modo insistente (embora, hoje, já enfadonho), todos os meios e plataformas de 
comunicação, inclusive com reportagens e nomes internacionais acerca dos tais 
“números”, acerca dos quais, ao tempo certo, relembre-se que o IDEC prenunciou 
cuidar de uma “granada oca” a tergiversar o foco do litígio instaurado. (Grifos no 
original) 

 

Para muitos dos argumentos consequencialistas apresentados na ADPF n°165, a 

confiabilidade das afirmações depende, em grande medida, da veracidade e confiabilidade das 

prognoses, estudos e pareceres, apresentados. 

No que diz respeito à relevância da análise das possíveis consequências, este não 

parece ser um ponto de tensão na ADPF n°165. Isso porque parece claro que todos os 

participantes do julgamento buscaram estimativas e estudos a respeito dos possíveis impactos 

da decisão a ser proferida na economia brasileira.  

Assim, o ponto de tensão passou a ser a credibilidade e confiabilidade dos estudos 

apresentados, e não sua relevância. A extensão das possíveis cadeias de consequências 

também é outro fator que, ao lado da confiabilidade dos estudos produzidos, poderá, ou não, 

garantir a robustez dos argumentos colocados.  

                                                 
45 Argumento apresentado em carta protocolada aos autos, fls. 4085 dos autos da ADPF n°165. 
46 Anexo 3. 
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É natural que a análise consequencialista se volte para a avaliação das consequências 

imaginadas, positivas ou negativas por exemplo, de um certo fato ou conduta para, aí sim, a 

partir desta avaliação se determinar ou não a incidência de uma determinada norma.  

Entretanto, no caso da ADPF n°165, ao menos até o momento, não se trata exatamente 

de observar as consequências, para então determinar a incidência, ou não, de determinada 

norma. Trata-se, sim, de se conseguir verificar as possíveis consequências e impactos da 

ocorrência de lesão aos preceitos fundamentais previstos nos arts. 5o, caput e inciso XXXVI; 

21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX e 48, XIII e XIV, da Constituição Federal ao longo da 

implementação dos referidos planos econômicos.  

Para tanto, é necessário oferecer aos tomadores de decisão os instrumentos de análise 

de adequação de suas teses e interpretações a priori. Até o momento, a Suprema Corte carece 

de instrumentos confiáveis para a análise das respectivas consequências atreladas às 

interpretações possíveis, impossibilitando assim uma análise consequencialista minimamente 

confiável e factível por parte dos ministros do Supremo. 

 

6. UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL  

 

Um grau minimamente confiável das prognoses permitirá ao julgador formular uma 

análise, que poderá variar em seu grau de sofisticação, a respeito dos impactos de sua decisão 

e também sobre os incentivos que a decisão em questão produzirá para os indivíduos por ela 

afetados e os jurisdicionados de maneira geral. 

Desta maneira, em alguma medida, a diferenciação do legal e ilegal, do constitucional 

e do inconstitucional na análise de constitucionalidade no controle concentrado, poderá 

também ser auferida não somente com base na interpretação em abstrato das normas, mas 

também com fundamento e embasamento nos juízos de causalidade sobre o efeito das normas 

no meio social. 

A partir de uma prognose confiável, se poderá vislumbrar um efeito agregado 

produzido pela decisão, ou seja, poderá se vislumbrar os efeitos que ocorrem quando vários 

indivíduos, partes, instituições e agentes econômicos derem cumprimento à decisão proferida. 

Para tanto, é necessário dar o primeiro passo, qual seja: oferecer aos ministros do STF 

parâmetros minimamente confiáveis para a análise das possíveis consequências. 

Ao se verificar o desenvolvimento do julgamento até o presente momento, observa-se 

que a controvérsia fundamental a respeito dos valores factíveis para um possível impacto 
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econômico não foi superada. Ainda se verifica uma enorme disparidade entre os números e 

estudos defendidos na tribuna do STF. 

O desafio consiste, portanto, em oferecer um mecanismo para que a Suprema Corte 

possa ter acesso àquilo que ela necessita para realizar um julgamento de maneira segura e 

sólida. Significa, portanto, oferecer meios para que os ministros tenham parâmetros 

minimamente confiáveis para a análise das possíveis consequências. 

