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RESUMO 
 

TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO DE ADESÃO E TRANSFERÊNCIA DE 
GERENCIAMENTO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PCV 

 
 
Por este TERMO, a FACEPI - FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL 
(ENTIDADE DE ORIGEM), a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. (PATROCINADORA) e a EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA (ENTIDADE DE DESTINO), considerando que a transferência da 
gestão do plano previdenciário de contribuição variável da FACEPI para a EQTPREV, 
a ser implementada, não acarretará prejuízo para os participantes, assistidos, 
pensionistas e beneficiários inscritos no Plano, tendo em vista que não haverá 
descontinuidade nos direitos a eles assegurados, ajustaram as regras e obrigações 
das partes para concretizarem as rescisões do convênio de adesão e a transferência 
de gerenciamento do plano. 
 
O Termo será submetido à aprovação da autoridade governamental competente, a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, ou outro órgão 
ou autarquia que vier a substituí-la. 
 
OBJETO 
 
Rescindir o Convênio de Adesão firmado entre a PATROCINADORA e a ENTIDADE 
DE ORIGEM em relação ao Plano e estabelecer os termos e as condições para a 
transferência do Plano, atualmente operado pela ENTIDADE DE ORIGEM, para a 
ENTIDADE DE DESTINO, que administrará após a efetiva aprovação pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e a consequente 
transferência dos recursos, participantes, assistidos e beneficiários na forma prevista 
na legislação e no Termo. 
 
DA DATA EFETIVA 
 
“Data Efetiva da Transferência” é a data acordada formalmente entre a ENTIDADE DE 
ORIGEM, a PATROCINADORA e a ENTIDADE DE DESTINO, em que deverá 
ocorrer a conclusão da operação, após a transferência dos ativos e passivos do Plano, 
além da finalização do envio de todos os arquivos, documentos e informações 
previstos neste Instrumento. 
 
Para fins deste Termo, é adotada como referência para instrução do processo, 
inclusive para apuração de valores referenciais, a data de 31/03/2019. 
 
OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 
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Concomitantemente à assinatura deste Termo, a PATROCINADORA e a ENTIDADE 
DE DESTINO deverão providenciar a assinatura do Convênio de Adesão ao Plano 
para a respectiva gestão junto à ENTIDADE DE DESTINO, submetendo-o à aprovação 
pela PREVIC. 
 
A rescisão da adesão e a transferência de gerenciamento do Plano ocorrerão após a 
data da autorização da transferência de gerenciamento pela PREVIC. 
 
Até a Data Efetiva da Transferência, a PATROCINADORA e os Participantes 
continuarão a efetuar para a ENTIDADE DE ORIGEM as respectivas contribuições 
determinadas nas disposições regulamentares e nas Demonstrações Atuariais “DA” do 
Plano. Após a referida data, as contribuições serão vertidas ao Plano operado pela 
ENTIDADE DE DESTINO. 
 
Até a Data Efetiva da Transferência, o pagamento dos benefícios em curso será feito 
pela ENTIDADE DE ORIGEM. Após a referida data, os benefícios passarão a ser 
saldados pela ENTIDADE DE DESTINO. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE DESTINO 
 
I - conceder, após a Data Efetiva da Transferência, os benefícios previstos no 
Regulamento do Plano, observadas as condições neles mencionadas, no Estatuto da 
ENTIDADE DE DESTINO e no correspondente Convênio de Adesão a ser firmado 
entre esta última e a PATROCINADORA; 
 
II -     dar continuidade ao pagamento dos benefícios já concedidos aos assistidos  e 
beneficiários, a partir da parcela a vencer no mês da Data Efetiva da Transferência do 
Plano, sem que haja qualquer descontinuidade; 
 
III - responder pelas obrigações do Plano que lhes serão transferidas por  sucessão, 
após a Data Efetiva da Transferência, na forma da legislação aplicável, na condição 
de nova administradora; 
 
IV - na condição de nova administradora, ingressar nas demandas judiciais propostas 
após a Data Efetiva da Transferência, bem como substituir a ENTIDADE DE ORIGEM 
nas ações em andamento; 
 
V - esclarecer aos participantes e assistidos do Plano, antes da efetivação da 
transferência de gerenciamento, acerca das diferenças na estrutura das entidades, 
especialmente no que diz respeito à representação dos participantes e assistidos do 
Plano nos seus órgãos estatutários. 
 
