


42 ANOS

Experiência na 
gestão de planos 
empresariais e 
associativos.

R$ 6,5 BI

Patrimônio 
acumulado. 

Investimentos 
alocados em 

carteiras 
diversificadas 

de ativos.

17,7 MIL

Participantes 
ativos, 

aposentados e 
pensionistas.

11 Planos

R$ 52 
MILHÕES

Folha de 
benefícios mensal 

para 8.766 
aposentados e 
pensionistas.

680 milhões/ano

Nº 1

Maior entidade 
de previdência do 
RS e entre as 25 

maiores do Brasil.

Entidade sem fins 
lucrativos.



CLIENTES INSTITUCIONAIS

60 MUNICÍPIOS



Participantes

APOSENTADOS

ATIVOS 8.965

5.692

PENSIONISTAS 3.074

DEPENDENTES 16.510

TOTAL 17.731

DEZEMBRO 2021



2012

EVOLUÇÃO PARTICIPANTES

7.142

8.064

2017

6.510

9.186

15.206 15.696

2021

8.965

8.766

17.731

ASSISTIDOS

ATIVOS



PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

21.761.883,66

24.599.652,07

2.510.015,12

3.274.780,55

159.214,26

TOTAL MENSAL

R$ 52.391.907,99

TOTAL ANUAL

R$ 681 milhões

DEZEMBRO 2021

8.248,31

78.114,02



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

2016 2017 2018

5.700

6.230
6.529

2019

7.445R$ milhões

2020

7.511

2021

6.532



Patrimônio por plano
R$ 6,53 BILHÕES

CeeePrev 3,3 BILHÕES

Único CEEE 1,9 BILHÃO

RGE I 450 MILHÕES

RGE II 483 MILHÕES

Família Associativo
78,2 MILHÕES

SENGE 6,4 MILHÕES

Família Corporativo
2,4 MILHÕES

CERAN 1,3 MILHÃO

DEZEMBRO 2021

Foz Chapecó 1,9 MILHÃO

CRMPrev 52,5 MILHÕES

Família Municípios



Alocação de investimentos



Comparativo de rentabilidades
Ano FFP EFPCs* Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4

2007 20,87% 25,88% 9,84% 8,39% 8,20% 8,39%

2008 0,67% -1,62% 10,44% 9,07% 8,93% 8,40%

2009 23,53% 21,50% 9,04% 7,58% 7,43% 7,34%

2010 11,01% 13,26% 8,39% 6,85% 7,02% 7,21%

2011 7,50% 9,80% 10,26% 9,01% 8,80% 8,86%

2012 24,76% 15,37% 7,81% 6,50% 6,50% 7,29%

2013 -5,83% 3,28% 4,96% 3,82% 4,06% 2,39%

2014 9,71% 7,07% 9,11% 7,89% 7,81% 7,37%

2015 6,27% 5,22% 11,14% 10,06% 10,11% 9,35%

2016 22,55% 14,56% 12,96% 10,99% 10,55% 10,95%

2017 12,56% 11,36% 8,93% 7,70% 7,35% 7,45%

2018 11,86% 12,30% 4,91% 3,78% 3,24% 3,57%

2019 20,87% 14,24% 5,82% 4,37% 4,01% 5,26%

2020 6,71% 11,13% 1,87% 0,20% 1,06% 1,50%

2021 -1,79% 3,50% 2,15% 0,48% 2,12% 1,24%

Acumulado 380,28% 372,85% 208,35% 153,54% 155,09% 153,54%

* Média das EFPCs até out/21



Entidade sem fins lucrativos
Toda a rentabilidade líquida é 
repassada à poupança 
previdenciária do participante.

Rentabilidade acumulada 
de 15 anos (2007-2021)
Em %

380,28

278,23

145,89
216,65

138,25

FAMÍLIA

CDI

POUPANÇA

IGP-M

INPC



PARTICIPANTES

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
RETIRADA DE PATROCÍNIO

(Sem amparo judicial)



• Anterior a 1980 – serviço passado.
• 1997 –Acordo Coletivo da privatização – CEEE assumiu Pagamentos de

benefícios; Cisão em 04 planos.
• 2002 – Criação do CEEEPrev; Repasse dos Compromissos trabalhistas

para o Plano; Migração incentivada, sendo o principal incentivo sair do
risco; Criação de uma reserva de serviço passado no valor R$ 345
milhões; Carência inicial de 36 meses nos pagamentos dessa reserva.