Como apontado pelo professor Fernando Leal em recente artigo47 existe, entretanto, 

um meio previsto na lei 9.882/99 capaz de oferecer uma possível solução para a redução da 

falta de confiabilidade nas prognoses até o momento apresentadas. Tal meio se encontra 

previsto no art. 6°, § 1° da referida lei, in verbis: 

 

Art. 6° Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às 
autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias. 
 
§ 1° Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que 
ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou 
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data 
para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na 
matéria. (grifos adicionados) 

 

A partir do estudo do art. 6°, § 1° da lei 9.882/99 verifica-se a possibilidade da 

Suprema Corte designar perito ou comissão de peritos para que se emita parecer sobre a 

questão em discussão. Até o presente momento, mais do que a discussão com relação às teses 

jurídicas propriamente ditas, a questão de maior controvérsia e dificuldade tem sido a análise 

e confiabilidade dos dados e prognoses apresentados pelas diversas partes que figuram no 

processo.  

Para enfrentar esse problema, é imprescindível que a Suprema Corte, ao realizar a 

análise das prognoses apresentadas no âmbito da ADPF n° 165, o faça da maneira mais 

racional e eficaz possível. Ao analisar os limites da atuação judicial, o Min. Luís Roberto 

Barroso (BARROSO, 2013, p.450) assevera que “Os parâmetros da atuação judicial, mesmo 

quando colhidos fora do sistema estritamente normativo, devem corresponder ao sentimento 

social e estar sujeitos a um controle intersubjetivo de racionalidade e legitimidade. ” 

                                                 
47 LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. 2016. Disponível em: 
<http://jota.info/colunas/supra/os-impactos-dos-planos-economicos-e-encruzilhada-supremo-15082016>. Acesso 
em: 26/08/2016. 
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A análise dos fatos e prognoses nas ações do controle direto de constitucionalidade 

constituem parte significativa da análise jurídica destes casos. Nesse sentido, o Min. Gilmar 

Mendes afirma que: 

 

“Em verdade, há muito vem parte da dogmática apontando para a inevitabilidade da 
apreciação de dados da realidade no processo de interpretação e de aplicação da lei 
como elemento trivial a própria metodologia jurídica. 
É verdade que, às vezes, uma leitura do modelo hermenêutico-clássico manifesta-se 
de forma radical, sugerindo que o controle de normas há de se fazer com o simples 
contraste entre a norma questionada e a norma constitucional superior.  
Essa abordagem simplificadora tem levado o Supremo Tribunal Federal a afirmar, às 
vezes, que fatos controvertidos ou que demandam alguma dilação probatória não 
podem ser apreciados em ação direta de inconstitucionalidade. Essa abordagem 
confere, equivocadamente, maior importância a uma pré-compreensão do 
instrumento processual do que à própria decisão do constituinte de lhe atribuir a 
competência para dirimir a controvérsia constitucional. ” 48 

 

Há, portanto, um meio disponível para a Suprema Corte para enfrentar o problema da 

falta de confiabilidade nas prognoses apresentadas até o presente momento no julgamento 

conjunto da ADPF n° 165 e dos RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212. Apesar 

de interessante, o mecanismo de designação de uma comissão de peritos não foi, pelo menos 

até este momento, utilizado pelo STF.  

Justamente por se tratar de mecanismo ainda não estreado pela Suprema Corte, é que 

sua utilização desperta algumas dúvidas. Ao sugerir tal mecanismo, o professor Fernando 

Leal49 aponta alguns desafios operacionais para a designação de uma comissão de peritos. 

Propõe quatro perguntas que buscam, uma vez respondidas, tornar possível a utilização desse 

mecanismo: Ela (a comissão de peritos) ainda pode ser convocada? Como será composta? 

Quantos a integrarão? Como os peritos devem decidir: por agregação de manifestações 

individuais ou por uma única manifestação conjunta? Caberá impugnação do resultado? 

No âmbito das ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o 

mecanismo da comissão de peritos pode ser um instrumento de racionalização das decisões 

proferidas pelo STF no contexto de pouca confiabilidade nas prognoses apresentadas. Porém, 

é necessário oferecer respostas às questões apontadas. A partir de agora, buscar-se-á ofertar 

soluções para as questões colocadas. 

