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Porto Alegre, 16 de novembro de 2021. 
FUNDAÇÃO FAMÍLIA/PRES/ 01355-2021. 

 
 

 
Ao Sr. 
LÚCIO RODRIGUES CAPELLETTO 
M.D. Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC 
Brasília - DF 
 
 
ASSUNTO: Atendimento ao Artigo 7º, IV, da Resolução CNPC nº 11 de 2013 – Notificação 
sobre o Pedido de Retirada de Patrocínio Total das empresas CEEE-D; CEEE-GT e 
CEEE-Par relativamente ao Plano Único CEEE e ao Plano CEEEPrev – Impossibilidade 
de Acolhimento do Pedido, frente: (i) à existência de precariedades nos Ofícios enviados 
pelas Patrocinadoras; (ii) a não observância ao inciso I, do artigo 6º e ao artigo 4º da 
Resolução CNPC nº 11 de 2013; (iii) a atuação contrária (ilegalidade) ao disposto no 
Artigo 6º da Lei Estadual nº 12.593/2006; (iv) ao fato de a matéria encontra-se sub judice 
(Processo nº 5106459-78.2020.8.21.0001/RS e Agravos de Instrumentos nº 5078661- 
97.2020.8.21.7000 e nº 5078639-39.2020.8.21.7000). 

 
 

Prezado Diretor-Superintendente, 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente e, também, em fiel observância ao disposto no Art. 

7º, inciso IV, da Resolução CNPC nº 11 de 2013, por meio da presente missiva, 
comunicamos o recebimento do Ofício CE-JURÍDICO 082/2021, expedido pela 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (Grupo 
Equatorial Energia), bem como de correspondência expedida pela Companhia Estadual 
de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T (Grupo CPFL), recebidos nos dias 4 e 
5 de novembro de 2021, respectivamente (os “Ofícios Patrocinadoras”).  

 
Compete-nos registrar que os encaminhamentos supramencionados decorreram 

das consultas formuladas por esta Fundação Família Previdência por meio das 
correspondências Fundação Família/PRES/01239-2021 e Fundação 
Família/PRES/01240-2021, ambas protocolizadas em 20 de outubro de 2021, quanto à 
manutenção do interesse  em retirar o patrocínio do Plano Único da CEEE (CNPB 
nº1979.0044-47) e do Plano CEEEPrev (CNPB nº 2002.0014-56, sendo o Plano Único 
CEEE e o Plano CEEEPrev referidos conjuntamente como os “Planos de Benefícios”, 
conforme inicialmente manifestado por meio do Ofício 027/2021-GP, expedido pela 
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-PAR; do Ofício 
027/2021-GP, expedido pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão De 
Energia Elétrica CEEE – GT; e do Ofício 012/2021-GP, expedido pela Companhia 
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (sendo CEEE-D e CEEE-GT 
doravante referidas, em conjunto, como “Patrocinadoras”), os quais foram encaminhados 
via postal (EBCT) e protocolizados no dia 25 de março de 2021 na sede desta Fundação 
Família Previdência de Seguridade Social – ELETROCEEE (CNPJ nº 
90.884.412/0001-24), doravante denominada simplesmente de Fundação Família 
Previdência. 
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Vale recordar que por força da eficácia erga omnes da decisão liminar lançada na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.667/DF (“ADI”) quando ainda em curso o prazo 
regulamentar fixado no art. 7º, inciso IV, da Resolução CNPC nº 11/2013 (a “Resolução 
CNPC 11”), tais ofícios restaram sem efeito (vide a correspondência Fundação 
Família/PRES/00489-2021, de 09 de abril de 2021, encaminhada a essa 
Superintendência). 

 
Posteriormente, diante de reconsideração da decisão liminar pelo próprio Ministro 

relator da ADI, essa Superintendência instou esta Fundação Família Previdência a se 
manifestar sobre as providências adotadas em relação aos Pedidos de Retirada de 
Patrocínio. 

 
Esta Fundação Família Previdência esclareceu, então, a essa Superintendência 

(vide correspondência FUNDAÇÃO FAMÍLIA/PRES/01130-2021) que o procedimento 
atinente aos Pedidos de Retirada de Patrocínio havia sido arquivado por essa 
Superintendência e que a ADI não questionava os referidos pedidos, mas a 
constitucionalidade de lei, e que, portanto, a reforma da decisão não devolvia a eficácia 
dos Pedidos de Retirada de Patrocínio anteriores, os quais deveriam ser renovados 

 
Novas correspondências foram trocadas entre esta Fundação Família Previdência 

e a Previc (Ofício nº 41/2021/ERRS/DIFIS/PREVIC e FUNDAÇÃO FAMÍLIA/PRES/01207-
2021), culminando com o envio pela Previc do Ofício nº 42/2021/ERRS/DIFIS/PREVIC, 
pelo qual essa Superintendência concedeu o prazo de 20 dias úteis para que esta 
Fundação Família Previdência questionasse a CEEE-D e a CEEE-GT a respeito da 
manutenção do seu interesse em retirar o patrocínio dos Planos de Benefícios, após o que 
teria início a contagem dos prazos indicados para implementação das medidas previstas 
no art. 7º da Resolução CNPC 11. 

 
Os Ofícios Patrocinadoras materializaram o interesse das Patrocinadoras em retirar 

o patrocínio, na modalidade total, dos Planos de Benefícios (tal pretensão das 
Patrocinadoras será doravante referida como os “Pedidos de Retirada de Patrocínio”). 

 
Esta correspondência serve, assim, para dar cumprimento ao quanto determinado 

por essa Superintendência por meio do Ofício nº 42/2021/ERRS/DIFIS/PREVIC, sendo 
este o momento, portanto, de se avaliar o mérito dos Pedidos de Retirada de Patrocínio, 
o que inclui inclusive a análise da sua viabilidade. É o que se passa a fazer.  

