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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CADERNETA DE 
POUPANÇA.  EXPURGO  INFLACIONÁRIOS.  PRELIMINAR. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  VALORES  TRANSFERIDOS  AO 
BACEN.  INOCORRÊNCIA.  PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL.  ART.  178,  §10,  inc.  III,  CC  1916. 
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REJEIÇÃO. 
MÉRITO. PLANOS COLLOR I E II. ÍNDICE DIVERSO DO IPC. 
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO 
ART. 557, CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

Pertence ao banco depositário, exclusivamente, a legitimidade passiva ad 
causam  para  as  ações  que  objetivam  a  atualização  das  cadernetas  de 
poupança pelos índices inflacionários expurgados pelos Planos Collor I e 
II.

“Quem deve figurar no pólo passivo da demanda na qual se pleiteiam 
diferenças  de  correção  monetária,  em  caderneta  de  poupança,  é  a 
instituição bancária, depositária dos recursos.”  

A  prescrição  é  vintenária  nas  ações  que  pleiteiam  os  expurgos 
inflacionários  das  cadernetas  de  poupança,  pois  têm  como  objeto  a 
discussão do próprio crédito, e não de seus acessórios.

O STJ firmou jurisprudência no sentido de aplicar, aos saldos de 
depósitos em cadernetas de poupança com aniversário na primeira 
quinzena dos meses  de março a  maio de  1990 e  de fevereiro   e 
março de 1991, o IPC de 84,32%; 44,80%; 7,87% e 21,87%; 11,79%, 
apurado  nos  respectivos  períodos.  As  diferenças  deverão  ser 
atualizadas  pelos  mesmos  índices  aplicáveis  às  cadernetas  de 



poupança.  Então,  com  base  nestes  referenciais  incidirão  os 
pagamentos das diferenças a título do expurgo inflacionário sobre 
os saldos existentes nas cadernetas de poupança.

-  Prescreve  o  art.  557,  caput,  do  CPC  que  o  Relator  negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, em 
confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou 
de Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja julgado no 
colegiado.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  do  Brasil  contra 
sentença  (fls.  94/106),  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Campina Grande, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por  Rejane Maria de Sousa 
Cartaxo em desfavor do apelante. 

A  sentença  guerreada  julgou  procedente  o  pedido  veiculado  na 
inicial, condenando o Banco apelante a aplicar os índices de 84,32%; 44,80%; 7,87% (de 
março a maio de 1990) e 21,87 e 11,79% (fevereiro e março de 1991).

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  das  despesas  processuais  e 
honorários  advocatícios  arbitrados  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  débito 
apurado em liquidação de sentença, com base no art. 20, § 3º, do CPC.

Em  suas  razões,  o  apelante  alega,  em prejudicial  de  mérito,  que 
houve a prescrição incidente sobre o caso, vez que a demanda foi proposta após o prazo 
quinquenal previsto no art. 178, § 10, III do CC de 1916.

Adiante, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar na 
demanda, bem como discorre acerca do princípio da legalidade. 

No  mérito,  afirma  que  obedeceu  as  normas  legislativa  que 
regulamentava a correção monetária e rendimentos aplicáveis aos depósitos em caderneta 
de poupança vigentes à época.

Aduz, ainda, a inexistência de direito adquirido e, que as alterações 
ocorridas quanto ao critério de remuneração das contas poupança foram introduzidas por 
normas de ordem pública de aplicabilidade imediata, de competência da União Federal.

Sem contrarrazões. (Certidão fl. 136)

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela 
rejeição  das  preliminares  e  prejudicial  e,  no  mérito,  prosseguimento  do  recurso  (fls. 
141/144). 



É o relatório. Decido.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ab  initio, destaca-se,  de  logo,  que  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva ad causam verberada pelo banco não merece prosperar, pois o Superior Tribunal 
de Justiça  já  firmou orientação no sentido de que o banco depositário é  parte  passiva 
legítima para responder à ação que objetiva atualização monetária de valor em caderneta 
de poupança, ainda mais, quando os valores não foram repassados ao BACEN, in verbis:

CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 1987) 
E  PLANO  VERÃO  (JANEIRO  DE  1989).  BANCO  DEPOSITANTE. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRESCRIÇÃO.  VINTENÁRIA. 
CORREÇÃO. DEFERIMENTO.
1 - Quem deve figurar no polo passivo de demanda onde se pede 
diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, nos 
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição bancária 
onde depositado o montante objeto da demanda. […]1

ADMINISTRATIVO  -  ATIVOS  RETIDOS  -  PLANO  COLLOR  - 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  RELATIVA  AO  MÊS  DE  MARÇO  - 
LEGITIMIDADE  DO  BACEN  APENAS  A  PARTIR  DA  EFETIVA 
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS. (…) 3. Em resumo, 
o BANCO CENTRAL deve figurar como responsável, tão-somente, pela 
correção  monetária  dos  cruzados  novos  bloqueados  que  lhe  foram 
efetivamente  transferidos.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com 
efeitos infringentes, para dar provimento aos embargos de divergência.2

Por tais razões, rejeito a preliminar aventada.

