INFORMATIVO
Possível privatização da CEEE e seus
desdobramentos na Fundação

INTRODUÇÃO
A possibilidade do processo de privatização da CEEE se consolidar em 2020 gerou manifestações de
entidades representativas dos eletricitários gaúchos e questionamentos sobre o posicionamento
da Fundação Família Previdência nesse tema que afeta grande parte dos participantes da entidade.
A Fundação reafirma seu compromisso com a preservação dos contratos previdenciários para
pagamento dos benefícios dos participantes do Plano Único da CEEE e do CeeePrev. A entidade de
previdência é credora relevante da estatal de energia, com valores da ordem de R$ 1,2 bilhão, entre
dívidas e compromissos previdenciários. A seguir, esclarecemos uma série de questões que
envolvem o tema.
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Como a Fundação está tratando a questão da privatização
da CEEE?
A entidade tem acompanhado todos os desdobramentos de uma possível privatização do Grupo CEEE. No ano
passado, instituiu uma comissão multidisciplinar, composta por membros do Conselho Deliberativo, Conselho
Fiscal e Diretoria Executiva. Encaminhou correspondência ao Governador do Estado, e ao Secretário do Meio
Ambiente e Infraestrutura, solicitando sua participação em todos os grupos e reuniões institucionais que
tratem do processo de alienação de qualquer parcela do Grupo CEEE. Na mesma correspondência, apresentou
todas as garantias legais, direitos dos participantes e as obrigações das patrocinadoras CEEE-D e CEEE-GT com
os planos. Ainda em 2019, manteve encontros com bancadas de partidos na Assembleia Legislativa,
entregando cópias da documentação pertinente aos contratos previdenciários. Contratou uma assessoria
jurídica especializada para tratar exclusivamente deste assunto a fim de preservar todas as cláusulas acordadas
com as patrocinadoras do Plano Único da CEEE e do CeeePrev.
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Qual o valor da dívida da CEEE com os planos
previdenciários?
Em primeiro lugar é necessário distinguir o que é dívida e o que é compromisso previdenciário.
DÍVIDA
A dívida da CEEE é de R$ 171 milhões (valores apurados em dezembro de 2019). Essa dívida é composta por
contribuições do período de 1990 a 1994. Naquela época, a CEEE descontava dos empregados a contribuição
para o plano previdenciário bem como outros valores contratados (prestação de empréstimos, seguros,
convênios, etc) e não repassava à Fundação, assim como as suas próprias contribuições. Atualmente estes
valores foram consolidados em um contrato financeiro e este contrato é pago mensalmente e é de
responsabilidade exclusiva da CEEE.
COMPROMISSOS
Os compromissos da CEEE com os participantes do Plano Único e participantes migrados para o CeeePrev, em
novembro de 2002, dizem respeito às obrigações atuariais dos planos previdenciários para pagamento dos
benefícios e são da ordem de R$ 1,1 bilhão (valores apurados em dezembro de 2019). Esses compromissos
variam ao longo do tempo, de acordo com os resultados obtidos pelo desempenho dos investimentos dos
planos previdenciários. Os resultados positivos da Fundação nos investimentos reduzem esses compromissos,
assim como os negativos os aumentam, a CEEE paga parcelas mensais que são recalculadas a cada ano
podendo variar conforme os resultados da Fundação.
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Como se constituem os compromissos?
Os compromissos são constituídos por conta da modelagem dos planos previdenciários. O Plano Único oferece
benefício vitalício e é custeado pela CEEE e pelos participantes. Caso seja apurado déficits no plano (falta de
recursos ao longo do tempo) os participantes e a empresa devem cobrir os valores com contribuições, sendo
cada parte responsável por 50% do valor. Se houver superávit (sobra de recursos ao longo do tempo), as
contribuições dos participantes e da patrocinadora podem ser reduzidas. Por exemplo, as contribuições
extraordinárias do Plano Único constituem parte desses compromissos.
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Como funciona no CeeePrev?
Os participantes que estavam no Plano Único e migraram para o CeeePrev, em novembro de 2002, continuaram
com o direito de benefício vitalício. No entanto, em caso de déficit no plano, a responsabilidade é 100% da
CEEE. A empresa assume a integralidade desses compromissos. Em contrapartida, todo saldo positivo no plano
(superávit) é revertido para a patrocinadora reduzir o montante de compromissos.
Para os empregados da CEEE que estavam sem plano e ingressaram na Fundação a partir de novembro de 2002
o CeeePrev funciona de uma forma diferente. O benefício é constituído exclusivamente pelo saldo de conta,
composto pelas contribuições do participante, da empresa e pelo rendimento financeiro obtido pelos
investimentos.
Portanto, nenhum dos compromissos e dívidas assumidos pela CEEE por meio dos convênios, contratos e
garantias envolvem os novos empregados do Grupo CEEE, participantes do CeeePrev, que ingressaram na
Fundação a partir de 2002. Todos os compromissos e dívidas estão ligados às garantias dos planos vitalícios:
Plano Único da CEEE e CeeePrev Migrados.
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A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da CEEE com os planos previdenciários, aberta por
patrocinadora, em dezembro de 2019.

DÍVIDAS GRUPO CEEE
CEEE-GT
CEEE-D
TOTAL

R$ 33,6 milhões
R$ 48,9 milhões
R$ 82,5 milhões

CEEE-GT
CEEE-D
TOTAL

R$ 36,0 milhões
R$ 52,5 milhões
R$ 88,5 milhões

TOTAL GERAL
R$ 171 milhões
Dezembro 2019
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A tabela abaixo apresenta a composição dos compromissos da CEEE com os planos previdenciários, aberta por
patrocinadora, em dezembro de 2019.

