
 
 
 

DIEESE – Subseção APCEF/SP 
Informe semanal – nº 153 – 9 de fevereiro de 2018.  
 
Equacionamento REG/REPLAN Não Saldado base 2015: A Caixa pagará menos  
Déficit em previdência complementar se caracteriza quando montante da reserva – total em ações, 
imóveis, títulos e outros bens -  é inferior ao dos benefícios devidos, considerados, para tanto, 
pagamentos de agora até o último benefício do último participante, em valor presente. Com déficit, 
participantes e patrocinadora são chamados ao equacionamento, aqui sinônimo de contribuições 
extraordinárias. No REG/REPLAN Não Saldado, a contribuição adicional definida pela FUNCEF, que 
deveria ser paritária, não é: a Caixa é privilegiada e a maior parte da conta ficará para participantes, 
tantos ativos quanto aposentados e pensionistas. A cobrança deve começar em março. 
 
Tabela 1 – contribuições extraordinárias patrocinadora e participantes do Não Saldado – base 2015 
Contribuição Extraordinária

Faixa de contribuição salarial (1) alíquota
parcela 

redutora
alíquota

parcela 
redutora

até R$ 2.822,91 2,83% 2,00%
de R$ 2.822,91 a R$ 5.645,80 4,72% 53,35R$            3,33% 37,54R$          

acima de R$ 5.645,80 13,14% 528,73R$          9,26% 372,34R$       

Contribuição Extraordinária

Faixa de contribuição salarial (1) alíquota
parcela 

redutora
alíquota

parcela 
redutora

até R$ 2.822,91 5,93% 4,18%
de R$ 2.822,91 a R$ 5.645,80 9,88% 111,50R$          6,96% 78,48R$          

acima de R$ 5.645,80 27,50% 1.106,29R$      19,38% 779,68R$       

Fonte: FUNCEF

parte participante ativo parte patrocinadora

parte participante aposentado 
ou pensionista

parte patrocinadora

Nota (1): as faixas são definidas considerando-se o teto de contribuições do INSS  
 
Equacionamento Não Saldado 2016: também aqui a Caixa pagará menos 
O ano de 2016 também se encerrou com o REG/REPLAN Não Saldado em déficit e, a exemplo do 
critério definido para 2015, a maior parte do custo do equacionamento recairá em participantes 
ativos, participantes aposentados ou pensionistas. A cobrança se inicia em março.  Para o 
aposentado ou pensionista cuja suplementação – total do benefício descontada a parte do INSS – 
seja superior a R$ 5.645,80, por exemplo, a alíquota será de 17,82% e o equivalente para a Caixa, 
10,88% (Tabela 2) 
 
  



 
 
 

Tabela 2 - contribuições extraordinárias patrocinadora e participantes do Não Saldado – base 2016 
Contribuição Extraordinária

Faixa de contribuição salarial (1) alíquota
parcela 

redutora
alíquota

parcela 
redutora

até R$ 2.822,91 1,88% 1,15%
de R$ 2.822,91 a R$ 5.645,80 3,14% 35,47R$            1,92% 21,65R$          

acima de R$ 5.645,80 8,75% 351,88R$          5,34% 214,81R$       

Contribuição Extraordinária

Faixa de contribuição salarial (1) alíquota
parcela 

redutora
alíquota

parcela 
redutora

até R$ 2.822,91 3,84% 2,34%
de R$ 2.822,91 a R$ 5.645,80 6,40% 72,28R$            3,91% 44,12R$          

acima de R$ 5.645,80 17,82% 716,99R$          10,88% 437,70R$       

Fonte: FUNCEF

parte participante ativo parte patrocinadora

parte participante aposentado 
ou pensionista

parte patrocinadora

Nota (1): as faixas são definidas considerando-se o teto de contribuições do INSS  
 
Qual é a contribuição mensal? 
Ao equacionamento de 2015 e de 2016, soma-se a contribuição normal, aquela devida a cada mês 
pelo participante do REG/REPLAN Não Saldado. Na contribuição normal, desde sempre a parte da 
Caixa é igual à do participante, o princípio da paridade. No caso do participante ativo, a contribuição 
é calculada sobre o salário de participação, que é especificado em regulamento do plano. No caso do 
participante aposentado ou pensionistas, a contribuição é definida pela suplementação (valor do 
benefício descontada a parte do INSS). Nas tabelas 3 e 4, exemplos de desconto que se iniciam em 
março e que, para as extraordinárias, continuarão por 20 anos. 
 
Tabela 3 – contribuição normal e extraordinárias – participante ativo  

Salário de contribuição R$ 8.000,00 alíquota (1) efetivo (2)

Contribuição normal R$ 553,54 13,92% 6,92%
Extraordinária 2015 R$ 522,47 13,14% 6,53%
Extraordinária 2016 R$ 348,12 8,75% 4,35%
desconto total R$ 1.424,13 17,80%

Nota (1): tabela do respectivo ano - porcentual e parcela a deduzir

Ativo - hipótese de salário de R$ 8 mil

Nota (2): contribuição em relação ao salário  
 
Tabela 4 – contribuição normal e extraordinárias – participante aposentado ou pensionista 

Suplementação (3) R$ 6.000,00 alíquota (1) efetivo (2)

Contribuição normal R$ 275,14 13,92% 4,59%
Extraordinária 2015 R$ 543,71 27,50% 9,06%
Extraordinária 2016 R$ 352,21 17,82% 5,87%
desconto total R$ 1.171,06 19,52%

Nota (1): tabela do respectivo ano - porcentual e parcela a deduzir
Nota (2): contribuição em relação ao salário
Nota (3): benefício mensal menos o INSS

Aposentado ou pensionistas - hipótese de suplementação de R$ 6 mil

 
Fonte: FUNCEF  