Da prescrição:

Alega o apelante, que o prazo prescricional para a ação em tela é de 
05 (cinco) anos e não de 20 (vinte) anos como entendeu o magistrado de primeiro grau.

A pretensão  autoral  diz  respeito  à  cobrança  de  valores  incidentes 
sobre saldos de caderneta poupança, tratando-se, portanto, de ação de natureza pessoal, 
submetida ao prazo prescricional geral do art. 177, caput, do Código Civil de 1916, vigente 
à época dos fatos. 

Além do mais, a correção monetária constitui o próprio crédito e não 

1 RESP N. 707.151-SP, 4ª TURMA, REL. MIN. FERNANDO GONÇALVES, JULGADO EM 17.05.2005, DJU 01.08.2005, P. 471
2 STJ - EDcl nos EAg 771.148/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 10.12.2007 p. 282.



tem natureza de verba acessória, porquanto se destina tão somente a recompor o poder de 
compra da moeda. 

Destarte, o prazo prescricional a ser aplicado no caso presente é o de 
20 (vinte) anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. 

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 1987) 
E  PLANO  VERÃO  (JANEIRO  DE  1989).  BANCO  DEPOSITANTE. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRESCRIÇÃO.  VINTENÁRIA. 
CORREÇÃO. DEFERIMENTO.
1  -  Quem  deve  figurar  no  polo  passivo  de  demanda  onde  se  pede 
diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, nos meses 
de  junho  de  1987  e  janeiro  de  1989,  é  a  instituição  bancária  onde 
depositado o montante objeto da demanda.
2  -  Os  juros  remuneratórios  de  conta  de  poupança,  incidentes 
mensalmente  e  capitalizados,  agregam-se  ao  capital,  assim  como  a 
correção  monetária,  perdendo,  pois,  a  natureza  de  acessórios,  fazendo 
concluir,  em  consequência,  que  a  prescrição  não  é  a  de  cinco  anos, 
prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a 
vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma.
3 - Nos termos do entendimento dominante nesta Corte são devidos, na 
correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26,06%) e o 
IPC de janeiro de 1989 (42,72%).
4 - Recurso especial não conhecido”3.

Portanto,  observada a determinação do artigo 2.028 do Código Civil 
de 2002, infere-se que à contenda em apreço se aplica a prescrição vintenária, do Código 
Civil de 1916.

Ante o exposto, fica rejeitada a prejudicial de mérito. 

No mérito da apelação há discussão acerca das normas de direito 
econômico  que  são  de  ordem  pública  e  tem  aplicabilidade  imediata,  que  não  houve 
violação a ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido.

No que  toca  à  alegação  do  banco  de  ter  apenas  cumprido  o  que 
determinava a legislação vigente à época, entendo que não merece guarida. Apesar de o 
contrato ser regulamentado pelo Banco Central, cada instituição financeira é responsável 
por eventual índice aplicado incorretamente em determinado mês. 

A correção monetária é mecanismo econômico que busca impedir os 
perversos efeitos da inflação,  devolvendo o valor  real  à  moeda,  sendo,  portanto,  mera 
atualização, aplicável em qualquer circunstância. 

3 REsp 707.151/SP, Rel. Ministro  Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 17.05.2005, DJ 01.08.2005, p. 471



A atualização  monetária  não  constitui  um  plus,  mas  apenas  visa 
preservar  o  efetivo  poder  aquisitivo  do  dinheiro,  impondo-se  assim  que  a  correção 
aplicada seja plena, guardando estrita correspondência com a inflação apurada, nem mais, 
nem menos. 

A  caderneta  de  poupança  é  um  contrato  de  depósito  de  trato 
sucessivo, na qual a instituição financeira é obrigada a creditar ao titular da conta, a cada 
mês, os juros e a correção monetária, em conformidade com as regras vigentes no primeiro 
dia do aniversário da conta. 

