
 FUNCEF oferece aos aposentados
um plano em extinção. Por quê?

Esta é a pergunta que
está inquietando, não só a
AGEA, mas todas as asso-
ciações de aposentados e
pensionistas da Caixa
Econômica Federal, desde a
aprovação do Saldamento e
do Novo Plano de
Benefícios da FUNCEF. Até
o momento não há uma
resposta coerente para essa
discriminação com os
aposentados e pensionistas,
pois o objetivo do GT e tam-
bém da FUNCEF sempre foi
reunir todos os participantes
em um único plano, facilitan-
do na administração do mes-
mo e garantindo a segurança
de todos.

O grande impedimento
apresentado era de que não
se poderia migrar reservas
de um Plano de Benefício
Definido para um de
Contribuição Definida. Esse
argumento caiu por terra
quando foi instituído o Insti-
tuto da Portabilidade, que
permite que o empregado da Caixa ao
se desligar da empresa possa transfe-
rir seu saldo para um Plano de Contri-
buição Definida de outra entidade ou
Banco. A proibição da migração de
reserva também caiu por terra quando
a Secretaria de Previdência Comple-
mentar - SPC- ao aprovar a alteração
do regulamento do Plano REPLAN

determina que a FUNCEF cumpra o
disposto no artigo 69, inciso 2°, ob-
servado o contido no artigo 68, pará-
grafo 2°, ambos do regulamento do
Plano de Benefícios REB, de modo a
respeitar a independência entre os pla-
nos de benefícios REPLAN e REB.

Artigo 69- inciso 2°-Será trans-
ferido para este plano o valor das
reservas matemáticas de migração,
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relativo a benefícios conce-
didos calculado
atuarialmente.

Artigo 68- parágrafo 2°-
o período, os aspectos
operacionais e a modelagem
do processo de migração se-
rão fixados pela DE e pela
patrocinadora Caixa, após a
competente aprovação dos
critérios e condições de
migração pelo órgão
regulador e fiscalizador
(SPC).

Um plano em
extinção

Conforme o artigo 16 da
Lei 109, os planos de
benefícios devem ser obriga-
toriamente oferecidos a todos
os empregados dos
patrocinadores ou associados
dos instituidores. O artifo 3° diz
que: o disposto no caput
deste artigo não se aplica
aos planos em extinção,
assim considerados aqueles

aos quais o acesso de novos parti-
cipantes esteja vedado. Se combinar-
mos estes dois dispositivos ao artigo
9° do REG/REPLAN alterado que diz:
É vedado o acesso de novos partici-
pantes e patrocinadores a este plano,
podemos concluir que aos aposenta-
dos e pensionistas está sendo ofereci-
do um plano em extinção.
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