 
Nesse sentido, apontamos desde logo a impossibilidade de acolhimento e 

processamento dos Pedidos de Retirada de Patrocínio, pelas seguintes razões e 
fundamentos: 

 
Os ofícios recebidos em 25 de março de 2021 e que seguem acostados à presente 

missiva (Anexos nº 01; 02 e 03) possuem como assunto: Formalização de Retirada de 
Patrocínio dos Planos Único e CEEEPrev, restaram assinados pelo Diretor-Presidente 
das empresas CEEE-D, CEEE-GT e CEEE-PAR e, ainda, possuem o mesmo conteúdo – 
o qual tomamos a liberdade de reprisar: 

 
Prezado Senhor,  
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Ao Cumprimentá-lo cordialmente, fazemos referência ao conteúdo do nosso Ofício GP nº 
164/2020, de 12 de novembro de 2020, combinado com o esgotamento das deliberações 
executivas e dos acionistas da CEEE-GT referente à decisão de retirada de patrocínio dos 
planos previdenciários CEEEPrev e Plano Único junto a Fundação CEEE de Seguridade 
Social – Eletroceee, sendo que, no contexto das Patrocinadoras, a retirada será na 
modalidade total. 
 
Neste sentido, em consonância com o inciso I do artigo 6º da Resolução CNPC nº11/2013, 
os fatos e números explicitados no Processo Judicial 5051477-51.2019.8.21.0001 são 
elementos que consubstanciam a exposição de motivos das Patrocinadoras (inicial em 
anexo). 
 
Igualmente, lembramos que o representante da entidade de previdência tem obrigação legal, 
a partir desta notificação, de seguir os trâmites administrativos disciplinados no artigo 7º da 
Resolução CNPC nº 11/2013, observando os prazos da legislação de regência. 
 
Despedimo-nos cordialmente, sublinhando a relevância institucional desta matéria para toda 
a sociedade do Rio Grande do Sul. 
 

Em primeiro lugar, imperioso esclarecer que o ofício recebido em nome da CEEE-
PAR, para fins de retirada de patrocínio, é ineficaz - visto que essa empresa não é 
patrocinadora de qualquer plano administrado por esta EFPC, com quem jamais firmou o 
respectivo convênio de adesão. 

 
Em segundo, compete-nos grifar que os ofícios originários, pelos quais se pretendeu 

comunicar a decisão de retirada de patrocínio pelas Patrocinadoras,  assim como o Ofício 
CE-JURÍDICO 082/2021, expedido pela Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica – CEEE-D (Grupo Equatorial Energia); e a correspondência expedida 
Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T (Grupo CPFL), 
recebidos nos dias 4 e 5 de novembro de 2021, respectivamente (Anexos nº 04 e 05), 
não cumprem o requisito imposto pela Resolução CNPC nº 11 de 2013, pois não 
observam o requisito do inciso I, contido no artigo 6º, o qual preceitua o seguinte: 

 
Art. 6º A retirada de patrocínio ocorrerá por iniciativa: 
  
I - do patrocinador, o qual deverá notificar a entidade fechada, na pessoa de seu 
representante legal, apresentando a correspondente exposição de motivos;  
(grifo nosso) 
 

As Patrocinadoras não apresentaram as correspondentes exposições de motivos 
que ensejaram os Pedidos de Retirada de Patrocínio em seus ofícios recebidos em 25 de 
março de 2021 e tampouco por meio dos Ofícios Patrocinadoras.  

 
Diversamente do que prevê a norma correspondente – as Patrocinadoras, em ambas 

as oportunidades, realizaram referência ao Processo nº 5051477-51.2019.8.21.0001 e 
nas primeiras manifestações anexaram como suporte, a cópia da Petição Inicial da 
mencionada Ação Judicial que foi movida contra essa Fundação Família Previdência pelas  
Patrocinadoras, onde resta controvertida, tão somente, a necessidade ou não de 
observância da citada “paridade contributiva” diante das disposições constantes 
nos artigos 109, 132 e 147 do Regulamento do Plano de Benefícios CEEEPREV, que 
preveem que “caso se verifique, a qualquer tempo, insuficiência de cobertura patrimonial 
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nas reservas que suportam os benefícios saldados, a patrocinadora será responsável pela 
sua cobertura”. 

 
Em que pese haja um impasse sobre o conteúdo da norma regulamentar do Plano 

CEEEPrev, não entendemos que a mera citação do número do processo, assim como a 
juntada de cópias da demanda possam ser entendidos como suficientes para cumprir os 
ditames da Resolução CNPC nº 11 de 2013, ou seja, embasar e motivar a retirada de 
patrocínio, principalmente porque o assunto está judicializado e seguindo a tramitação 
processual. Portanto a documentação utilizada como suposta exposição de motivos 
mostra-se precária e não atende o disposto no inciso I, do artigo 6º, da Resolução CNPC 
nº 11 de 2013. 

 
Em terceiro lugar, e talvez mais importante, mesmo que se visse no conteúdo 

descrito o suficiente para atender ao requisito regulamentar de apresentação de 
motivação para a retirada de patrocínio, fato é que a discussão sobre a paridade 
contributiva mencionada nos referidos ofícios não guarda nenhuma relação com o 
Plano Único CEEE. Isso porque o Plano Único CEEE já observa a regra da paridade 
contributiva, de tal sorte que o processo judicial nº 5051477-51.2019.8.21.0001 versa 
apenas sobre o Plano CEEEPrev. 

 
Ora, sendo as razões expostas no mencionado processo judicial as únicas razões 

que justificariam os Pedidos de Retirada de Patrocínio, como dito expressamente pelas 
Patrocinadoras (Neste sentido, em consonância com o inciso I do artigo 6º da Resolução 
CNPC nº11/2013, os fatos e números explicitados no Processo Judicial 5051477-
51.2019.8.21.0001 são elementos que consubstanciam a exposição de motivos das 
Patrocinadoras (inicial em anexo).), e se em tal processo nada há no tocante ao Plano 
Único CEEE, disso decorre que nenhuma fundamentação foi apresentada para que se 
retire o patrocínio do Plano Único CEEE. 