COMPROMISSOS GRUPO CEEE

CEEE-GT
Déficits equacionados (2012 a 2015)
Serviço passado
Déficit atual
TOTAL CEEE-GT

R$ 82,6 milhões
R$ 6,8 milhões
R$ 18,6 milhões
R$ 108,0 milhões

CEEE-D
Déficits equacionados (2012 a 2015)
Serviço passado
Déficit atual
TOTAL CEEE-D

R$ 96,2 milhões
R$ 7,2 milhões
R$ 21,6 milhões
R$ 125,0 milhões

TOTAL PLANO ÚNICO

R$ 233 milhões

CEEE-GT
Reserva a amortizar
Déficit atual

R$ 474 milhões
--------------------

TOTAL CEEE-GT

R$ 474 milhões

CEEE-D
Reserva a amortizar
Déficit atual

R$ 390 milhões
--------------------

TOTAL CEEE-D

R$ 390 milhões

TOTAL CEEEPREV

TOTAL GERAL R$ 1.097 milhões

R$ 864 milhões
Dezembro 2019
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Quais são os instrumentos que a Fundação possui para garantir o
pagamento da dívida e dos compromissos da CEEE com o Plano
Único e o CeeePrev Migrados?
Todos esses compromissos e dívidas estão contratados nos convênios de adesão, nos aditivos posteriores, nos
contratos de confissão de dívida da CEEE e nos contratos de garantias. A Fundação reafirma sua posição pela
manutenção do que está acordado nesses dispositivos para a preservação dos direitos dos participantes do
Plano Único e CeeePrev migrados.
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Como estão os patrimônios dos planos Único e CeeePrev
atualmente?
Os recursos dos planos previdenciários disponíveis na Fundação em investimentos para pagamento de
aposentadorias e pensões estão compostos conforme a tabela abaixo. O patrimônio disponível para cobertura
do plano, acrescidos dos R$ 1,2 bilhão, constituído por compromissos e dívidas da CEEE com os planos,
complementam o montante necessário para o pagamento de todas as aposentadorias e pensões até o final da
vida dos participantes.

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
Todos os
participantes
Migrados
Novos
TOTAL

R$ 2.229 milhões
R$ 2.952 milhões
R$ 596 milhões
R$ 3.548 milhões

TOTAL GERAL
R$ 5.777 milhões
Dezembro 2019
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Quantos são os participantes e assistidos por plano?
Atualmente, a quantidade de participantes e assistidos dos planos patrocinados pelas empresas do Grupo CEEE
está distribuída conforme a tabela abaixo.

PARTICIPANTES VINCULADOS AO GRUPO CEEE
JUNHO 2020
Ativos

Plano

CeeePrev

CeeePrev

CeeePrev

Total

Único

Migrado

Novos

Total

Geral

21

260

2.769

3.029

3.050

355

0

0

0

355

Aposentados

2.339

2.474

42

2.516

4.855

Pensionistas

2.263

498

33

531

2.794

TOTAL

4.978

3.232

2.844

6.076

11.054

Dependentes

2.598

2.653

2.739

5.392

7.990

Ex-Autárquicos
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Quais os riscos para os participantes quanto ao pagamento
desses compromissos?
Como explicado acima, para os novos participantes (que ingressaram na Fundação a partir de novembro de
2002) não há riscos. O plano é constituído por saldos das contas individuais que podem ser consultados nos
canais digitais da Fundação. Em uma eventual perda do emprego, o participante terá seus direitos constituídos
no plano resguardados, de acordo com o saldo acumulado no plano, incluindo as contribuições feitas pela
empresa.
Transferência de gestão
Existe, em caso de privatização da CEEE, a possibilidade de transferência de gestão dos planos previdenciários
para outra entidade, a lei estadual 12.593 estabelece que os planos das empresas CEEE-D e CEEE-GT serão
administrados pela Fundação. Somente, em caso de revogação da referida lei e pedido de transferência de
gestão, o patrimônio de R$ 5,7 bilhões poderá sair da Fundação para outra entidade de previdência, conforme
interesse da empresa patrocinadora dos planos. Os aposentados, pensionistas e ativos dos planos continuam
com todos os seus direitos, mas geridos por outra entidade.
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Retirada de patrocínio
Nesse caso, o custo é superior ao volume de dívidas e de compromissos citados anteriormente, pois tem que
ocorrer a quitação total de todos os direitos dos participantes e assistidos que deverão optar pelo resgate ou
portabilidade dos seus saldos individualizados.
Fechamento do plano para novas adesões
O Plano Único e o CeeePrev migrados já estão fechados, não há possibilidade de nova migração. Na hipótese de
fechamento do CeeePrev para o ingresso de novos participantes, a empresa patrocinadora do plano fica
responsável pelos atuais compromissos, mantendo os planos em funcionamento até sua extinção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços da negociação com a patrocinadora CEEE é que definirão o encaminhamento da
continuidade ou não dos planos. A Fundação Família Previdência entende que a negociação
deva seguir pela continuidade dos planos com as devidas garantias e a permanência destes
sob sua gestão, incluindo item especifico no edital de privatização, semelhante ao que já
ocorreu na privatização de 1997 (quando os planos previdenciários das empresas privadas RGE e AES SUL - e da parte federalizada – CGTEE - permaneceram com a Fundação.
Buscando transparência na evolução das negociações com a patrocinadora CEEE, a Fundação
reuniu as entidades de classe no dia 20/07/2020 para esclarecimentos e informações. Os
assuntos tratados nesta reunião, constam no presente boletim editado para todos os
participantes e assistidos dos planos da CEEE-D e CEEE-GT.
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