                                                 
48 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e 
prognoses legislativos pelo órgão judicial. Revista Jurídica Virtual , p. 3, v. 2, n. 8, jan. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_08/cont_constitucionalidade.htm>. Acesso em: 21 out. 2016. 
 
49 LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. 2016. Disponível em: 
<http://jota.info/colunas/supra/os-impactos-dos-planos-economicos-e-encruzilhada-supremo-15082016>. Acesso 
em: 26/08/2016. 
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Ao prever a possibilidade de convocação da comissão de peritos, o art. 6° da lei 

9.882/99 prevê, como condição para a convocação da comissão, a prévia apreciação do 

pedido de liminar, o que já se deu. Fora esta, não há outra condição imposta por lei, ou pelo 

regimento interno do STF, para a convocação da comissão prevista no art. 6°, § 1° da referida 

lei. Cabe ressaltar que, apesar do julgamento ter sido iniciado em 2013, somente foi proferida 

a leitura dos relatórios e em seguida ocorreram as sustentações orais dos amicus curiae 

inscritos. Não foi, portanto, proferido nenhum voto até o presente momento. São por estas 

razões, sustenta-se que a resposta para a primeira pergunta é positiva: sim, a comissão ainda 

pode ser convocada. 

No tocante à composição e ao tamanho da comissão, sustenta-se que esta deverá ser 

composta por pessoas com experiência e autoridade na matéria, a serem designadas pela 

Suprema Corte. O trabalho e o funcionamento de comissões periciais não são novidades no 

nosso ordenamento jurídico; pelo contrário, são já bastante conhecidos no âmbito do Direito 

Civil e Penal. Por esta razão, advoga-se que uma aplicação análoga, de forma a preservar as 

funções e deveres dos peritos previstos nos artigos 156, 157 e 158 do Código de Processo 

Civil, seria uma solução possível. A aplicação análoga, naquilo que for compatível, dos 

princípios e institutos do Direito processual civil poderia guiar a designação da comissão de 

peritos.  

Sob essa lógica, a nomeação e escolha dos peritos seria feita pelo juízo, assim como 

no processo civil. Caberia, portanto, à Suprema Corte designar e nomear uma comissão 

composta por pessoas com experiência e autoridade na matéria. A contribuição experts para a 

solução de casos de análise abstrata de constitucionalidade não é nova, já ocorre no âmbito 

das audiências públicas. Mendes (2011) destaca que a primeira delas ocorreu em 20 de abril 

de 2007 (ADI 3.510, Relator Ministro Carlos Britto), e, no entanto, até a publicação da 

Emenda Regimental n. 29, que disciplinou as regras básicas para os procedimentos de 

audiência pública no âmbito do STF, tais regras eram anteriormente estabelecidas pelo 

próprio relator do processo. 

Percebe-se que no caso das audiências públicas, a falta de regulamentação para sua 

convocação foi superada por iniciativa dos respectivos ministros relatores. O mesmo poderia 

ser feito no âmbito das comissões de perito. Seguindo essa lógica, sugere-se a possibilidade 

de adoção das regras de convocação e procedimentos da comissão de peritos, assim como o 

número de integrantes poderiam ficar sob responsabilidade do ministro relator, à luz do 

ocorrido no âmbito das audiências públicas. É bastante difícil, e seria muita pretensão, sugerir 
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um número exato, no entanto, acredita-se que um número ímpar tornaria menos provável o 

surgimento de impasses, nesse sentido poderia ser mais recomendável.  

É razoável crer que uma única manifestação conjunta fortaleceria o parecer da 

comissão. Afinal, já teriam sido trazidos aos autos várias manifestações individuais de 

economistas extremamente renomados e reconhecidos. O tribunal já dispõe, portanto, de um 

grande número de manifestações individuais a respeito dos possíveis impactos econômicos. O 

que a comissão de peritos teria a oferecer para a solução do impasse, seria justamente a 

opinião comum de um grupo de experts a respeito das prognoses apresentadas, por esta razão 

uma manifestação conjunta seria mais adequada ao caso.  