 
Desse modo, não estão presentes as condições necessárias para aceitação os 

Pedidos de Retirada de Patrocínio em relação a nenhum dos Planos de Benefícios. 
 
O quarto ponto a ser destacado diz com o flagrante equívoco existente nos Pedidos 

de Retirada de Patrocínio no ponto em que referem que as retiradas de patrocínio dos 
Planos de Benefícios deverão ser realizadas na modalidade total.  

 
Essa possibilidade não é viável, pois o conteúdo do Ofício 027/2021-GP, expedido 

pela Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-PAR; do Ofício 
027/2021-GP, expedido pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão De 
Energia Elétrica CEEE – GT; e do Ofício 012/2021-GP, expedido pela Companhia 
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D desprezam a existência de 
outra Patrocinadora vinculada aos referidos Planos de Benefícios, qual seja, a própria 
Fundação Família Previdência, que detêm Termo Próprio de Adesão a ambos Planos de 
Benefícios, sendo os seus ex-empregados e atuais empregados participantes desses 
planos (Anexo nº 06 e 07).  

 
Neste contexto vejamos o que dispõe o artigo 4º da Resolução CNPC 11 de 2013: 

 
Art. 4º Ressalvadas as condições estabelecidas no termo de retirada de patrocínio e as 
obrigações relativas ao período de patrocínio, a retirada de patrocínio determinará a 
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cessação de toda e qualquer responsabilidade do patrocinador para com a entidade fechada 
e os participantes e assistidos.  
 
§ 1º A retirada de patrocínio poderá ser total ou parcial em relação ao plano de benefícios.  
 
§ 2º A retirada total se dará quando não remanescer no plano nenhum patrocinador, 
resultando no encerramento do plano de benefícios e cancelamento de seu registro junto à 
Previc. 
 
§ 3º A retirada parcial se dará quando remanescer no plano de benefícios algum 
patrocinador e grupos de participantes ou assistidos. 
 

Portanto, o pedido de retirada de patrocínio na modalidade total do Plano Único 
CEEE e do Plano CEEEPrev não pode ser validamente implementado, pois nem as 
Patrocinadoras nem essa Previc podem determinar, esponte sua, que esta Fundação 
Família Previdência deixe de patrocinar os Planos de Benefícios em favor de seus 
empregados atuais e ex-empregados.  

 
O quinto ponto a ser submetido à apreciação dessa Previc e que impede o 

prosseguimento dos Pedidos de Retirada de Patrocínio diz com a existência de 
imposição legal, em plena vigência, para que as Patrocinadoras assegurem o patrocínio 
e o custeio dos Planos de Benefícios. Referimo-nos ao conteúdo da Lei Estadual nº 
12.593/2006 que, no ano de 2006, autorizou a reorganização societária da antiga 
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, sendo uma das condicionantes à 
mencionada reorganização societária, a manutenção do custeio e do patrocínio do Plano 
CEEEPrev e do Plano Único da CEEE, de forma solidária, pelas empresas resultantes da 
reorganização societária, in casu, a Companhia Estadual de Geração e Transmissão 
De Energia Elétrica CEEE – GT; e a Companhia Estadual de Distribuição de Energia 
Elétrica – CEEE-D. 

 
No intuito de contextualizá-lo quanto às obrigações impostas pela legislação 

supramencionada (Lei Estadual nº 12.593/2006), tomamos a liberdade de transcrever o 
seu artigo 6º:  
 

Art. 6° - As sociedades resultantes da reestruturação societária e patrimonial 
autorizada por esta Lei deverão assegurar, solidariamente, o patrocínio e custeio dos 
planos de benefícios previdenciários atualmente administrados e/ou operados pela 
Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE -, a qual estão vinculados os 
assistidos desta e os atuais empregados e complementados da CEEE, atendendo aos 
limites, condições e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador das entidades 
de previdência complementar, nos termos da legislação federal pertinente.  
 
§ 1° - As sociedades resultantes da reestruturação societária e patrimonial autorizada 
por esta Lei deverão assegurar, também, solidariamente, o patrocínio e o custeio dos 
planos de benefícios previdenciários administrados e/ou operados pela Fundação 
CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE -, aos quais venham a aderir os novos 
empregados a serem admitidos pelas mesmas, nas condições estabelecidas nos 
respectivos regulamentos vigentes à época da adesão. 
 
§ 2° - A Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE - será a única instituição de 
sistema previdenciário complementar do grupo de empresas resultantes da reestruturação 
autorizada por esta Lei.  
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§ 3º - A integralização das reservas a amortizar e dos demais valores atualmente devidos 
pela CEEE deverá ser realizada de conformidade com a legislação própria das entidades 
fechadas de previdência complementar e do setor elétrico, observando que as sociedades 
resultantes da reestruturação deverão oferecer, na forma da lei, obrigatória e solidariamente, 
em garantia de tais pagamentos, cessão dos seus créditos oriundos da venda futura de 
energia elétrica e dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, em 
montante mensal equivalente à amortização e aos demais valores devidos mensalmente à 
Fundação ELETROCEEE. 
 

O dispositivo acima transcrito traz diversas obrigações impostas às companhias 
resultantes da reestruturação societária e patrimonial em relação aos planos de benefícios 
previdenciários patrocinados pela antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE.  

 
A mais importante, refere-se à obrigatoriedade de assegurar, de forma solidária, o 

patrocínio e o custeio dos planos de benefícios previdenciários administrados pela 
Fundação Família Previdência em relação aos seus assistidos e também aos atuais 
empregados e complementados da CEEE (caput e § 1º do Artigo 6º da Lei Estadual nº 
12.593/2006).  

