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A Fundação ELETROS reafirma o compromisso de manter a todos informados do 
andamento das ações e das decisões relevantes relativas ao Plano BD Eletrobrás e seus 
planos de equacionamento dos déficits de 2013 e 2015. 
 
Na 338ª reunião do Conselho Deliberativo da Eletros – CDE, realizada em 02/02/2018, foi 
aprovado, por maioria, a Minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), nos moldes 
da Instrução PREVIC n° 03, de 2010, que estabelece as etapas e respectivos prazos e 
responsáveis para a revisão e reaprovação dos planos de equacionamento dos déficits de 
2013 e 2015.

Na ocasião, foram adicionalmente aprovadas as seguintes medidas:
 
1) A suspensão, a partir de abril de 2018, da cobrança das contribuições extraordinárias II 
e III para todas as patrocinadoras, participantes e assistidos que vem regularmente efetu-
ando pagamentos através de fatura, de desconto no salário e de desconto no benefício / 
pensão respectivamente.  A suspensão ocorrerá a partir de abril por ser este o mês em que 
se encerra o plano de custeio em vigor válido até 31/03/2018.

2) A manutenção da cobrança da contribuição extraordinária I para todas as patrocinado-
ras, participantes e assistidos que vem regularmente efetuando pagamento nas formas 
citadas anteriormente e mantidas as condições atualmente praticadas.

Os assistidos que atualmente não efetuam pagamento das contribuições extraor-
dinárias I, II e III permanecem da mesma forma sem qualquer desconto a título de 
contribuição extraordinária enquanto se aguarda as conclusões do TAC.

No âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta está previsto, em uma de suas etapas, a 
avaliação e discussão do plano de equacionamento do déficit de 2011 junto à PREVIC. Esta 
iniciativa visa assegurar que, após a conclusão do TAC, a Fundação terá a garantia de que 
todos os seus planos de equacionamento estarão atendendo as condições apresentadas pelo 
órgão regulador, evitando assim possíveis questionamentos futuros. 

 
Importante destacar que, em 27/12/2017, a Fundação recebeu formalmente a determinação 
da PREVIC, através do Ofício n° 244/2017, para refazer todos os planos de equacionamentos 
de déficits visando adequá-los a não validade do parágrafo 2 do artigo 61 do regulamento do 
Plano BD Eletrobrás. Este artigo atribuía às patrocinadoras o pagamento integral - não pari-
dade contributiva - das contribuições extraordinárias que seriam de responsabilidade dos 
assistidos até 31 de março de 2006 em caso de futuros déficits.

Em resposta ao ofício da PREVIC, a Fundação elaborou a minuta de TAC e encaminhou para 
avaliação e análise do órgão regulador em 06/02/2018.

Caso surjam novos fatos relevantes relativos ao Plano BD Eletrobras, a Fundação emitirá 
novo comunicado.
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