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Planos da FUNCEF: julho de 2017 
Balanços dos planos divulgados em setembro, base contábil julho de 2017, indicam rentabilidade 
acima da meta. Segundo a FUNCEF, os resultados positivos se devem, especialmente, à valorização 
de ativos de renda variável a mercado, mais 12,32%, e a fundos de investimentos e participações 
(FIP), com variação de 9,60% no ano.  
 
Tabela 1 – Taxa mínima atuarial e rentabilidade dos planos FUNCEF – julho de 2017 

INPC TMA (2)

meta para o 
ano de 2017

período 
jan/jul 2017

acumulado
jan/jul 2017

período 
jan/jul 2017

REG/REPLAN Saldado 5,51% 3,18% 4,51% 4,62%

REG/REPLAN Não Saldado 5,56% 3,21% 4,54% 5,00%

REB 5,41% 3,12% 4,46% 6,42%

Novo Plano 5,51% 3,18% 4,51% 6,62%

(1) Igual a 7/12 avos da taxa anual
(2) Taxa Mínima Atuarial - valorização a ser alcançada, resultado de taxa de juros x INPC

taxa de juros (1)

Plano Rentabilidade

1,30%

 
 
Déficit se eleva em R$ 672 milhões 
Rentabilidade maior não significa redução de déficit.  Crescimento do passivo, que é o compromisso 
dos planos com seus participantes, e a atualização atuarial da parcela de déficit não equacionada 
pesam negativamente. Até julho, são outros R$ 672,2 milhões que, somados aos R$ 12,4 bilhões de 
2016, totalizam déficit de R$ 13,1 bilhões no consolidado. 
 
Tabela 2 – déficit acumulado até julho de 2017 – planos FUNCEF – Em milhares de R$ 

déficit por plano
Acumulado 2016

(a)
2017 (até julho)

(b)
acumulado 

(a+b)

REG/REPLAN Saldado (10.388.137) (637.722) (11.025.859)

REG/REPLAN Não Saldado (1.908.036) (39.991) (1.948.028)

REB (16.686) (2.218) (18.904)

Novo Plano (121.922) 9.971 (111.950)

Novo Plano PMPP (*) (43.506) (2.752) (46.257)

Total (12.478.287) (672.712) (13.150.998)

Fonte: FUNCEF

(*) Grupo de aposentados com pagamentos de responsabilidade da Caixa
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo

 



 
 
 

Contencioso passa dos R$ 2,5 bilhões 
O contencioso para perda provável (condenações dadas como certas) ultrapassou os R$ 2,5 bilhões 
em julho de 2017. A perda possível, montante mencionado no balanço, mas sem provisão contábil, 
passa dos R$ 15,3 bilhões. Neste grupo estão as ações com chance de condenação de até 50%.  
Mais de 90% do total contabilizado se relaciona a demanda do trabalhador contra a Caixa, com 
impacto no valor do benefício. A FUNCEF já citou, em nota, que “toda vez que é acionada na Justiça 
quem acaba arcando com o ônus são todos os participantes”. Para a direção da FUNCEF, apelar para 
que aquele com direito desrespeitado deixe de reivindicá-lo é mais simples que incomodar a 
patrocinadora que impôs o desrespeito e dá causa ao aprofundamento do déficit.  
 
Tabela 3 – Contencioso perda provável e perda possível Planos da FUNCEF – julho de 2017 – Em 
milhares de R$ 
Perda provável
(em mil R$)

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

REB Novo Plano Consolidado

Previdencial 1.849.586 485.331 59.603 21.511 2.416.031
Investimentos 146.672 15.701 2.065 1.847 166.285
Administrativo (FUNCEF) - - - - 9.258
Total 1.996.258 501.032 61.668 23.358 2.591.574

Perda possível
(em mil R$)

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

REB Novo Plano Consolidado

Previdencial 12.109.299 1.666.021 751.041 20.923 14.547.284
Investimentos 678.868 77.427 14.838 32.476 803.610
Administrativo (FUNCEF) - - - - 1.383
Total 12.788.167 1.743.448 765.879 53.399 15.352.277

Fonte: FUNCEF
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
 
 


