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Sua Referência:
Assunto: Planos de previdência complementar administrados pela Fundação Forluminas de
Seguridade Social – FORLUZ

Prezado Senhor,

Em referência aos estudos que a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (“Cemig”) e 
suas subsidiárias Cemig GT e Cemig D, tem realizado em relação ao patrocínio dos planos de 
previdência complementar administrados pela Fundação Forluminas de Seguridade Social – 
FORLUZ (“Forluz”), com o objetivo de equacionar as obrigações pós-emprego relacionadas ao 
Plano Saldado de Benefícios Previdenciários – Plano A (CNPB n° 1997.0028-92) (“Plano A”), a 
Companhia vem solicitar à V. Sa., a execução da seguinte proposta de reestruturação deste Plano.

Seja criado novo Plano de Contribuição Definida (“Plano CD”) para proporcionar a migração de 
Participantes e Assistidos do Plano A, estruturado na modalidade de Benefício Definido (“Plano 
BD”). Observando a preservação dos direitos adquiridos, o Plano CD deverá ser constituído 
observando os seguintes aspectos:

a. O valor da reserva matemática de cada participante será transferido para uma conta de
aposentadoria individual, estruturada na modalidade de “Contribuição Definida”.

b. No requerimento de migração, será oferecida ao participante a oportunidade de saque à vista de 
uma parcela da conta de aposentadoria individual, a qual será definida
oportunamente, mediante estudo específico e que será abatido do saldo da conta
individual.

c. O participante estabelecerá dentre as opções de renda a serem ofertadas no novo Plano “CD”, o 
benefício de aposentadoria que deseja receber mensalmente.

d. No caso de falecimento do participante, o eventual saldo remanescente será transferido para os 
beneficiários e, na sua ausência, será pago ao espólio. 

A proposta, enfatize-se, é de migração voluntária para o Plano CD. Para o Participante que optar 
pela migração, o valor de sua reserva matemática do Plano A, será integralizado no Plano CD, 
mediante a transferência dos correspondentes ativos do Plano A para o Plano CD, bem como a 
contratação integral do equivalente ao déficit atual do Plano A, em benefício do Participante, 
creditando-se os respectivos recursos à sua conta de aposentadoria individual no Plano CD.

Caso aprovado pelos órgãos competentes, a patrocinadora reafirma o desejo inequívoco da 
manutenção da responsabilidade pelo custeio administrativo, à exemplo do que ocorre no Plano A, 
atualmente.



Para os Participantes que optarem por não migrar, a situação no Plano A será mantida, ou seja, os 
Participantes não optantes incorrerão no risco de um eventual desfecho desfavorável das ações 
judiciais que versam sobre a paridade contributiva. Confirmando-se esse cenário, deverão suportar o
déficit do Plano A, desde 2015, em igualdade de condições com as Patrocinadoras.

Pelo exposto, solicitamos à V. Sa. seja dado encaminhamento à presente proposta de reestruturação 
do Plano A, mediante a criação do Plano CD, e oferta de migração, nos termos da presente 
correspondência.

Por fim, declaramos ciência e concordância sobre o inteiro teor desta carta, que consubstancia a 
estratégia acima mencionada, bem como quanto à submissão do processo à análise da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, nos moldes da Instrução 
PREVIC nº 24/2020 e da Portaria DILIC nº 324/2020, para análise formal e, esperada, aprovação 
do pleito, sendo o presente ato declaratório parte integrante.

Atenciosamente,
Reynaldo Passanezi Filho
Diretor-Presidente


