
 
OF. DIREG 060/16                                                                   Brasília, 1º de novembro de 2016. 
 
 
DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO 
Diretor de Benefícios da Funcef 
 
Senhor diretor, 
 

Por meio deste, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae) solicita esclarecimentos sobre recentes mudanças na 
carteira de empréstimos para participantes e assistidos, agora denominada CredPlan, 
em vigor desde 24 de outubro, sob responsabilidade desta Diretoria de Benefícios. 

 
Principalmente nas redes sociais, a reclamação tem sido constante. E, no nosso 

entendimento, fazem sentido. Por que as alterações foram feitas sem transparência, 
sem consulta aos principais interessados e nem mesmo aos comitês de assessoramento? 
De acordo com análise preliminar da subseção do Dieese na Fenae, as novas regras para 
amortização (SAC) e os juros maiores nos prazos mais alongados (49 a 72 meses e 73 a 
96 meses) funcionarão como barreiras, sobretudo para quem se encontra endividado. 
Por que prejudicar aqueles que têm no crédito oferecido pela Funcef uma esperança de 
se livrar de dívidas com juros maiores e colocar as contas em dia? 

 
Segundo denúncias, o nome CredPlan também seria plágio. Existe, no estado de 

São Paulo, uma promotora de crédito com a mesma denominação. Como se deu a 
escolha? É urgente que se verifique a questão, uma vez que poderá gerar ações judiciais, 
agravando ainda mais o contencioso. Problema, aliás, sobre o qual a Fenae e as outras 
entidades representativas têm se manifestado no sentido de cobrar a patrocinadora, a 
Caixa, quando a responsabilidade é dela. 

 
As operações com participantes e assistidos têm superado a meta atuarial ou 

sido uma das modalidades que mais se aproximam dela. Em 2015, por exemplo, tiveram 
a segunda melhor rentabilidade, atrás apenas da renda fixa. É preciso considerar ainda 
que a inadimplência é baixa. Diante do exporto, quais motivos motivaram as mudanças? 

 
Aguardamos as solicitadas explicações. 
 

Atenciosamente, 

 
Jair Pedro Ferreira 

Presidente da Fenae 
 
Cc: 
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES 
Presidente da Funcef 
 
JAOQUIM LIMA DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Deliberativo da Funcef 