De acordo com a lógica proposta, o parecer produzido pela comissão teria por objetivo 

auxiliar a formação do convencimento, não sendo vinculante. Deve-se também notar que 

todos que figuram como amicus curiae tiveram a oportunidade de apresentar estudos e 

pareceres sobre a questão, tendo sido, portando, a eles, garantido ampla oportunidade de 

apresentar estudos, laudos e pareceres. É sabido que no âmbito do controle concentrado de 

constitucionalidade não existem partes processuais. Ademais, é interessante observar que não 

existe a possibilidade de impugnação dos resultados e estudos apresentados no âmbito das 

audiências públicas.  

Sim, são mecanismos diversos. Mas como aponta o Min. Gilmar Mendes, ambos 

foram criados com um propósito similar, a partir da: 

 

“[...] constatação de que, no processo de controle de constitucionalidade, se faz, 
necessária e inevitavelmente, a verificação de fatos e prognoses legislativos, surge a 
necessidade de adoção de um modelo procedimental que outorgue ao Tribunal as 
condições necessárias para proceder a essa aferição. ”50 

 

São institutos que diferem na forma, mas obedecem a um mesmo propósito. Como 

bem apontado pelo Min. Gilmar Mendes, ambos buscam propiciar ao juízo os meios 

adequados para proceder à aferição dos fatos de forma sólida e eficaz. A possibilidade de 

impugnação do resultado poderia prejudicar o próprio objetivo do instituto. Isso porque a 

eficácia da aferição poderá ficar comprometida, já que qualquer divergência poderá ser 

utilizada para questionar o parecer da comissão. Inobstante, a impugnação é um mecanismo 

típico do Direito Processual, aplicado tipicamente aos processos subjetivos, onde o objetivo 

processual é a solução da lide. Como aponta Mendes (2011), no âmbito de arguição de 
                                                 
50 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.200. 
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descumprimento de preceito fundamental, o objetivo do processo é solver controvérsias a 

respeito da constitucionalidade do direito questionado. Nesse sentido, sustenta-se que não 

caberia a impugnação do parecer a ser produzido pela comissão de peritos. 

No âmbito da ADPF n° 165, o mecanismo da comissão de peritos pode ser um valioso 

instrumento para de racionalização da decisão que será proferida pelo STF. As questões 

levantadas pelo professor Fernando Leal em seu artigo são complexas e não possuem, pelo 

menos até o momento, respostas definitivas. Ao sugerir possíveis saídas à essas questões, este 

estudo busca, tão somente, oferecer critérios ou linhas de raciocínio possíveis que possam 

auxiliar o debate e, se possível, contribuir com soluções para o impasse colocado, até o 

momento, no julgamento da ADPF n° 165.  

 

7. CONCLUSÕES 

 

Inicialmente, este trabalho apontou para a importância da análise consequencialista no 

âmbito das decisões judiciais, e de maneira mais específica nos julgamentos realizados pelo 

Supremo Tribunal Federal. A análise das consequências e sua respectiva ponderação é hoje 

um elemento fundamental para a racionalização e legitimação das decisões tomadas pelo 

judiciário. 

A partir desta compreensão, buscou-se demonstrar a imprescindível utilização da 

análise consequencialista no caso dos planos econômicos que estão pendentes de decisão 

definitiva por parte da Suprema Corte, uma vez que o julgamento conjunto da ADPF n°165 e 

dos RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212 se encontra interrompido. 

Foi com esse objetivo, de apontar para a imprescindibilidade de uma análise 

consequencialista segura e eficaz no julgamento em tela, que se procurou indicar os fatos que 

ensejaram o surgimento da controvérsia jurídica que sustenta a discussão travada até o 

momento. Para tanto, foi necessário esboçar o histórico de implementação dos respectivos 

planos econômicos e as controvérsias jurídicas que acompanharam suas implementações. 

Em seguida, demonstrou-se por meio dos estudos dos autos, da análise dos 

argumentos, pareceres e laudos periciais apresentados, o problema fundamental da falta de 

confiabilidade nas prognoses apresentadas até o presente momento.  