 
Em respeito da Lei Estadual nº 12.593/2006 foram realizados Aditivos aos Convênios 

de Adesão, os quais foram firmados pela CEEE-D e CEEE-GT com esta Fundação Família 
Previdência (Anexo nº 08 e 09), ficando estabelecido o compromisso irrevogável e 
irretratável de que, em caso de venda do controle das sociedades, estas seguiriam 
honrando todas as obrigações contidas no Estatuto da Fundação Família Previdência e 
nos Convênios de Adesão dos Planos de Benefícios. Assim, veja-se o item 3.10 do 
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano CEEEPrev, sendo idêntico o 
conteúdo do item 3.09 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano Único 
da CEEE: 

 
As Patrocinadoras CEEE-GT e CEEE-D, sob o novo controle acionário, ficarão obrigadas, 
ainda, nos casos previstos no item anterior, a partir da data da assunção do controle 
acionário, a honrar todas as obrigações estabelecidas no Estatuto da ELETROCEEE e no 
Regulamento do Plano de Benefícios CeeePrev, tornando-se a presente condição firmada 
em caráter irrevogável e irretratável sem qualquer exceção. 
 

Importante mencionar que os instrumentos contratuais anteriormente citados e que 
contêm essa regra foram regularmente celebrados entre as partes envolvidas e 
devidamente aprovadas pela SPC/PREVIC, tendo por referência a Lei Estadual nº 
12.593/06, no sentido de conferir a devida e expressa proteção ao direito previdenciário 
dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Fundação Família 
Previdência em face de eventual operação de reorganização societária das 
Patrocinadoras e/ou inadimplência de sua parte, reforçando, portanto, a impossibilidade 
da retirada de patrocínio ora pretendida.  

 
Diante da Lei Estadual 12.593/06 e das regras acordadas nos contratos 

mencionados podemos afirmar que a retirada de patrocínio, neste momento, representaria 
um negócio jurídico nulo, conforme o previsto no artigo 104, combinado com o artigo 166 
do Código Civil. Isso porque para ser válido o negócio deve ter objeto lícito (“artigo. 104: 
A validade do negócio jurídico requer: II - objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável”; artigo 166: “É nulo o negócio jurídico quando: (...) VI - tiver por objetivo 
fraudar lei imperativa;” ou quando “VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe 
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a prática, sem cominar sanção”). Ora, se a lei é impositiva quanto à manutenção do 
patrocínio; se essa lei está em vigor e não foi revogada; qualquer ato no sentido da retirada 
do patrocínio será contra legem e, como tal, inválido.  

 
Por tudo isso, em respeito ao previsto na vigente Lei Estadual nº 12.593/06 e nos 

respectivos Instrumentos Contratuais firmados em sua decorrência, tem-se que o pedido 
de retirada de patrocínio formulado pelas Patrocinadoras CEEE-D e CEEE-GT não 
reúne condições para ser acolhido e processado por essa Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, diante da existência de vedação 
legal para tanto. 

 
Sobre esse tema tramita perante a 7ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da 

Comarca de Porto Alegre o processo nº 5106459-78.2020.8.21.0001/RS. 
 

1. A ação foi ajuizada na forma de Tutela Cautelar Antecedente, tendo sido 
posteriormente apresentados os termos dos pedidos da ação definitiva, que foram assim 
formulados: 

 
a) seja recebido o presente pedido como requerimento na forma do art. 305 e seguintes do 
CPC – ou, se assim entender esse MM. Juízo, na forma do art. 303, face à fungibilidade 
entre as espécies de tutela provisória de urgência antecedentes, prevista no art. 305, 
parágrafo único, do CPC; 
 
b) seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência pretendida pela requerente, 
para o efeito de suspender a realização das assembleias-gerais extraordinárias da CEEE-D 
e da CEEE-GT convocadas para 02 de dezembro de 2020, bem assim qualquer outra 
convocação futura com a mesma ordem do dia enquanto vigente a ordem suspensiva 
emanada desse MM. Juízo, determinando se, ainda, que as Companhias não adotem 
nenhuma medida tendente à retirada do patrocínio do Plano Único e do Plano CEEEPREV;  
 
c) efetivada a tutela concedida, seja intimada a requerente para apresentação do pedido 
principal, complementação de suas razões e juntada de documentos 5 adicionais, a partir 
daí seguindo-se o Procedimento Comum do art. 334 e ss. do CPC, com a citação das 
requeridas (art. 308, caput e §3º, do CPC); 
 
d) ao final, seja o feito julgado inteiramente procedente ao efeito de: 

 
 i. ser declarada a obrigatoriedade de as Companhias e suas sucessoras, em especial 
a CEEE-D, manterem o patrocínio, de forma solidária, do Plano Único e do Plano 
CEEEPREV, enquanto não revogado o art. 6º, caput e parágrafos, da Lei Estadual nº 
12.593/2006; 
 
ii. declarar parcialmente inválida ou, ao menos, ineficaz a cláusula da cisão que 
pretendeu limitar a solidariedade entre a companhia cindida e a nova companhia, de 
sorte que a CEEE-G responda solidariamente com a CEEE-GT por todas as 
obrigações da CEEE-GT associadas ao patrocínio e custeio do Plano Único e do Plano 
CEEEPREV; e  
 
iii. ordenar às Companhias a não praticarem atos ou adotarem medidas tendentes à 
retirada de patrocínio ou a impor qualquer tipo de limitação à solidariedade das 
Companhias relativamente ao patrocínio e custeio do Plano Único e do Plano 
CEEEPREV, enquanto não revogado o art. 6º, caput e parágrafos, da Lei Estadual nº 
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12.593/2006, sob pena de invalidade e ineficácia de qualquer ato que assim seja 
realizado. 

 
Portanto, além dos óbices já apresentados no decorrer da presente correspondência, 

há também o fato de que caberá ao poder judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 
decidir o alcance da regra legal contida na Lei Estadual 12.593/2006. Nesse contexto, não 
parece ser exagero frisar, estando a questão submetida ao crivo do poder judiciário, não 
poder a Previc se substituir ao juízo que deverá decidir essa questão que diz respeito às 
Patrocinadoras e à Fundação Família Previdência e interpretar a regra legal desta ou 
daquela maneira. 