A ENTIDADE DE DESTINO, uma vez concretizadas as transferências dos ativos e 
passivos, ficará responsável pelos compromissos referentes a todos os participantes 
e assistidos integrantes do Plano, observados os limites fixados neste instrumento. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE ORIGEM 
 
I - cumprir e respeitar os direitos de todos os participantes e assistidos do Plano até 
a Data Efetiva da Transferência para a ENTIDADE DE DESTINO; 
 
II - aceitar a inscrição de novos Participantes vinculados à PATROCINADORA 
até a Data Efetiva da Transferência, observadas as condições do Regulamento; 
 
III - permanecer como responsável pelo pagamento dos resgates e benefícios 
concedidos e a conceder pelo Plano e liberação e aceitação de recursos portáveis de 
participantes, até a Data Efetiva da Transferência; 
 
IV - montar o processo de transferência do Plano a ser encaminhado à PREVIC, bem 
como protocolar o processo de transferência por meio do Sistema SEI da PREVIC e 
acompanhar o andamento do referido processo; 
 
V -  transferir os recursos do Plano para a ENTIDADE DE DESTINO, conforme  vier 
a ser estabelecido entre as partes, incluindo o ativo total, passivos, provisões 
matemáticas e os excedentes decorrentes das variações positivas dos investimentos, 
posicionados na Data Efetiva da Transferência; 
 
VI - disponibilizar à ENTIDADE DE DESTINO, após a Data de Autorização, os 
seguintes documentos: 
 

a) cópia dos Convênios de Adesão e termos aditivos da 
PATROCINADORA à ENTIDADE DE ORIGEM, com o respectivo ato 
homologatório do órgão governamental competente, e alterações posteriores; 

 
b) cópia dos processos administrativos, assim como dos processos 
judiciais, em que a PATROCINADORA e/ou a ENTIDADE DE ORIGEM sejam 
parte e que tenham relação com o Plano; 

 
c) arquivo eletrônico contendo os dados dos participantes ativos, 
autopatrocinados, vinculados em Benefício Proporcional Diferido, assistidos, 
beneficiários, ex-participantes com direito a resgate, participantes falecidos 
sem dependentes e participantes desligados sem opção, inclusive, em relação 
aos benefícios em manutenção, segundo data-base, meio e layout a ser 
definido entre a ENTIDADE DE DESTINO e a ENTIDADE DE ORIGEM, bem 
como os respectivos documentos físicos (ficha de inscrição, termo de opção 
tributária e demais afins) e cópia dos dossiês dos assistidos (requerimento, 
ficha de beneficiários e memória do cálculo do benefício); 
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d) outros documentos e informações necessárias ao bom andamento do 
processo de transferência e à boa gestão do Plano pela nova administradora. 

 
A partir da Data Efetiva da Transferência, a ENTIDADE DE ORIGEM não se 
responsabilizará pelos compromissos referentes aos participantes e assistidos 
integrantes do Plano, ressalvadas as responsabilidades definidas na legislação em 
vigor. 
 
Na medida em que está concomitantemente em tramitação o processo de 
transferência de gerenciamento do Plano, as Partes têm ciência de que a ultimação da 
transferência resultará no encerramento das atividades da ENTIDADE DE ORIGEM, 
de modo que fica autorizada a retenção de 30% (trinta por cento), representado por 
ativos líquidos, dos recursos do Fundo Administrativo para quitação de obrigações 
trabalhistas, tributárias, contratuais e/ou societárias, bem como o custeio de outras 
despesas inerentes à manutenção da ENTIDADE DE ORIGEM e necessárias à 
extinção da pessoa jurídica. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA 
 
I - respeitar as disposições do Estatuto da ENTIDADE DE ORIGEM e do 
Regulamento do Plano, vigentes até a Data Efetiva da Transferência; 
 
II - continuar a efetuar o repasse de todas as contribuições previdenciárias à 
ENTIDADE DE ORIGEM, conforme estabelecido no Regulamento do Plano e no Plano 
de Custeio, até a Data Efetiva da Transferência; 
 
III - responder por multa e indenização sobre eventuais obrigações e passivos que 
possam impactar o Plano, os quais se refiram a fatos geradores ocorridos até a Data 
Efetiva da Transferência, desde que relacionados ao Plano e especificamente quanto 
à PATROCINADORA, ressalvado o procedimento previsto no art. 63 da Lei 
Complementar nº 109, de 29/05/01; e 
 
IV - enviar à ENTIDADE DE ORIGEM, para compor o processo de transferência do 
Plano a ser encaminhado à PREVIC, manifestação expressa de sua ciência e 
concordância com o inteiro teor das alterações propostas para o Plano, bem como do 
Parecer Atuarial e da respectiva Nota Técnica Atuarial. 
 
DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 
 
As Partes reconhecem que, em 31/03/2019, há em andamento 02 (dois) processos 
administrativos e judiciais a ENTIDADE DE ORIGEM. 
 
As Partes convencionam que todas as provisões serão transferidas à ENTIDADE DE 
DESTINO, a quem cabe requerer a substituição processual para assumir a 
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titularidade dos processos administrativos e judiciais envolvendo o Plano e a 
ENTIDADE DE ORIGEM. 
 
Além do disposto no item anterior, as Partes ajustam em comum acordo que a 
ENTIDADE DE DESTINO obriga-se a solicitar a substituição processual da ENTIDADE 
DE ORIGEM pela ENTIDADE DE DESTINO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da Data Efetiva. Caso haja discordância da parte contrária com o pedido de 
substituição processual ou indeferimento do pedido pelo juízo competente, a 
ENTIDADE DE DESTINO, mediante aprovação prévia da ENTIDADE DE ORIGEM, 
deverá intervir no processo na qualidade de assistente, assumindo a totalidade dos 
compromissos decorrentes do processo. 
 