Advertiu-se para o fato de que a falta de confiabilidade nas prognoses constitui um 

problema extremamente relevante no caso do julgamento conjunto da ADPF n°165 e dos RE 

626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, uma vez que este problema não permite que 
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os ministros da Suprema Corte tenham parâmetros minimamente confiáveis e sólidos para 

uma análise consequencialista racional e eficaz.  

Ao se apontar para a relevância da matéria em discussão no respectivo julgamento, e 

compreender a relevância do problema de falta de confiabilidade nas prognoses para a decisão 

do caso, procurou-se indicar que, em última instância, a falta de prognoses confiáveis poderá 

afetar em muito a qualidade da decisão a ser proferida. 

Por fim, buscou-se apontar um caminho possível para a superação do problema 

fundamental de da falta de confiabilidade nas prognoses no julgamento da ADPF n°165 e dos 

RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212.  

Para tanto, se pretendeu demonstrar que, diante do impasse retratado, a utilização do 

instituto previsto no art. 6°, § 1° da lei 9.882/99, qual seja, a designação de uma comissão de 

peritos para a produção de um laudo capaz de superar as divergências técnicas, ainda que uma 

solução nova e inédita, é sim uma ferramenta processual segura que está à disposição da 

Suprema Corte. Em seguida, buscou-se oferecer respostas às questões levantadas pelo 

professor Fernando Leal51, com o objetivo de sugerir parâmetros claros para a implementação 

da comissão de peritos no âmbito da ADPF n°165. 

Nesse sentido, conclui-se que para a superação do problema fundamental de falta de 

confiabilidade nas prognoses, qualquer que seja a decisão que vier a ser proferida pelo 

Supremo tribunal Federal no julgamento dos respectivos planos econômicos, é imprescindível 

que a decisão se assente em bases objetivas de modo que possa ser devidamente 

compreendida e absorvida por seus destinatários.  

Vale lembrar que, neste caso, os destinatários da decisão que será proferida não serão 

somente os poupadores, os bancos, o mercado ou o sistema financeiro nacional, mas sim toda 

a nação. Valioso é o ensinamento trazido pelo professor Joaquim Falcão (FALCÃO, 2015, 

p.86) “Toda decisão judicial traz consequências para além das partes. É uma inevitabilidade. 

Aclará-las é uma responsabilidade do juiz e atinge a legitimação do próprio tribunal”. 

É nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal deve assumir a sua responsabilidade 

de proferir sua decisão, no julgamento dos planos econômicos, com o respaldo das prognoses 

mais confiáveis e seguras possíveis. Isso legitimará a decisão, seja ela qual for, e também a 

Suprema Corte. 

                                                 
51 LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. 2016. Disponível em: 
<http://jota.info/colunas/supra/os-impactos-dos-planos-economicos-e-encruzilhada-supremo-15082016>. Acesso 
em: 26/08/2016. 
 



39 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARGUELHES, Diego Werneck. Argumentos consequencialistas e Estado de direito: 
subsídios para uma compatibilização. In: XIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
2005, Fortaleza. Disponível em: < www.compedi.org.br >. Acesso em: 14 out. 2016. 

 
ARGUELES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz. Planos econômicos: um falso impasse. 
JOTA , 2015. Disponível em: < http://jota.info/colunas/supra/planos-economicos-um-falso-
impasse-03092015 >. Acesso em: 18 out. 2016. 
 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 165. Petição Inicial. Disponível para consulta em 
www.stf.jus.br 
 
CANÁRIO, Pedro. Impacto de planos econômicos será de R$ 6 bilhões, e não R$ 150 bi, 
diz advogado. 2016. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-ago-12/impacto-
planos-economicos-bilhoes-advogado>. Acesso em 19/08/2016. 
 
CARNEIRO, Luiz. Planos Econômicos e Poupança: STF confirma julgamento definitivo 
dia 27. 2013. Disponível em <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/11/22/planos-
economicos-e-poupanca-stf-confirma-julgamento-definitivo-no-dia-27/>. Acesso em 
12/10/2016. 
 
LODE, Eric. Slippery Slope Arguments and Legal Reasoning. California Law Review, 
Berkeley, v.87, p.1469-1544, dez. 1999. Disponível em: 
<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol87/iss6/3>. 
 
