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COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT (“CEEE-GT” ou
“Companhia”), em atendimento ao disposto da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos
seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que a Fundação CEEE de Seguridade Social
– ELETROCEEE, no último dia 12 de janeiro de 2021, executou e debitou o valor de R$
76.964,90 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) na
conta bancária centralizadora que a Companhia mantém junto ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul – Banrisul.
Referido bloqueio teve origem em inadimplências não reconhecidas pela Companhia de
obrigações advindas dos Contratos de Garantia relativos aos Convênios de Adesão do Plano
Único e do Plano CEEEPREV, ambos Planos de Benefício Pós Emprego ofertados pela CEEE-GT
aos seus colaboradores, planos atualmente administrados pela ELETROCEEE.
As obrigações advindas dos Convênios de Adesão inerentes a estes Planos possuem contratos
de garantia assinados em 2007, que possibilitam o eventual acesso da ELETROCEEE a conta
bancária centralizadora da Companhia mantida junto ao Banrisul, instituição financeira
interveniente anuente desses instrumentos.
A CEEE-GT atualmente vem contestando estas obrigações e os limites das garantias pactuadas
no passado, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, especialmente no que
tange a aplicação do princípio constitucional da paridade contributiva, conforme divulgado em
suas informações trimestrais de setembro de 2020, na nota explicativa nº 23.
A Companhia manterá o mercado informado, obedecendo à sucessão dos fatos relacionados e
a correspondente relevância da informação.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2021.
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