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Plano REB 
Esta edição do Boletim trata do plano REB. Os demais planos da FUNCEF foram destacados nos 
boletins 184, Novo Plano; 186, REG/REPLAN, forma saldada; e 188, REG/REPLAN Não Saldado. O REB 
foi oferecido na Caixa de 1998 a junho de 2006. Embora da mesma modalidade do Novo Plano, são 
bem inferiores base de contribuição e parte recolhida pela patrocinadora, além do limite de resgate. 
Há alguns anos se busca sua incorporação pelo Novo Plano, pleito que descansa em alguma instância 
governamental. Em setembro de 2018 se vinculavam a esse plano 8.285 participantes, dos quais 
7.394 em atividade na Caixa, 568 aposentados e 323 pensionistas. Seus ativos de investimentos 
seguem a alocação definida para os demais planos. A rentabilidade até julho de 2018, de 5,35%, foi 
pouco inferior à meta, 5,5%.   
 
Tabela 1 – Ativos de investimentos – Plano REB – saldo e rentabilidade até julho de 2018 

segmento Em mil R$ proporção rentabilidade 

Renda fixa 1.268.711 60,4% 6,19%

Renda variável 503.445 24,0% 1,24%

Investimentos estruturados 125.531 6,0% 16,71%

Investimentos imobiliários 71.854 3,4% 5,31%

Operações com participantes 114.527 5,5% 6,86%

Outros investimentos 16.585 0,8% 8,08%

Total 2.100.653 5,35%

meta até 
julho de 2018: 

5,50%

rentabilidade 
no período: 

5,35%

Fonte: FUNCEF Balancete de julho de 2018
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Déficit, mas sem contribuições extraordinárias 
Total de ativos (bens e direitos) inferior ao do passivo (obrigações até o último dos benefícios), 
ambos calculados em valor presente, caracteriza déficit. No Plano REB, base em julho de 2018, o 
deficit alcança R$ 10,4 milhões. O valor está abaixo do limite de solvência e, assim, não há imposição 
de equacionamento - contribuições adicionais para integralizar reserva visando ao pagamento de 
benefícios. Esse deficit se refere, exclusivamente, ao grupo de aposentados e pensionistas. Para os 
que ainda recolhem a cada mês para a formação da reserva – caso daqueles em atividade na Caixa – 
não há deficit, pois não há benefício ainda definido. No entanto, com a rentabilidade aquém da 
esperada que se tem verificado, o saldo capitalizado será menor e, consequentemente, menor será a 
base para cálculo do benefício futuro.   
 



 
 
 

Tabela 2 – Deficit acumulado até julho de 2018 – Plano REB 

REB - deficit acumulado Em mil R$

a) Déficit acumulado até 31/12/2016 (16.686)

b) Déficit acumulado no exercício 2017 (878)

c) Déficit acumulado em 31/12/2017:  c =(a+b) (17.564)

d) Superávit(déficit)acumulado em 2018 - até julho 7.145

e) Déficit acumulado em 30/7/2018 (e =c+d) (10.419)

Fonte: FUNCEF
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  

 
Contencioso 
O REB não escapa do contencioso e, no caso, muito elevado considerando-se ativos de investimentos 
do plano. A perda provável, contabilizada em balanço e relacionada às demandas dadas como de 
condenação quase certa, é de R$ 25,4 milhões. A perda possível, mencionada em notas das 
demonstrações, mas sem impacto no balanço, é de R$ 870 milhões. Se a perda possível, na qual se 
dimensiona em até 50% os casos de execução, se realizar, serão R$ 435,4 milhões que, somados aos 
R$ 25,4 milhões da provável, perfazem negativo de R$ 460 milhões, 22% do total dos ativos de 
investimentos do plano. 
 
Tabela 3 – contencioso perda possível e perda provável – REB - julho de 2018 

classificação contábil previdencial investimentos total

Perda provável (2) 23.967 835.832 859.799

Perda possível (3) 1.461 35.100 36.561

total em risco 25.428 870.932 896.360

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

Plano REB

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$

 
 