FALCÃO, Joaquim. O Supremo. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015. 
 
FARNSWORTH, Ward. The Legal Analyst: a toolkit for thinking about the law. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2007. 
 
JULGADO da Suprema Corte Americana - Bush v. Gore 531 U.S. 98 (2000). 
 
LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. 
2016. Disponível em: <http://jota.info/colunas/supra/os-impactos-dos-planos-economicos-e-
encruzilhada-supremo-15082016>. Acesso em: 26/08/2016. 
 
MACCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
 
MAGRO, Maíra. Decisão pró-poupadores reduziria crédito em R$ 1 trilhão, diz BC. 
2013. Disponível em <http://www.valor.com.br/financas/3348650/decisao-pro-poupadores-
reduziria-credito-em-r-1-trilhao-diz-bc>. Acesso em 19/08/2016. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 



40 

 

 
MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e 
revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial. Revista Jurídica Virtual , v. 2, 
n. 8, jan. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_08/cont_constitucionalidade.htm>. Acesso 
em: 21 out. 2016. 
 
 
_______. Controle de constitucionalidade: uma análise das leis 9868/99 e 9882/99. Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, Centro de Atualização Jurídica, n. 11, fev. 2002. 
 
OLIVEIRA, Fernando Antonio. Planos Econômicos: A ADPF no STF, dos expurgos 
inflacionários, spread bancário e a violação do estatuto do idoso. 2014. ed. 102. 
Disponível em <http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-leis 
jurisprudencia/102/artigo330393-2.asp>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 
 
OLIVEIRA, Mariana. PGR reduz em 420 Bi estimativa de lucro de bandos durante 
planos. 2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/pgr-reduz-em-r-
420-bi-estimativa-de-lucro-de-bancos-com-planos.html>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 
 
PASCAL, Blaise. Pensamentos (Pensées). In: Milliet, Sérgio (trad. e org.) & Des Granges, 
Ch. M. (introdução e notas) Rio de Janeiro : Tecnoprint Gráfica S.A. 1966. 
 
PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e Consequência no Brasil: 
em busca de um discurso sobre o método. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 262, p. 95-144, mai. 2013. 

 
ROVER, Tadeu. PGR entregará até segunda-feira novo cálculo sobre planos econômicos. 
2014. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-jul-18/pgr-entregara-segunda-feira-
calculo-planos-economicos>. Acesso em 19 de Agosto de 2016. 
 
SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo Jurídico, Racionalidade Decisória e 
Malandragem. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 130-158, dez. 
2014. 
 
SCHUARTZ, Luis Fernando. Norma, Contingência e Racionalidade: estudos preparatórios 
para uma teoria da decisão jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
 
SUNSTEIN, Cass R. One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court. 
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2001. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão denegatória da liminar na ADPF n° 165, § 
4º, após o Relatório – págs. 1330 a 1333 dos autos da ADPF n° 165. Disponível em: 
<www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
 
VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In Revista Direito GV, São Paulo, Número 8. 
2008. 
 



41 

 

WALTON, Douglas. Historical Origins of Argumentum ad Consequentiam. Argumentation, 
Winnipeg, Manitoba, v.13, p. 251-264, 1999. 
 
WALTON, Douglas. Slippery Slope Arguments. Oxford: Oxford University Press, 1992. 
 
_______. Die Hoffnung auf radikale Demokratie: Fragen an die Theorie des kommunikativen 
Handelns, Peter Lang, 2001, caps. IV e VI 
 
_______. Notícias STF. Da tribuna, advogado defende poupadores em processo sobre planos 
econômicos. Publicado em: 27 nov. 2013. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/>. 
Acesso em: 19 ago. 2016. 
 
_______. Regimento Interno: [atualizado até julho de 2016] – consolidado e atualizado até 
maio de 2002 por Eugênia Vitória Ribas. Brasília: STF, 2016.  
 

 
 

 



42 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

• Anexo 1 – Economic Opinion Eric S. Maskin 
 

• Anexo 2 -  Relatório Credit Suisse 
 

• Anexo 3 -  Petição Idec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

ANEXO 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

ANEXO 3 

  

 