Todas as despesas e custas relacionadas à substituição processual prevista no 
parágrafo anterior serão pagas pela ENTIDADE DE DESTINO, com recursos do Plano, 
ou pela PATROCINADORA, se não houver, por qualquer motivo, recursos disponíveis 
no Plano para este pagamento. 
 
A ENTIDADE DE ORIGEM obriga-se a entregar à ENTIDADE DE DESTINO, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da Data Efetiva da Transferência, relação contendo 
eventuais novos processos judiciais e/ou administrativos relativos ao Plano e à 
ENTIDADE DE ORIGEM, iniciados entre 31/03/2019 e a Data Efetiva da 
Transferência, detalhando eventuais provisões realizadas para estes processos. 
 
A Parte demandada não deverá fazer ou comprometer-se a fazer acordo ou transigir, 
com relação a qualquer reclamação e/ou eventual ação judicial e/ou procedimento 
administrativo, exceto com a prévia concordância expressa da Parte responsável. 
 
Após o recebimento da notificação, a Parte responsável decidirá se pagará o valor 
exigido ou fará acordo, de modo a satisfazer e extinguir a reclamação e/ou eventual 
ação judicial e/ou procedimento administrativo, ou, ainda, se assumirá a defesa; 
ressalvado, contudo, que a Parte responsável não poderá fazer qualquer acordo que, 
embora satisfaça e encerre a reclamação e/ou eventual ação judicial e/ou 
procedimento administrativo, possa adversamente afetar o Plano, incluindo, mas sem 
limitação, as suas condições financeiras. 
 
DA RESCISÃO DO CONVÊNIO DE ADESÃO 
 
Na Data Efetiva da Transferência, ficará encerrada a relação existente entre a 
ENTIDADE DE ORIGEM e a PATROCINADORA, em relação ao Plano bem como as 
obrigações daí decorrentes, ressalvadas as obrigações assumidas pelas Partes neste 
Termo, que serão consideradas quitadas na medida em que forem sendo cumpridas. 
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As Partes ajustam de comum acordo que, na Data Efetiva da Transferência, ficarão 
encerradas, de pleno direito, todas as obrigações da ENTIDADE DE ORIGEM 
decorrentes da referida relação de patrocínio. 
 
Não havendo qualquer questionamento da ENTIDADE DE DESTINO ou da 
PATROCINADORA sobre desconformidade nos dados ou nos valores transferidos, 
ressalvados vícios ocultos ou erro de fato e/ou de direito, a ENTIDADE DE DESTINO 
e a PATROCINADORA outorgam à ENTIDADE DE ORIGEM a mais ampla e geral 
quitação, não respondendo a ENTIDADE DE ORIGEM por qualquer demanda ou 
reclamação, administrativa, extrajudicial ou judicial, decorrente de fatos relacionados 
à administração do Plano ora transferido, observadas as exceções previstas neste 
instrumento e na legislação em vigor. 
 
Após a quitação de todas as obrigações trabalhistas, tributárias, contratuais, 
societárias e demais despesas inerentes à manutenção da ENTIDADE DE ORIGEM, 
remanescendo recursos do Fundo Administrativo e/ou PGA, deverão ser transferidos 
para a ENTIDADE DE DESTINO para encerramento definitivo da ENTIDADE DE 
ORIGEM. 
 
Não tendo sido suficientes os recursos retidos do Fundo Administrativo, conforme 
mencionado anteriormente (30%), para a liquidação da ENTIDADE DE ORIGEM 
(quitação de obrigações trabalhistas, tributárias, contratuais e/ou societárias 
necessárias à extinção da pessoa jurídica), a ENTIDADE DE DESTINO obriga-se a 
custear as despesas que se fizerem necessárias ao encerramento definitivo da 
ENTIDADE DE ORIGEM, utilizando recursos oriundos do Fundo Administrativo a ela 
transferido. 
 
DA APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 
Após a autorização da transferência de gerenciamento pela autoridade governamental 
competente, as Partes ficam expressamente obrigadas a adotar todas as medidas que 
se tornarem indispensáveis à implementação do disposto no presente Termo, 
devendo, no âmbito de suas respectivas atribuições e dentro da legislação vigente, 
efetuar as deliberações, comunicações e registros que forem necessários a tal 
finalidade. 
 
VIGÊNCIA E PRAZO 
 
O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura pelas Partes, com 
vigência até o integral cumprimento pelas Partes das obrigações estabelecidas e 
assumidas por meio deste instrumento, e terá eficácia exclusivamente após a 
aprovação do processo de Rescisão de Convênio de Adesão e Transferência de 
Gerenciamento do Plano objeto deste instrumento pela autoridade governamental 
competente. 
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FORO 
 
As Partes elegem o foro da Comarca de Teresina/PI, como o único competente para 
dirimir qualquer dúvida ou questão oriunda do Termo, com renúncia expressa a 
qualquer outro. 


