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Contencioso dos planos FUNCEF: o provável e o possível 
Nos planos da FUNCEF, o contencioso perda provável é a provisão contábil para condenações 
judiciais, mais de 90% delas em demandas trabalhistas, com impacto no benefício, do trabalhador 
contra a Caixa. A perda provável em abril de 2018 foi de R$ 1,462 bilhão ante R$ 2,4 bilhões de 
novembro de 2017.  O encolhimento de R$ 1 bilhão foi obra da reclassificação contábil quanto ao 
risco. Cresceu, por outro lado, o contencioso perda possível, R$ 17,8 bilhões em demandas cuja 
probabilidade de perda se situa em até 50%. O valor é apenas mencionado no balanço, sem provisão. 
A soma de ambos alcança R$ 19,2 bilhões. Pelas características dos planos, no Novo Plano e REB o 
contencioso se refere ao grupo de aposentados. No Saldado e Não Saldado, a todos os participantes.  
 
Tabela 1 – Contencioso perda provável, perda possível e total – por plano – abril de 2018 – Em mil R$ 

REG/REPLAN 
Saldado

REG/REPLAN 
Não Saldado

REB Novo Plano PGA (1) Consolidado

Previdencial 1.021.503 289.466 27.280 2.901 1.341.150
Investimentos 98.163 10.343 1.438 1.353 111.297
Administrativo (FUNCEF) 9.787 9.787
Total - rubrica "provável" 1.119.666 299.809 28.718 4.254 9.787 1.462.234

Previdencial 13.474.932 1.915.046 810.216 8.533 16.208.727
Investimentos 1.313.347 149.959 30.363 91.816 1.585.485
Administrativo (FUNCEF) 8.144 8.144
Total - rubrica "possível" 14.788.279 2.065.005 840.579 100.349 8.144 17.802.356

Previdencial 14.496.435 2.204.512 837.496 11.434 0 17.549.877
Investimentos 1.411.510 160.302 31.801 93.169 0 1.696.782
Administrativo (FUNCEF) 17.931
Total geral 15.907.945 2.364.814 869.297 104.603 17.931 19.246.659

Fonte: FUNCEF, demonstrações de abril de 2018
(1) Gestão Administrativa - Provisão relativa a demandas contra a pessoa jurídica FUNCEF
(2) Provisão, com impacto negativo no balanço de cada plano
(3) Valores não aprovisionado, mas citado em notas em cada balanço.
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Perda provável e possível e a proporção dos ativos de investimentos de cada plano 
As demandas judiciais somam valores significativos, tanto nominal quanto proporcionalmente ao 
montante de ativos (aplicações e investimentos que deverão garantir o pagamento de benefícios).  
No caso do Não Saldado, perdas prováveis e perdas possíveis correspondem a 47% do total de ativos. 
Benefício elevado pelo reconhecimento do direito é justo, mas a respectiva reserva para honrar o 
pagamento deve ser integralizada. Não é o que acontece. A Caixa, fábrica de demandas trabalhistas, 
dá causa, mas não faz aporte nenhum. Fingi que não é com ela. Transfere a conta para o plano. Em 
outras palavras, para o participante.   
 



 
 
 

Tabela 2 – Contencioso em relação aos ativos de cada plano – abril de 2018 – em mil R$ 

Em mil R$
Proporção

perdas/
ativos

Em mil R$
Proporção

perdas/
ativos

Em mil R$
Proporção

perdas/
ativos

Reg/REPLAN
Saldado

42.377.614 1.119.666 2,64% 14.788.279 34,9% 15.907.945 37,54%

REG/REPLAN
Não saldado

4.992.126 299.809 6,01% 2.065.005 41,4% 2.364.814 47,37%

REB 2.075.189 28.718 1,38% 840.579 40,5% 869.297 41,89%

Novo Plano 13.772.934 4.254 0,03% 100.349 0,7% 104.603 0,76%

Fonte: FUNCEF - demonstrações financeiras de abril de 2018

Nota (3): não provisionado, mas mencionado em balanço. Estimativa de condenação: 50% das demandas
Nota (2): valor da provisão em cada plano para honrar valores de condenações judiciais
Nota (1): Recursos disponíveis em cada plano, considerando-se todas as aplicações realizadas 

Perda Provável (2) Perda Possível (3) Total - perda

Plano
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Crescimento do contencioso ao longo do tempo 
O contencioso, considerados totais para perda provável e perda possível, registrou crescimento em 
todos os planos ao longo do tempo. Em valores de, respectivamente, 2013 e 2018, o Saldado saltou 
de R$ 6,4 bilhões a R$ 15,9; o Não Saldado, R$ 866 milhões a R$ 2,3 bilhões; o REB, R$ 180 milhões a 
R$ 869 milhões; e o Novo Plano, de R$ 7 milhões a R$ 104,6 milhões. O que representam esses totais 
proporcionalmente aos ativos de investimentos dos planos observa-se no gráfico 1.  
 
Gráfico 1 – Proporção do total do contencioso - perda provável e perda possível - em relação aos 
ativos de investimentos de cada plano – 2013 e 2018 (*) 

REG/REPLAN 
SALDADO

REG/REPLAN NÃO 
SALDADO

REB NOVO PLANO

37,5%

47,4%

41,9%

0,8%

15,7%
19,3%

15,0%

0,1%

2013 2018
 

Fonte: FUNCEF 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
(*) Apenas para demonstrar a variação da proporção do contencioso relativamente aos ativos de 
investimentos, não foram segregados no REB e Novo Plano os grupos de aposentados e respectivos 
fundos para pagamento de benefícios. 