• 2006 – Lei separando as empresas com artigo específico tratando dos
Planos de Previdência;

• 2009 – PCS na patrocinadora;

ORIGEM DOS 
COMPROMISSOS/REGULAMENTO



• 2014 – PDV na Patrocinadora com correção de 3%.
• 2014 - Prazo de amortização aumentado em 10 anos – 2032.
• 2014 – Portaria Previc nº 213 determinando a alteração dos artigos 109,

132 e 147.
• 2014 – Início da Judicialização da alteração regulamentar.
• 2016 – Carência no pagamento de 80% da parcela por 24 meses.
• 2018 – Previc determina o cancelamento da carência e o retorno do

prazo de pagamento da reserva para 2022.
• 2018 – À pedido da Patrocinadora a determinação foi revogada;
• 2019 – Patrocinadora ingressa na justiça para pagar 50% da reserva.
• 2021 – Sem impedimentos legais a alteração está em curso.
• Dezembro 2021 – PREVIC suspende a alteração do regulamento.

ORIGEM DOS 
COMPROMISSOS/REGULAMENTO



EVOLUÇÃO DOS COMPROMISSOS



Rentabilidade 2002 - 2020 CEEEPREV 

O valor de Serviço passado de
R$ 345 milhões em 2002
descontando os pagamentos,
sem a reversão dos resultados
teríamos uma diferença no
fechamento de 2020 de R$
273 milhões.



• 2019 – Ação Judicial para aplicar a paridade nos valores da reserva.
• 2020 – Negociação sobre a modelagem de Privatização das

Patrocinadoras do Grupo CEEE, com 50% do passivo ficando com o
Governo do RS.

• 2020 – Fundação notificada para abrir mão do vencimento antecipado
previstos nos contratos, abrir mão da solidariedade entre as empresas e
abrir mão das garantias de acesso as contas sob pena de ser retirado o
patrocínio dos Planos.

• 2020 – Respondemos sobre os impedimentos legais em atender a
solicitação, mas todos possíveis de serem ajustados após privatização.

• 2020 – Patrocinadora convoca AG com a pauta de retirada de Patrocínio.
• 2020 – Fundação Ingressa na Justiça evitando a AG.
• 2021 – Liminar é revogada.

RETIRADA DE PATROCÍNIO



RETIRADA DE PATROCÍNIO
- Em 25 de março 2021, a Fundação recebeu os ofícios sobre a retirada de patrocínio.

- Em 06 de abril de 2021, o Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, proferiu decisão na - ADI nº

6.667/DF, com o seguinte teor: “...concedo em parte a cautelar para que o patrocínio dos

planos de previdência complementar e o pagamento de ex-autárquicos e de seus beneficiários

sejam mantidos tal como vêm sendo realizado até a presente data, até o julgamento do mérito

desta ação.”

- Em 09 de abril de 2021, a Fundação comunicou à PREVIC e ao Grupo CEEE que os pedidos de

retiradas de patrocínio haviam ficado sem efeito, por conta da decisão proferida pelo STF.

Previc envia ofício para a Fundação arquivando o pedido.

- Na sequência, saiu os editais de privatização sem qualquer menção sobre possível pedido de

retirada de patrocínio.



RETIRADA DE PATROCÍNIO
CEEE-T (Ofício 066-2021), ainda pública, encaminha denúncia para os representantes do

ERRS/PREVIC – sobre o andamento do processo de retirada.

Em 06 de outubro de 2021, a PREVIC determina ações e procedimentos que a Fundação deverá

adotar em relação ao pedido de retirada de patrocínio solicitado pela Patrocinadora CEEE.

Em 08 de outubro de 2021, PREVIC concede prazo adicional de 20 dias úteis para a Entidade

diligenciar junto às patrocinadoras a confirmação da intenção das mesmas em relação ao pedido

de retirada de patrocínio originalmente solicitado pela patrocinadora CEEE.

Em 20 de outubro de 2021, a Fundação solicitou às Patrocinadoras dos Planos Único CEEE e

CeeePrev confirmação da intenção em relação ao pedido de retirada de patrocínio protocolado

na Fundação em 25 de março de 2021.



RETIRADA DE PATROCÍNIO
Em retorno, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, a CEEE-D (Grupo Equatorial Energia) e a

CEEE-T (Grupo CPFL), respectivamente, formalizaram que a Fundação desse andamento regular ao

processo de retirada de patrocínio.

Em 16 de novembro de 2021, a Fundação comunicou a PREVIC as manifestações de interesse das

Patrocinadoras. Na mesma data, também comunicou os participantes, publicando no site a

íntegra da correspondência encaminhada à PREVIC, apresentando objeções ao andamento do

processo e defendendo a manutenção do custeio e do patrocínio do Plano Único da CEEE e

CeeePrev, no que dispõe o artigo 6º da Lei Estadual nº 12.593/2006.

Em 17 de dezembro de 2021, a PREVIC considera válido o pedido de retirada de patrocínio.

