
 
 
 

DIEESE – Subseção APCEF/SP 
Informe semanal – nº 129 – 4 de agosto de 2017.  
 
FUNCEF: Resultados de 2016 inferiores à meta 
A FUNCEF divulgou, na tarde de 4 de agosto, resultados dos planos de benefícios. O que mais se 
aproximou da taxa mínima atuarial foi o Novo Plano, com rentabilidade de 12,37% ante meta de 
12,58%. Os demais ficaram muito abaixo do esperado. De toda forma, a FUNCEF, em comunicado aos 
participantes, comemora o resultado que, segundo ela, foi alcançado “apesar do cenário recessivo”.   
 
Tabela 1 – rentabilidade dos planos FUNCEF em 2016 
taxa mínima atuarial Juros 2016 INPC taxa mínima (*) Rentabilidade

REG/REPLAN Saldado 5,63% 12,58% 4,67%

REG/REPLAN Não Saldado 5,67% 12,62% 5,87%

REB 5,54% 12,48% 9,54%

Novo Plano 5,63% 12,58% 12,37%

Novo Plano - Ex-PMPP 5,54% 12,48% 9,54%

Fonte: FUNCEF
(*): meta que deveria ser alcançada: resultado de juros 2016 x INPC

6,58%

 
 
Contencioso 
O passivo trabalhista que a Caixa divide com seus empregados e ex-empregados, por meio dos 
planos de previdência, se elevou de 2015 a 2016 em 21,6%, isto é, mais R$ 430 milhões. Os valores 
representam demandas dos trabalhadores contra a empregadora. A maior parte das ações se refere 
a função de confiança e CTVA. Diferentemente de ativos de investimentos que podem se 
desvalorizar, mas, também, se valorizar, a saída de recursos por condenação judicial sem a 
integralização de reserva é perda sem retorno. 
 
Tabela 2 – Exigível contingencial (contencioso) dos planos FUNCEF – 2015 e 2016

valores da tabela expressos em mil R$
contingencial 

dezembro de 2015
(perda provável)

contingencial 
dezembro de 2016
(perda provável)

diferença
(2015-2016)

variação 
(2015-2016)

REG/REPLAN Saldado 1.495.976R$            1.842.204R$             346.228R$       23,14%

REG/REPLAN Não Saldado 419.214R$                479.719R$                60.505R$         14,43%

REB 50.766R$                  53.489R$                   2.723R$            5,36%

Novo Plano 24.231R$                  45.264R$                   21.033R$         86,80%

total FUNCEF exclusivamente planos (*) 1.990.187R$            2.420.676R$             430.489R$       21,63%# IV/0!
Fonte: FUNCEF - Demonstrações contábeis dezembro de 2016
Elaboração: DIEESE - Subseção APCEF/SP
(*) Não incluído contingencial do Plano Geral de Administração(PGA), que se refere à pessoa jurídica FUNCEF, 
sem relação com os planos  



 
 
 

Déficits 
O REG/REPLAN Saldado acumula déficit, além do limite de solvência, de R$ 5,427 bilhões. O 
REG/REPLAN Não Saldado, R$ 1,214 bilhão. Esses valores deverão ser objeto de equacionamento, o 
que representará nova contribuição extraordinária aos respectivos participantes. O novo 
equacionamento deverá ser definido até dezembro de 2017, com implantação em 2018, e a 
contribuição extraordinária se junta (e não elimina) aquelas anteriormente definidas. Novo Plano e 
REB não terão contribuições extras.  O Novo Plano PMPP é de responsabilidade da patrocinadora. 
 
Tabela 3 – déficits e valores e a serem equacionados 

Plano (valores em mil R$)
Déficit 

acumulado
ajuste de 

precificação (1)
Equilíbrio 

técnico
Montante a ser 
equacionado (2)

REG/REPLAN Saldado (10.388.137) 1.367.921 (9.020.216) (5.427.422)
REG/REPLAN Não Saldado (1.908.036) 131.886 (1.776.150) (1.214.792)
Novo Plano (121.922) 121.131 (791) 0
Novo Plano - PMPP (43.506) 3.293 (40.213) (36.534)
REB (16.686) 33.824 17.138 0
totais (12.478.287) 1.658.055 (10.820.232) (6.678.748)

Fonte: FUNCEF
Nota (1): Resolução CNPC 16/2014, que ajusta valor presente de títulos públicos 
contabilizados na rubrica "mantidos até o vencimento"
Nota (2): Valores que superam a chamada linha de solvência, calculada conforme 
Resolução CNPC 22/2015. Esses valores devem ser equacionados, com porcentuais a  
serem aprovados até dezembro de 2017 e cobranaça iniciada em 2018. 

 
 
 
 
 