 
Ademais, é possível que haja julgamento reconhecendo a invalidade da retirada do 

patrocínio dos Planos de Benefícios. Se isso ocorrer, já tendo essa Superintendência 
processado e concluído o procedimento de retirada, o mínimo que se pode imaginar que 
se seguirá é o ajuizamento de milhares de ações judiciais de reposição das perdas desse 
ato recorrentes, se não o ajuizamento de demanda coletiva para que sejam restabelecidos 
os Planos de Benefícios. 

 
O procedimento de retirada de patrocínio contemplado na Resolução CNPC 11 

pressupõe a existência de entendimento entre as patrocinadoras e a gestora dos planos 
de benefícios, o que, sem sombra de dúvidas, não existe neste caso. Sem que isso seja 
alcançado por meio de uma decisão judicial ou entendimento entre as partes envolvidas, 
não há como se possa levar a cabo os Pedidos de Retirada de Patrocínio. 

 
Assim, esta correspondência serve ao duplo propósito de noticiar a essa 

Superintendência os óbices ao processamento dos Pedidos de Retirada de Patrocínio que 
resulta da existência do  da Lei Estadual 12.593/2006 e do processo nº 5106459-
78.2020.8.21.0001/RS, e de eximir esta Fundação e seus dirigentes de eventual 
responsabilidade pelos danos eventualmente emergentes do indevido processamento dos 
Pedidos de Retirada de Patrocínio. 

 
2. Diante de todo o exposto, esta Fundação Família Previdência requer a 

reconsideração da determinação exposta no Ofício nº 42/2021/ERRS/DIFIS/PREVIC e 
assenta posicionamento quanto à impossibilidade de acolhimento e processamento dos 
Pedidos de Retirada de Patrocínio, na modalidade total, descritos no Ofício 027/2021-GP, 
expedido pela Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-PAR; 
no Ofício 027/2021-GP, expedido pela Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão De Energia Elétrica CEEE – GT; e no Ofício 012/2021-GP, expedido pela 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, bem como no 
Ofício CE-JURÍDICO 082/2021, expedido pela Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica – CEEE-D (Grupo Equatorial Energia); e na correspondência expedida 
Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T (Grupo CPFL), 
todos relativos ao Plano Único da CEEE (CNPB nº1979.0044-47), e ao Plano CEEEPrev 
(CNPB nº 2002.0014-56), frente à existência de precariedades nos Ofícios enviados pelas 
Patrocinadoras; em razão da não observância ao inciso I, do artigo 6º e ao artigo 4º da 
Resolução CNPC nº 11 de 2013; diante da atuação contrária (ilegalidade) ao disposto no 
Artigo 6º da Lei Estadual nº 12.593/2006;  e, ainda, tendo em vista que a matéria está 
sendo tratada perante o Poder Judiciário do Estado Rio Grande do Sul. 
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3. Observados todos os fundamentos anteriormente expostos, os quais 
comprovam a impossibilidade de acolhimento e processamento dos Pedidos de Retirada 
de Patrocínio, para fins de cumprimento dos termos da Resolução CNPC 11, 
principalmente no que tange o Artigo 7º1, inciso IV, formaliza a comunicação acerca da 
apresentação pelas Patrocinadoras dos Pedidos de Retirada de Patrocínio, requerendo 
que essa Superintendência se manifeste expressamente sobre cada um dos óbices aqui 
elencados, dentro no prazo de estabelecimento da data-base, previsto no o Artigo 2º2, 
inciso I da Resolução CNPC 11. 

 
4. Esta Fundação Família Previdência destaca que está, dessa forma, 

cumprindo o quanto determinado por essa Superintendência. O faz, contudo, sob protesto 
e com a ressalva expressa do seu direito de prosseguir questionando a legalidade dos 
Pedidos de Retirada de Patrocínio e de adotar outras medidas que se façam necessárias 
para resguardar os interesses dos milhares de beneficiários dos Planos de Benefícios por 
ela administrados. 
  
Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para 
quaisquer esclarecimentos que julgar necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Rodrigo Sisnandes Pereira, 
Diretor-Presidente da Fundação Família Previdência. 
 
 
 
 
 
C/C: 
 
Ao Senhor 
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI 
M. D. Diretor de Licenciamento da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC. 
Brasília/DF 

                                                           
1 Art. 7º O representante legal da entidade fechada, ao receber a notificação da decisão do patrocinador que se retira, 

deverá, em até dez dias úteis: 
 I - dar ciência da decisão aos órgãos estatutários da entidade fechada; 
 II – comunicar a decisão aos participantes e assistidos vinculados ao patrocinador que solicitou a retirada; 
III – dar ciência aos demais patrocinadores do plano de benefícios objeto de retirada de patrocínio; 
 IV – oficiar a Previc do início do processo de retirada de patrocínio; e  
V - adotar os procedimentos necessários ao andamento do processo de retirada de patrocínio, cientificando a Previc de 
todas as suas fases.  
Parágrafo único. Na hipótese de retirada de patrocínio por iniciativa da entidade fechada, o prazo para cumprimento do 
disposto nos incisos II a V será contado a partir da data da decisão do órgão estatutário da entidade fechada. 

 
2 Art. 2º. Para os fins desta Resolução, entende-se por: 

 
I - data-base, aquela em que serão posicionados os cálculos referenciais que servirão para a instrumentalização do 
processo de retirada de patrocínio, fixada pelo órgão estatutário da entidade fechada, com a prévia e formal 
concordância do patrocinador, respeitado o prazo não superior a sessenta dias, a contar da data de recebimento da 
notificação formal do patrocinador solicitando a retirada de patrocínio; (...) 
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A Senhora 
ANA CAROLINA BAASCH  
M.D. Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência Fusão, Cisão, Incorporação 
e Retirada 
Brasília/DF 

 
Ao Senhor 
LUCIANO DRAGHETTI 
M.D. Coordenador do Escritório Regional V - RS da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC. 
N/Capital 
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CE-JURÍDICO 082/2021  
Porto Alegre, 28 de outubro de 2021. 

