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A CEF pagou de forma indevida 
a PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados) dos empregados do banco 
na semana passada. O adiantamen-
to da 1ª parcela da PLR foi parcial, 
equivalente a 70% do valor. E aos 
trabalhadores que pagam pensão 
alimentícia, foram pagos apenas a 
metade do valor a ser recebido. Se-
gundo informações da Caixa, o valor 
será completado até o dia 20 deste 
mês.

A negligência da Caixa em rea-
lizar o pagamento incorreto da PLR 
traz um quadro de incertezas para 
os trabalhadores, sobretudo, por se 
tratar de um benefício fundamental 
para a manutenção da qualidade de 

vida financeira dos funcionários do 
banco. Com isso, a CEF prejudica for-
temente o planejamento de milhares 
de empregados da Caixa, que são ví-
timas da irresponsabilidade da ins-
tituição.

O valor total foi calculado pro-
porcionalmente aos dias trabalha-
dos em 2018, conforme a RB (Remu-
neração Base) do empregado vigente 
em 1º de setembro, composta pela 
PLR e PLR Social. A parcela da PLR é 
a soma básica de 90% da RB vigente 
em 01/09/2018 com valor fixo de R$ 
2.355,76, limitado a R$ 12.637,50. Já 
a parcela adicional é composta por 
2,2% do lucro líquido, dividido pelo 
número total de empregados elegí-

veis, em partes iguais, até o limite in-
dividual de R$ 4.711,52. A PLR Social 
corresponde a 4% do lucro líquido 
que serão distribuídos proporcional-
mente aos bancários referente aos 
dias trabalhados em 2018.

“É de uma irresponsabilidade 
sem tamanho o adiantamento par-
cial da PLR dos empregados da Cai-
xa. O banco assegurou o pagamento, 
mas não foi citado em momento al-
gum que não seria total. E as pesso-
as que dependiam do valor integral, 
como ficam? A falta de comunicação 
da CEF com os trabalhadores é um 
problema que precisa ser resolvi-
do”, disse o Presidente da APCEF/RJ, 
Paulo Matileti.

O Café Legal deste mês trará 
como tema a “Revisão de Aposen-
tadoria - Possibilidades”. Assun-
to muito importante e complexo 
para milhares de empregados da 
Caixa. O corpo jurídico da APCEF/
RJ irá explicar e sanar dúvidas de 
associados, ativos e aposentados 
sobre o que for relacionado a valo-
res e condições da aposentadoria. 

O encontro acontecerá no próximo 
dia 20, de 9h às 12h, na Sede Admi-
nistrativa da APCEF/RJ.

A manhã começará com um 
saboroso café, seguido de pales-
tras que serão ministradas por 
Heitor Menegale, Diretor de As-
suntos Jurídicos da APCEF/RJ, e 
pelos advogados Fábio Godoy e 
Alexandre Léo.

Caixa assume postura negligente e paga 
somente 70% da 1ª parcela da PLR
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