
1) Por que os assistidos do REG/REPLAN e do REB não podem aderir ao Novo Plano? Não
temos que seguir o que diz a Lei Complementar n° 109, Capítulo 16 (que qualquer plano dentro
da Entidade terá que ser oferecido a todos os seus participantes)?
R: Porque foi estabelecido pelo GT, contra meu voto, com apoio da CAIXA e da FUNCEF, que

todos os participantes economiários deveriam ir para o Novo REG/REPLAN Saldado. Os ativos, que
continuarão pagando contribuição terão que ir, também, para o Novo Plano para aguardar a aposentadoria.

2) Por que a FUNCEF definiu o prazo (de 1° de julho a 29 de agosto segundo o ofício DIBEN
036) se 60 dias é o prazo mínimo que consta no REG/REPLAN (§2° do artigo 82)? A Funcef
havia se comprometido a fazer divulgação 30 dias antes de abrir o prazo para migração!!
R: A questão é técnica. Segundo declaração do Dr. João Aldemir Dornelles, a CAIXA não concorda

em ultrapassar a data de 31/08. O valor de salário ao final do período de adesão, será atualizado pelo INPC a
partir de Set/05. Assim, caso a CAIXA conceda “apenas” o INPC na data base, esse índice fica duplicado no
Saldamento . A FUNCEF alega que está cumprindo o regulamento. A FUNCEF, anteriormente, pretendia
divulgar durante 60 dias e, então, abrir o prazo de 60 dias para adesão. Dada a decorrência do tempo a
própria FENACEF pediu a unificação dos dois atos para o mesmo período.

3) Por que ainda não foi resolvido o problema dos assistidos (REB-Pós-78), quando a FUNCEF
se comprometeu a resolver tudo isto em um pacote só, junto com o Novo Plano?
R: Porque a FUNCEF, como já esclarecido dezenas de vezes, por questões internas da gestão
atual, resolveu só liberar o “Pós 78” juntamente com a adesão ao Plano Saldado e sem a inclusão

da regra no REB.

4) A simples segregação contábil das reservas saldadas e não saldadas garantirá a não
responsabilidade de um associado de um plano para outro; uma vez que ambas as reservas estão
no mesmo plano? ( artigo 107 do REG/REPLAN)
R: Segundo nosso entendimento, deveria haver só um (1) Plano Novo para onde poderiam migrar

todos os participantes, mas a FUNCEF, a CAIXA, o Ministério da Fazenda, o DEST e a SPC decidiram que o
Saldamento dentro do Novo REG/REPLAN Saldado era melhor e daí a solução de segregar, dentro do Saldado,
as reservas.

5) Por que as reservas dos assistidos do REB ainda não foram contabilizadas neste plano e
permanecem no REG/REPLAN? Isto não trouxe prejuízo para o pessoal do REB?
R: Como do seu conhecimento, a FUNCEF entendia errada a contabilização, o que agora será
corrigido pela determinação do SPC.

6) O Pecúlio está considerado como indenizatório no Termo de Adesão ao Saldamento? Por que
se não estiver vai haver o desconto no Imposto de Renda?
R: O pecúlio pago na migração para o REB foi considerado como indenizatório e daí a necessidade
de igualar o procedimento para os atuais assistidos vinculados ao REPLAN. Os migrados para o

REB, se aderirem ao Saldamento receberão incentivo de R$ 1.350,00 e não Pecúlio. A cobrança do IR, segundo
áreas da FUNCEF, vai ser feita em relação ao pecúlio, mas não em relação ao incentivo.

7) Como se calculam as reservas?
R: Como de seu profundo conhecimento, o cálculo das reservas demanda 14 procedimentos. Como
não é de meu feito deixar perguntas sem respostas, mando-lhe adiante demonstrativo elaborado
pela FUNCEF sobre o tema.

Carlos Levino Vilanova, Conselheiro
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