 
 
Ao  
Ilmo Senhor 
RODRIGO SISNANDES PEREIRA  
Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO FAMILIA PREVIDÊNCIA  
Rua dos Andradas, 702, CEP 90.020-004 
NESTA. 
 
c/c 
 
Ao Ilmo Senhor 
LUCIANO DRAGHETTI 
Coordenador ERRS/PREVIC 
Av. Loureiro da Silva, n 445, 8º Andar, Sala 840, CEP 90.013-900 
NESTA. 
 
 
Ref. FUNDAÇÃO FAMÍLIA/PRES/01239-2021   
 
 
Prezado Senhor, 
 
  A COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D 
(“Patrocinadora”), pessoa jurídica de direito privado, concessionária do serviço público federal 
de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPF/ME sob o nº 08.467.115/0001-00, sediada 
no endereço constante no rodapé desta, vem por meio desta, por seu representante legal abaixo 
assinado, em atenção ao contido na missiva acima referenciada, CONTRANOTIFICAR essa 
FUNDAÇÃO, na forma do disposto nos arts. 7261, 7272 e seguintes do Código de Processo Civil, 
fazendo-o na forma que segue.  
 
  Com relação ao andamento do processo de retirada de patrocínio e as obrigações 
de observância aos prazos estabelecidos na Res. 11/2013, do CNPC, com o intuito de transferir 
responsabilidades a terceiros, infere-se da correspondência epigrafada que essa Fundação 
assenta “que não há registro de recebimento da mencionada correspondência/ofício, bem como 
de qualquer outra missiva enviada por essa Companhia Estadual de Distribuição de Energia 

 
1 Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá 
notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. 
2 Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 , para que faça ou deixe de fazer o que o 
requerente entenda ser de seu direito. 
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Elétrica – CEEE-D (Grupo Equatorial Energia) no mês de junho/2021 que tenha abordado a 
temática de retirada de patrocínio dos Planos Único da CEEE e CEEEPrev”. 
 
  A par disso, consta que “esta Fundação Família Previdência informa que este 
assunto foi objeto de tratativas e troca de informações com a PREVIC, no intuito de se buscar o 
melhor encaminhamento para este complexo tema”. 
 
  Inobstante ser despicienda qualquer interferência desta Companhia na condução 
do processo de retirada de patrocínio na fase em que se encontra, uma vez que as obrigações 
encartadas no art. 7º, da Res. 11/2013 – CNPC, devem ser cumpridas exclusivamente pela EFPC, 
salta aos olhos que essa Fundação seja capaz de identificar suposta causa de suspensão do 
processo de retirada de patrocínio de forma deveras diligente, mas não seja capaz de fazer o 
mesmo quando a decisão seja contrária às suas pretensões. Assim, não há como essa Fundação 
se escudar no não recebimento de comunicação desta Companhia sobre a reconsideração da 
decisão liminar proferida na ADI 6667, quando o dever de diligência mínima dessa Administração 
impunha a adoção das medidas tempestivas e necessárias para a implementação da vontade da 
Patrocinadora manifestada, de forma inequívoca, nos termos do art. 3º, da mencionada 
resolução. 
 
  Logo, torna-se inócua qualquer discussão sobre o efetivo recebimento ou não da 
missiva GP 035/2021. 
 

Ademais, embora alegue que não tenha recebido qualquer manifestação desta 
Patrocinadora, causa espécie que, à revelia desta, tenha essa Fundação então instado a PREVIC 
a respeito do processo de retirada de patrocínio com o intuito exclusivo de tentar eximir-se, bem 
como a seus administradores, de eventual consequência da inobservância da legislação.  
 
  Destaque-se, mais uma vez, que diferentemente do indicado pela administração 
dessa EFPC em reunião de apresentação realizada com a administração desta Patrocinadora, 
nunca houve nenhuma manifestação para suspensão ou cancelamento do processo de retirada, 
cuja natureza bilateral é indene de dúvidas, de forma que a signatária reitera seu inconformismo 
com o flagrante e injustificável descumprimento dos prazos da Resolução CNPC nº 11/2013, e 
não reconhece dilações que tenham sido negociadas sem sua participação.  
 
  Com relação a outro ponto constante da carta ora rebatida, é de se ressaltar que 
a solidariedade a que se refere os convênios de adesão aos Planos Único e CEEEPrev não justifica 
que a retirada de patrocínio requerida pela signatária deva submeter-se a manifestações de 
vontade das demais patrocinadoras.  
 
  De outra via, a correspondência epigrafada menciona que a signatária “possui hoje 
junto a esta Fundação Família Previdência, por responsabilidade própria e direta, dívidas nos 
valores de R$ 127.114.130,28 (cento e vinte e sete milhões, cento e quatorze mil, cento e trinta 
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reais e vinte e oito centavos) relativamente ao Plano Único da CEEE e de R$ 495.244.932,42 
(quatrocentos e noventa e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta 
e dois reais e quarenta e dois centavos) correspondentemente ao Plano CEEEPrev, ambos 
atinentes aos compromissos e obrigações existentes na data da transmissão do controle da CEEE-
D para o Grupo Equatorial Energia, pelo que fica essa Companhia notificada de que se encontra 
em mora quanto ao pagamento da referida quantia, por conta do disposto nas cláusulas 3.9 e 
3.10 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão do Plano de Benefícios ao Plano CEEEPrev, 
e das cláusulas 3.8 e 3.9 do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios 
do Plano Único da CEEE”.  
 
  Quanto à tentativa dessa EFPC de constituir esta Patrocinadora em mora, faz-se 
necessário pontuar contundentemente que não se encontram minimamente presentes nenhum 
dos requisitos necessários à configuração do inadimplemento, ainda que parcial, das obrigações 
assumidas junto à essa EFPC, soando, a genérica notificação, como um significante indício de 
abuso de direito a teor do que dispõe o art. 1873, do Código Civil. 
 
  Isto porque, à luz do artigo 397, do Código Civil, a constituição em mora 
caracteriza-se pelo “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo”. 
 
