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O processo de negociação entre a Fundação Família Previdência e o Grupo CEEE teve uma nova rodada nas 

últimas semanas para definir as condições comerciais que envolvem os planos previdenciários CeeePrev e 

Plano Único da CEEE em uma futura privatização da CEEE-D e CEEE-GT.

Em correspondência, datada de 30 de outubro 2020, o Grupo CEEE propõe o que considera “as únicas 

condições comerciais possíveis para a renegociação das obrigações das Companhias perante a ELETROCEEE”. 

O Grupo CEEE reafirma o propósito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul de alienar sua participação 

societária e o consequente controle sobre as Companhias. Entretanto, nesta correspondência, não garante a 

manutenção dos benefícios previdenciários dos planos administrados pela Fundação, afirmando que dará 

início a um processo de retirada de patrocínio, caso a Fundação não aceite os termos propostos.

Em resposta, enviada no dia 09 de novembro 2020, a Fundação Família Previdência mantém sua posição de 

resguardar os direitos dos participantes do CeeePrev e do Plano Único da CEEE, com garantias expressas na 

legislação e nos contratos previdenciários. A concordância com os termos propostos pela CEEE está 

condicionada à manutenção dessas garantias pelas organizações que assumirem o controle da CEEE-D e da 

CEEE-GT, atuais patrocinadoras do CeeePrev e do Plano Único da CEEE. Além disso, a Fundação reafirma sua 

posição de garantir sua presença nos editais de venda das empresas para continuar como gestora dos planos 
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pelo prazo mínimo de dez anos. Com relação à possibilidade de retirada de patrocínio, levantada pela CEEE, a 

Fundação entende que este caminho torna mais difícil o processo, pois exigirá a quitação de todos os 

compromissos da CEEE-D e da CEEE-GT com os planos previdenciários em prazo bastante reduzido. Hoje, 11 

mil participantes estão vinculados aos dois planos patrocinados pelas empresas do Grupo CEEE.
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O que propõe o Grupo CEEE nesta nova correspondência?

1. Solicita renúncia e exclusão da possibilidade de vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos 
convênios de adesão. 

2. Manutenção das obrigações contraídas pelas patrocinadoras no âmbito dos Contratos de Garantia, com a 
ressalva de que as garantias sejam limitadas aos direitos creditórios de titularidade de cada Companhia. 

3. Supressão da cláusula da solidariedade entre as Companhias, pelas obrigações por elas contraídas. 

4. Compromisso de manutenção da Fundação Família Previdência como gestora dos planos CeeePrev e Plano 
Único da CEEE por um período de 10 anos após a conclusão da desestatização. 

5. Renúncia à possibilidade de acesso às contas correntes bancárias mantidas pelas Companhias junto ao 
Banrisul.

6. Por fim, a correspondência informa que tais proposições seriam as únicas possíveis e que, diante de eventual 
recusa, as Companhias darão início a um processo de retirada de patrocínio.
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Qual a resposta da Fundação Família Previdência?

1. A Fundação reafirma sua concordância com a suspensão temporária e condicional do exercício do direito de 
declarar vencidas antecipadamente as obrigações das Companhias com os planos previdenciários, desde que o 
edital de privatização contenha regra explícita que comprometa os novos acionistas controladores das 
Companhias a manter os planos, com o devido patrocínio e gestão, por um período mínimo de 10 anos.

2. Com relação às garantias, a Fundação concorda que a Companhia privatizada passe a responder somente 
pelas obrigações a ela correspondentes, contanto que a(s) nova(s) controladora(s) assuma(m) pessoalmente, 
como garantidora(s), a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações da Companhia privatizada 
com os planos previdenciários. A negociação de eventual substituição de garantias entre a Fundação e a 
Companhia privatizada deverá ocorrer com critérios definidos exclusivamente pela Fundação. Além disso, 
deverá constar do edital de privatização que a eliminação da solidariedade e qualquer substituição de garantia 
dependerá de prévia aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

3. Relativamente à solicitação de renúncia ao direito de acesso às contas bancárias mantidas pelas Companhias 
junto ao Banrisul, a Fundação está de acordo que o acesso fique restrito às contas da Companhia titular dos 
direitos creditórios, sem prejuízo de, após a privatização, a Fundação venha a negociar eventual substituição de 
garantias por outras julgadas suficientes e adequadas, a seu exclusivo critério.
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4.Por fim, a Fundação informou que uma eventual retirada de patrocínio necessitaria a quitação de todos os 
compromissos da CEEE-D e da CEEE-GT com os planos previdenciários em prazo bastante reduzido. A Fundação 
entende que a permanência dessas Companhias como patrocinadoras é o melhor caminho para atender os 
compromissos assumidos perante os participantes do CeeePrev e do Plano Único da CEEE.

Confira a íntegra da correspondência da Fundação, clicando no banner abaixo.

https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2020/11/corresp_ffp_09112020.pdf


7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais informações sobre a negociação da Fundação e o Grupo CEEE estão disponíveis nos 
informativos anteriores, na palestra proferida pela Diretoria Executiva disponível no Youtube e na 
página Perguntas e Respostas disponível no site da Fundação. Acesse nos links abaixo:

https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/index.php/2020/10/06/nova-palestra-reune-390-participantes-do-ceeeprev/
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2020/07/informativo_ebook_julho_2020-.pdf
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/informativo_ebook_2020_edicao_2-.pdf
https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/index.php/duvidas/
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