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A FUNCEF administra três planos de benefícios: REG/REPLAN, forma saldada e não saldada, REB e 
Novo Plano (tema do Boletim 184). O REG/REPLAN Saldado, aqui destacado, tem 56.472 
participantes, dos quais 14.924 em atividade na Caixa, 35.850 aposentados e 5.698 pensionistas. É o 
maior em ativos de investimentos, R$ 41,7 bilhões, 66,7% dos R$ 62,5 bilhões do total dos planos 
FUNCEF. Mais da metade dos ativos de investimentos se concentra em Renda Fixa, onde se 
contabilizam, entre outros, títulos da dívida pública federal. Também significativa é a parcela de 
Renda Variável, que inclui ações (Tabela 1). Até julho de 2018, a rentabilidade do plano foi de 5,23%, 
variação pouco inferior à meta do período, 5,5%.  
 
Tabela 1 – Ativos de investimentos – REG/REPLAN Saldado – saldo e rentabilidade até julho de 2018 

segmento Em mil R$ proporção rentabilidade 

Renda fixa 23.520.284 56,4% 6,65%

Renda variável 9.408.247 22,5% 0,86%

Investimentos estruturados 1.477.684 3,5% 11,70%

Investimentos imobiliários 5.104.837 12,2% 4,53%

Operações com participantes 1.253.821 3,0% 6,92%

Outros investimentos 963.965 2,3% 8,08%

Total 41.731.021

meta até 
julho de 2018: 

5,50%

rentabilidade 
no período: 

5,23%

Fonte: FUNCEF Balancete de julho de 2018
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Fim das contribuições normais, mas deficit impõe recolhimento extra no REG/REPLAN Saldado 
O Saldamento caracterizou-se pela possibilidade, em agosto de 2006, de encerramento do 
REG/REPLAN com consequente cálculo, para aqueles ainda em atividade na Caixa, de benefício 
saldado proporcional ao tempo de contribuição até então decorrido e, a partir de setembro de 2006, 
vinculação também ao Novo Plano. Aos já assistidos, continuidade do benefício. Para ambos os 
segmentos, fim das contribuições normais no Saldado, ganho real aplicado em agosto, ganho real a 
cada ano condicionado a resultados, reajuste anual pelo INPC e desvinculação do benefício do INSS. 
Ganhos reais ocorreram em 2007, 2008, 2010 e 2011. No entanto, com resultados inferiores às 
metas após 2011, a reserva evoluiu aquém da necessidade. Com isso contabilizaram-se deficits, para 
os quais se definiram contribuições adicionais atualmente cobradas de cada participante e da Caixa.  
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – Cobrança adicional (equacionamento) do REG/REPLAN Saldado – Exercícios 2014, 2015 e 
2016 – Em mil R$ 

ano Valor - em mil R$ (*) % participante % Caixa

2014 2.345.795 2,78% 2,78%

2015 7.124.977 7,86% 7,86%

2016 9.713.741 9,59% 9,59%

total 19.184.513 20,23% 20,23%

equacionamento

(*) Valor do deficit ou parte do deficit no ano, que dá base à 
cobrança extra correspondente ao porcentual do benefício 
calculado para os da ativa e benefício recebido para os assistidos

Cobrança extraordinária

Fonte: FUNCEF - Balanço 2017
Elaboração; DIEESE Subseção APCEF São Paulo

 
 
Contencioso 
O REG/REPLAN Saldado carrega saldo significativo de valores em risco relacionado a demandas 
judiciais. Na perda provável, grupo Previdencial, R$ 940,4 milhões. Em regra, são ações movidas por 
bancários contra a Caixa e, com o direito reconhecido, representam elevação de benefício, mas sem 
o aporte da respectiva reserva. A provisão para perda provável eleva o deficit. Em perda possível se 
classificam ações com chance de condenação em até 50%. Os valores são mencionados em balanço, 
mas sem a provisão contábil. De toda forma, se a estimativa se confirmar, serão outros R$ 7 bilhões a 
elevar o deficit.  
 
Tabela 3 – contencioso perda possível e perda provável – REG/REPLAN Saldado - julho de 2018 

classificação contábil previdencial investimentos total

Perda provável (2) 840.758 99.676 940.434

Perda possível (3) 13.352.448 1.458.734 14.811.182

total em risco 14.193.206 1.558.410 15.751.616

REG/REPLAN Saldado

Fonte: FUNCEF
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 

(1): previdencial: ações com impacto no valor do benefício, em 90% dos casos 
relacionadas a demandas do trabalhador contra a Caixa; investimentos, 
demandas desse segmento
(2): Perda provável trata de demandas de risco significativo, com valores 
provisionados em balanço

grupos das demandas (1)

em mil R$

(3): Perda possível: referência em notas, mas sem provisão em balanço.Risco 
de execução estimado em até 50% dos casos.  