  Com a devida vênia, não há liquidez, tampouco a certeza e, principalmente, 
exigibilidade nas dívidas a que se refere a Fundação na correspondência em tela. Não sendo, 
esta Patrocinadora, sujeito passivo de qualquer obrigação referente ao alegado vencimento 
antecipado de quaisquer  obrigações constantes dos Convênios de Adesão em questão cuja, 
execução, inobstante, depende do preenchimento dos requisitos legais intransponíveis. 
 
  Primeiro, porquanto o item 3.9 do Convênio de Adesão do Plano CEEEPrev, assim 
como o item 3.8 do Convênio de Adesão do Plano Único, seja explícito ao prever a 
responsabilidade financeira integral do Estado do Rio Grande do Sul na hipótese de 
reorganização societária das sociedades do Grupo CEEE pelas obrigações existentes até a troca 
de controle, além de não haver, na hipótese, o vencimento antecipado de qualquer obrigação 
futura passível de exigência da Patrocinadora sob o novo controle societário, tampouco a 
solidariedade aventada e a possibilidade do acionamento das garantias indicadas nos itens 2.1 e 
2.2 do Contrato de Garantias celebrado entre as partes, tudo conforme precisamente exposto 
no Parecer nº 18.643/21 – PGE-RS, ratificado pelo despacho exarado pelo Exmo. Sr. Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul em 23 de março de 2021 – o qual, na forma do art. 82, XV da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tem status de Decreto Estadual. 

 
Os itens imediatamente seguintes registram a responsabilidade da signatária, não tendo 

sido apontado pela Fundação o descumprimento de qualquer das cláusulas do Estatuto e 
respectivos regulamentos por parte desta empresa, assim como dos planos de custeio vigentes.  

 
3 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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  Segundo, porque não há sequer descritivo da dívida ou memória de cálculo, 
consubstanciado por sua origem, evolução e vencimento, tornando-a TOTALMENTE 
CONTROVERSA.  
 
  Não é demais ressaltar que a garantia firmada nos Convênios de Adesão e Aditivos 
é necessariamente vinculada ao aval e análise da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 
a qual, por meio da Nota Técnica nº 091/2007-SFF, concluiu pela validade da medida de forma 
condicionada, pois “a eventual execução das garantias não poderá comprometer a continuidade 
da exploração dos serviços públicos de distribuição, geração e transmissão”, inclusive observando 
os percentuais estabelecidos na nota técnica – o que se tem dúvida sobre a observância no caso 
concreto - e desde que não prejudiquem a prestação do serviço público. Nos autos do processo 
nº 5051477-51.2019.8.21.0001, como é de conhecimento de V.Sa., decidiu-se que eventual 
penhor está condicionado à inadimplência das patrocinadoras, o que, insistimos, não resta 
minimamente caracterizada. 
 
  Portanto, a pueril tentativa de constituição desta Patrocinadora em mora é, 
através desta missiva, frontalmente rechaçada pela signatária, respondendo esta Fundação pelos 
prejuízos que venham a ser eventualmente consubstanciados em caso de qualquer tentativa de 
ilegítima execução de garantias, bem como quaisquer danos -- inclusive reputacionais -- que 
possam ser causados em decorrência do equivocado entendimento acerca do suposto 
inadimplemento, nos termos da legislação civil acima tratada. 
 
  Com efeito, verifica-se que a adoção de premissa absolutamente equivocada por 
essa EFPC se torna mais evidente quando se percebe a total ignorância – deliberada, acredita-se 
– quanto aos impactos que a decisão de retirada de patrocínio impõe sobre qualquer 
acertamento de débitos e créditos entre as partes desde a comunicação de tal decisão à EFPC, 
pois inolvidavelmente qualquer medida destinada a exigir eventuais obrigações desta 
patrocinadora referentes aos Planos Único e CEEEPrev deve se submeter aos regramentos 
aplicáveis ao processo de retirada de patrocínio – que iniciou-se muito antes da transferência de 
controle acionário da CEEE-D -, seja no que diz respeito a apuração de valores ou mesmo à forma 
de pagamento, tudo devendo ser submetido ao escrutínio da Patrocinadora. 
 
  Neste contexto, faz-se, outrossim, indispensável a fiel observância da regra da 
paridade contributiva estabelecida no art. 202, §3º, da Constituição Federal, seja no que se 
refere às contribuições ordinárias e extraordinárias, a teor do tratado no art. 144, da Res. 30/2018 
– CNPC; art. 6º, §1º, LC nº 108/2001; arts. 19, I e II e 21, da LC nº 109, tudo ratificado no caso 
concreto pela Portaria 213/2014 – PREVIC, bem como pelas decisões judiciais de mérito 

 
4  Art. 14 Para a destinação da reserva especial ou equacionamento de déficit, deverão ser identificados quais os montantes 
atribuíveis aos participantes e assistidos, de um lado, e ao patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva das 
contribuições normais vertidas no período em que se deu a constituição da reserva especial, no caso de superávit, e as contribuições 
vigentes no período em que o resultado deficitário foi apurado, no caso de déficit, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes 
ou terceiros que tenham dado causa a dano ou prejuízo ao plano do benefício administrado pela EFPC. 
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proferidas nos autos dos processos judiciais nº 5051477-51.2019.8.21.0001/RS (sentença) e 
0065790-57.2014.4.01.3400  (sentença e acórdão em instância revisional). 
 
  Por tamanho lastro jurídico também neste particular – constitucional, 
complementar, infralegal normativo e administrativo e, ainda, judicial – é que não se pode deixar 
de lado o enquadramento da conduta dessa EFPC ao disposto no art. 187, do Código Civil, quando 
se tenta fragilmente constituir esta Patrocinadora em mora, ignorando solenemente que a 
paridade contributiva é medida que se impõe. 
 