Na sequência, a Fundação propõe a criação de Grupo de Trabalho conjunto com as

Patrocinadoras.



GARANTIAS/VENCIMENTO ANTECIPADO
EM 08.01.2019 – Primeira execução de garantia com bloqueio nas contas da Patrocinadora,

depois mais 4 acessos.

EM 29.06.2021 CEEE ainda pública, Ação judicial por Entidade de Classe contra a fundação para 
execução do vencimento antecipado: No mérito, não é caso de deferimento da medida 
liminar postulada. Segundo assinalei na decisão de documento 19, "integralizar deve ser 
interpretado de forma contábil, no sentido de formalizar a dívida entre as obrigações da 
empresa, para posterior pagamento. Não significa pagar antecipadamente, como parece 
pretender a requerente".
Trocas do controle acionários: Equatorial em 14/07/2021 e CPFL em 14/10/2021.

EM 20.10.2021 – Notificamos a CEEE sobre o vencimento antecipado;

EM 04.11.2021 – Resposta da CEEE com alegações contra o vencimento antecipado;

EM 10.11.2021 – Notificamos o Banrisul para Bloqueio das contas, o mesmo não fez – Contra-

notificamos em 29.11.2021;

Devido aos reflexos na cota do plano não judicializamos contra o Banco ainda.



CRONOGRAMA RETIRADA DE PATROCÍNIO
28/01/2022 - Reunião com as Patrocinadoras para aprovação do Cronograma.

31/01/2022 - Disponibilização das bases de dados e informações para os cálculos.

02/03/2022 - Disponibilização dos cálculos elaborados pelo Atuário

Posicionados na Data Base: 31 de dezembro 2021.

A definir - Revisão das Patrocinadoras (2ª opinião dos cálculos apresentados)

15/03/2022 - Envio da minuta do Termo de Retirada de Patrocínio

A definir - Revisão das Patrocinadoras (2ª opinião do Termo de Retirada)

A definir - Reunião do grupo de trabalho e Patrocinadoras para definições

referente ao Termo de Retirada



31/05/2022 - Finalização do Termo de Retirada para aprovações

29/06/2022 - Data de Protocolo do processo na PREVIC

22/09/2022 - Data de Autorização

30/09/2022 - Data do cálculo

21/03/2023 - Data de Aporte - eventuais coberturas de insuficiências ou pagamento de parcelas

de dívidas vencidas e vincendas.

21/03/2023 - Período de Opção dos participantes.

20/04/2023 - Data Efetiva - liquidação de todos os compromissos.

CRONOGRAMA RETIRADA DE PATROCÍNIO



OPÇÕES PARA OS PARTICIPANTES
Opção individual em relação ao montante dos recursos que lhes couber.

1. PORTABILIDADE

Transferência para outro plano de benefícios.

Família Previdência Associativo

2. RESGATE

Recebimento dos direitos em parcela única.

3. COMBINADO DAS DUAS OPÇÕES



PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Novos participantes – ingressaram na Fundação a partir de 2002

Terão direito ao valor correspondente ao respectivo saldo de conta, obedecidas as disposições
do regulamento do plano aplicadas na sua formação e manutenção.

Migrados

Valor calculado considerando as garantias de migração.

QUAIS OS DIREITOS



PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

- Para os assistidos e para os ativos já elegíveis: terão direito ao valor da reserva matemática
individual, observado como mínimo, para os ativos elegíveis, o valor do resgate; e

- Para os ativos ainda não elegíveis: terão direito ao valor da reserva matemática individual,
proporcional ao tempo de participação no plano, observado como mínimo o valor do resgate.

Excedente ou insuficiência (superávit ou déficit):

Aos valores individuais correspondentes às reservas matemáticas serão acrescidos ou
subtraídos os montantes relativos, respectivamente, ao excedente ou insuficiência patrimonial,
formando dessa forma a reserva matemática individual final.

QUAIS OS DIREITOS





Plano aberto para a adesão dos atuais participantes da Fundação 

Família Previdência e seus familiares.

Plano de Contribuição Definida

O valor da contribuição é acertado na contratação do plano e o 

benefício do participante é definido no momento da aposentadoria, 

conforme o montante acumulado.

Assistidos do Plano Único e do CeeePrev ingressam na mesma 

condição, sem necessidade de novas contribuições.



$
Para ativos. Contribuições a partir de R$ 50,00 mensais.

TAXA ADMINISTRATIVA – ZERO

Taxa Administração de patrimônio: 1% ao ano

12 meses de contribuição.

50 anos de idade.

Pecúlio por Invalidez. Abono Anual.

Benefício por Morte (renda mensal ou pagamento único).

Dedução no Imposto de Renda para contribuições.



APP PARA ADESÃO DIGITAL

FAMÍLIA PREV