Assim, não há que se falar em ausência de direito adquirido, bem 
como  não  pode  prevalecer  a  afirmação  esposada  pelo  apelante  de  que  os  apelados 
possuíam apenas expectativa de direito, passível de alteração pelo Banco Central, que é 
quem determina os índices de correção monetária das contas de poupança. 

Isso porque, durante a vigência do contrato, as partes não podem ser 
surpreendidas  com  alterações,  ainda  que  legislativas,  prejudiciais  à  expectativa  que 
possuíam quando da contratação. Assim, em sendo o contrato de caderneta de poupança 
renovado a cada mês, no curso de tal período, não pode ocorrer modificação unilateral das 
normas aplicáveis ao ajuste, que passarão a incidir apenas para o período seguinte. 

Desse  modo,  entende-se  que  o  banco  apelante  deve  proceder  à 
correção dos saldos das cadernetas de poupança utilizando-se de índices de correção que 
reflitam a efetiva desvalorização monetária, incluindo-se aí os expurgos inflacionários. 

Dos Planos Collor I e II:

Quanto aos valores depositados no período em que estava vigente o 
Plano Collor  I  e  II,  é  pacífico  o entendimento de  que são devidos  os  percentuais  dos 
expurgos inflacionários dos referidos Planos Governamentais, observando-se as variações 
fixadas na decisão guerreada de primeiro grau.

Eis  que,  a  correção  monetária  dos  depósitos  em  caderneta  de 
poupança, até 15 de março de 1990, era regida pela Lei nº 7.730/89, que determinava a 
incidência do IPC, naquele período aquisitivo mensal e até o crédito subsequente, o qual 
atingiu 84,32%.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS 
BLOQUEADOS. LEI Nº 8.024/90. MARÇO DE 1990. CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  ILEGITIMIDADE  DO BACEN.  QUESTÃO NÃO 
VENTILADA NO APELO RARO.
…



2. O índice de correção monetária aplicável para o mês de março de 
1990 nos depositados em conta poupança é o Índice de Preços ao 
Consumidor-IPC no percentual de 84,32%. 
3. Agravo regimental improvido.

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  AGRAVO 
REGIMENTAL  –  CADERNETA  DE  POUPANÇA  –  PLANOS 
BRESSER, VERÃO E COLLOR – CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Decisão que, equivocadamente, deixou de manifestar-se sobre a 
correção monetária dos Planos Bresser e Verão. 
2.  A  correção  monetária  das  contas  de  poupança  nos  meses  de 
junho/87 e janeiro/89, segundo jurisprudência do STJ, obedecem ao 
IPC, sendo responsável pelo pagamento o banco depositário.
3. As cadernetas de poupança com datas de aniversário na primeira 
quinzena  de  março/90  foram  corrigidas  pelas  instituições 
financeiras,  nesse  mês,  pelo  IPC  de  fevereiro/90  (72,78%),  e  em 
abril/90, simultaneamente à conversão e a transferência, consoante 
a Lei n. 8.024/90, pelo IPC de março/90 (84,32%);

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CADERNETA  DE  POUPANÇA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA.  ÍNDICE.  IPC.  1.  Consoante entendimento 
firme do STJ,  nos meses de março,  abril  e  maio de 1990 e no mês de 
fevereiro  de  1991,  é  aplicável  o  IPC  como  índice  de  atualização  dos 
débitos  judiciais  decorrentes  de  diferenças  da  correção  monetária  dos 
saldos das cadernetas de poupança. 2. Embargos declaratórios acolhidos, 
sem atribuir-lhes efeitos modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPC NO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 1991 NO PERCENTUAL DE 21,87%. 
1. A correção monetária para o mês de fevereiro/91 far-se-á com base no 
índice de 21,87% - referente ao IPC fevereiro/91 - adotado para o INPC 
daquele mês. Precedentes. 
2. Embargos acolhidos4. 

Nessa esteira, baseando-se no entendimento jurisprudencial alhures 
explicitado, o pagamento das diferenças a título do expurgo inflacionário incidirá sobre os 
saldos existentes nas cadernetas de poupança em favor da autora, ora apelada, como bem 
consignou o juízo a quo.

Isto  posto,  considerando  que  a  matéria  não  comporta  maiores 
discussões e que já se encontra sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, o feito comporta julgamento monocrático.

O art. 557, caput, do CPC orienta que o Relator negará seguimento a 
recurso  manifestamente  inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com  jurisprudência 
4 EDcl no Resp 731048/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 05.10.2006, p. 292



dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja 
julgado no colegiado.

Ante  o  exposto,  rejeito  as  preliminares  arguidas  e,  no  mérito, 
NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a decisão vergastada em todos 
os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