  Destarte, com o fim de resguardar direitos e prevenir responsabilidades, serve a 
presente para CONTRANOTIFICAR a FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA (“EFPC”) acerca dos 
termos constantes da FUNDAÇÃO FAMÍLIA/PRES/01239-2021, de forma que essa Fundação (i) 
apresente o descritivo das dívidas referidas no expediente ora respondido, desconsiderando-se 
o vencimento antecipado de qualquer obrigação; (ii) dê andamento regular ao processo de 
retirada de patrocínio na forma da legislação aplicável, inclusive com a observância dos 
respectivos prazos legais, contando-se a partir da data de notificação da decisão de retirada 
comunicada em março de 2021 e sem condicionar ao andamento do processo quanto às demais 
patrocinadoras; (iii) se abstenha de tentar acionar as garantias mencionadas, uma vez que não 
há dívida líquida, certa e exigível a permitir tal acionamento, não há responsabilidade desta 
Patrocinadora sobre eventuais dívidas não adimplidas anteriores a troca de controle e, ainda, 
não se configura hipótese de vencimento antecipado de obrigações futuras; e (iv) aplique a 
paridade contributiva de forma imediata, nos termos da legislação e dos comandos 
administrativos e judiciais. 
 

Atenciosamente, 
 
 

  Renovando nossos votos de estima e consideração, subscrevemo-nos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D 
 



                                                                                        
 

                                                                                                                

 

   

 

 

 

 
 

 
Rua Joaquim Porro Vilanova, 201 – Jardim do Salso 

Porto Alegre – RS – Brasil - CEP 91.410-400 

 

 

 

    Porto Alegre, 05 de novembro de 2021 

 

Sr. Rodrigo Sisnandes Pereira 
(rsisnandes@familiaprevidencia.com.br) 
Diretor Presidente da 
Fundação Família Previdência 
Rua dos Andradas, 702 
90020-004 – Porto Alegre – RS 
 
 
Assunto:  Tratativas quanto ao Plano Único da CEEE e CEEEPrev e Apresentação 

dos Compromissos perante os Planos de Benefícios - Fundação 

Família/PRES/01240-2021, de 20/10/2021  
 
  Prezado Senhor,  
 

 

Em referência à correspondência em epígrafe, temos a considerar os seguintes 
aspectos relevantes: 
 
1) Acreditamos, s.m.j., que a referência à correspondência Fundação 
Família/PRES/01208-2021, conforme referida por V.Sa., seja equivocada, pois a missiva 
relativa à alteração de regulamento é a correspondência Fundação 
Família/PRES/00929/2021; 
 
2) Quanto à correspondência Fundação Família/PRES/00929/2021, de 04 de agosto de 
2021, relativo ao “processo de alteração regulamentar do Plano CEEEPREV (CNPB 
2002.0014-56)”, informamos que esta companhia subscreve, integralmente, as 
objeções e questionamentos do Ofício nº 066/2021-GP, de 30 de agosto de 2021, 
especialmente quanto à paridade contributiva e a retirada de patrocínio requerida 
pelos controladores anteriores da CEEE-T; 
 
3) No mesmo sentido, sobre a vigente tutela cautelar antecedente obtida por esta 
Fundação nos Autos do Processo nº 1025537-78.2021.4.01.0000, temos a informar 
que a representação jurídica anteriormente contratada pela CEEE-T, além da PREVIC, 
segue atuando junto ao Judiciário de forma a corroborar as decisões proferidas pela 
Justiça Federal e que reconhecem a necessidade de aplicação da paridade; 
 
4) Não obstante, a despeito da vigência da tutela, tem-se que a Sentença prolatada 
nos autos do Processo no 5051477-51.2019.8.21.0001 reconheceu a inobservância à 
paridade contributiva estabelecida pela Constituição Federal e regulada pela Lei 
Complementar nº 108/01, fazendo cessar, a contar da referida decisão, o pagamento 
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das contribuições que superam tal limite, incluindo a recomposição de 3% (três por 
cento) referente aos benefícios de participantes ativos migrados em 2002, devendo o 
seu cumprimento ser imediato; 
 
5) Com relação às alegadas dívidas apontadas na missiva, sem quaisquer anexos ou 
fundamentos, presumimos, pelos montantes, tratar-se de quantia que fora 
questionada nos Autos do supramencionado Processo nº 5051477-
51.2019.8.21.00011, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos quais, 
como é de conhecimento de V.Sa., houve decisão de mérito em desfavor das 
pretensões da Fundação Família quanto à paridade contributiva. Desta forma, a 
Fundação Família é, por esta missiva, contranotificada a esclarecer a natureza, origem 
e montante dos valores apresentados, considerando os termos da decisão proferida, 
de modo a apurar-se eventual descumprimento de ordem judicial; 
 
6) A CEEE-T ainda reitera, por puro excesso de zelo, a convicção pela necessária 
retirada de patrocínio, incluindo a data-base previamente fixada, nos termos da 
legislação vigente;  
 
7) O avanço da retirada de patrocínio, como é de conhecimento de todos, somente 
produzirá os encargos dos vencimentos antecipados, na perspectiva atuarial, ao final 
do seu curso, o qual ainda demanda a aferição das responsabilidades de 
patrocinadores, participantes e assistidos, nos termos da legislação e decisões judiciais 
vigentes;  
 
8) Uma vez que já reconhecida em decisão judicial, repisa-se, com aplicação imediata, 
as alterações no Regulamento, que vêm sendo proteladas e há muito tempo já 
deveriam ter sido implementadas, devem ser imediatamente procedidas, sob pena de 
violação da recente decisão, com eventual responsabilização pessoal dos 
administradores da Fundação em face do descumprimento. 
 
Sendo o que tínhamos a registrar, ficamos, cordialmente, à disposição. 
 
   
 
Atenciosamente. 
 
 
 
Andre Luiz Gomes Da Silva   
Diretor Presidente CEEE-T 

 
 

 
1 DOC 7 da Inicial na referida Ação. 
















































		2021-11-04T10:18:16-0300
	DAVID ABDALLA PIRES LEAL


		2021-11-04T10:30:54-0300
	JOSE SILVA SOBRAL NETO:78248388387


		2021-11-04T15:29:24-0300
	ARMANDO DE SOUZA NASCIMENTO


	1: 
		2021-11-05T15:42:39-0300
	ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA:24674425867





