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Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros 

Rua Uruguaiana, 174 - 5º, 6º e 7º andar 

Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 20050-092 

Tel: (21) 2179 - 4700 - www.eletros.com.br 

 

Rio de Janeiro/RJ, 26 de agosto de 2021. 

 
 

COMUNICADO OFICIAL 

 
 

Ref.: CISÃO PARCIAL DA ELETROS E TRANSFERÊNCIA DE 
CARTEIRA PARA ELETROS-SAÚDE. SUCESSÃO 
CONTRATUAL. 

 

 
Prezado Credenciado/Prestador de Serviço, 

 
Pelo presente comunicado a FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS (“Eletros”), 
entidade fechada de previdência complementar, sediada no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, à 
Rua Uruguaiana, n. 174, 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o n. 34.268.789/0001-88 e inscrita na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sob o n. 31.390-4, vem a comunicar aos seus estimados 
prestadores de serviços/credenciados/parceiros comerciais/contratados, relacionados à sua área de 
assistência à saúde, dentre eles vossa senhoria, que, para o atendimento de preceitos legais e no 
aperfeiçoamento de seus ofícios, dita fundação passou por uma cisão parcial de patrimônio, gerando a 
transferência dos seus serviços e recursos concernentes à área de assistência à saúde para uma nova 
Associação Privada, a ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (“Eletros Saúde”), de 
CNPJ n. 34.844.263/0001-07, situada à Rua Uruguaiana, nº 174, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, no 
Estado do Rio de Janeiro, de registro ANS nº 42.207-0, classificada na modalidade de Operadora por 
Autogestão e instituída pela própria Eletros. 

 
Portanto, a Eletros, neste ato representada por seu Presidente, serve-se da presente carta para 
comunicar de forma efetiva à sua credenciada/prestadora de serviços que, a partir do dia 01.09.21, foi 
sucedida pela Eletros-Saúde na esfera da assistência à saúde e operação de planos por autogestão, 
assumindo essa última todas as obrigações e direitos, ônus e bônus, existentes por força do contrato e 
aditivos (se houverem) que tenha a credenciada/prestadora de serviços originalmente firmado com a 
Eletros. Portanto, o Eletros Saúde passa a ser a única responsável pelos pagamentos à presente 
contratada (credenciada/prestadora de serviços) e demais obrigações diante dela contraídas, devendo 
agora a contratada, a partir da data de corte, se prestar aos serviços contratualmente pactuados para 
com o Eletros Saúde. 

 
Essa substituição legal decorre de cisão parcial da Eletros, com a formação da nova pessoa jurídica, que 
recepcionou a atividade de saúde anteriormente exercida pela Eletros, na forma do disposto no Protocolo 
de Cisão e em função da transferência de carteira já informada à ANS, que retroagirá a 12.08.21, data do 
registro dos atos no RCPJ. 

 
Importante ressaltar que todos os atos praticados para a cisão seguiram os exatos dispositivos legais 
pertinentes e contaram com a devida aprovação da PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência 
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Complementar, da ANS, do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – 
ELETROS e das patrocinadoras da ELETROS.  

 
Tal movimento não irá modificar os direitos dos beneficiários do planos de saúde e muito menos deixá-
los desassistidos, devendo a contratada manter a prestação de seus serviços regularmente. 

 
A Eletros e a Eletros Saúde colocam-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e diálogos que se 
fizerem necessários quanto a temática do presente comunicado. Solicita-se que, para tanto, entrem em 
contato por meio do seguinte canal: eletrossaude@eletrossaude.com.br. 

 
Destacamos, ao fim, que o credenciado/prestador de serviços, a partir da data de corte, deverá se 
reportar para a Eletros-Saúde, passando, a partir de tal lapso temporal, a emitir notas, prestar 
comunicados e realizar serviços para esta e não mais para a Eletros. 

 
Atenciosamente, 

 

 

Pedro Paulo da Cunha 

Presidente  
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 
 

 

 

Rogério Carlos Lamin Braz 

Diretor Presidente  
Eletros Saúde – Associação de Assistência à Saúde  
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